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vet lite om hva de egentlig har begitt 
seg ut på, av erfaring tar det mer enn 
en fadderuke å finne ut av slike ting. 
I følge studentenes helse- og trivsels-
undersøkelse fra 2010 oppgir 7 av 10 
studenter at de synes det er lettere 
å snakke med fremmede når de har 
drukket alkohol, og alkoholen har så 
absolutt sin plass under fadderukene 
som et sosialt lim. 

Overgangsriter og sosiale statuser 
Når man står som fersk student og hø-
rer rektor tale på Universitetsplassen 

Det å være student henger gjerne tett sammen med fester 
preget av billig øl i dunkle lokaler. Er studietiden bare 
en eneste stor fest, og hva har festingen egentlig å si for 
sosiale relasjoner?

Det begynner allerede med fadderu-
kene. Studentenes første møte med 
universitetet er preget av hjelpsomme 
mennesker i røde t-skjorter og dager 
fylt med vorspiel og nachspiel før og 
etter alle festene som skal integrere 
dem i studentlivet. Som ung og lo-
vende er de fleste i samme situasjon. 
Som oftest kjenner de ingen andre og 

Linn Marie Ulvestad

Studentlivet —
En fest som aldri tar slutt?

befinner man seg i overgangen mel-
lom to sosiale statuser. Man blir stu-
dent, og befinner seg gjerne i startgro-
pen av voksenlivet, uten å vite hva det 
egentlig innebærer. På den måten kan 
man si at fadderukene fungerer som 
overgangsriter for å få folk til å gå fra en 
livsfase til en annen. En sosial status er 
et gjenkjennelig trekk ved en person 
som gir vedkommende visse plikter og 
rettigheter. Til hver status er det knyt-
tet ulike forventninger om en bestemt 
oppførsel, og dette kan være med på å 
forme selvbildet. Alle statuser er fler-
tydige ettersom aktørene selv må for-
tolke dem før de utfører dem. For ek-
sempel vil de oppfatningene man har 

Kakser foren eder!
I et demokratisk samfunn det pres-
sens viktigste oppgave å kontrollere de 
makthavende instanser. Slik er det også 
i vårt demokratiske liksomsamfunn 
her på Blindern. Når denne avisen går 
i trykken vil atter et studentvalg være 
overstått. Oppslutningen vil trolig hav-
ne på mellom 14-18 % som i de foregå-
ende år og resultatet vil nok være enda 
et kaksestyre i Villa Eika. 

Misforstå ikke. Studentdemokratiet 
er i utgangspunktet en god ting. Det er 
en arena der studenter kan stå på bar-
rikadene for sakene som angår oss med 
realistiske forventinger om å få gjen-
nomslag. Bare synd det ikke er slik. Atter 
en gang virker det som om studentpo-
litikerspirene ikke evner å se at det de 
burde drive er lokalpolitikk på campus 
og ikke rikspolitikk via Aftenpostens kro-
nikksider. Å stille til valg med slagordet 
«Fred, Frihet og Flinkere Forelesere» er 
omtrent like blåøyd som å love fantas-
tisk studentvennlige endringer i stats-
budsjettet i form av større studielån og 
flere studentboliger (for ikke å snakke 
om pensjonspoeng for å studere). 

Å være studentpolitiker gir nok vik-
tig erfaring for de som vil opp og frem 
i offentligheten og det ser nok også 
svært bra ut på CVen slik andre student-
verv gjør. Studentpolitikere får også en 
god dose kulturell kapital som (skam-
løst?) kan løses inn i spalteplass i landets 
største aviser med den - til tider - dårlig 
skjulte hensikten å skape seg et navn. 

Resultatet blir at blikket løftes for 
høyt. Fremfor å ta opp de virkelig vik-
tige sakene på campus der studentene 
fortjener å bli hørt, fokuseres det på 
utopisk symbolpolitikk som alle kan 
være enig i. Sjansen for at et student-
parlament med en legitimitet basert på 
18 % oppslutning klarer å påvirke regje-
ringens budsjettforhandlinger er mildt 
sagt liten. Men dersom samme institu-
sjon skulle bestemme seg for å gjøre 
noe med SiOs monopol på Blindern og 
det påfølgende elendige kantinetilbu-
det eller Akademikas skakkjørte øko-
nomi er mulighetene for å få utrettet 
noe betraktelig større. 

Nå skal det sies at det finnes heder-
lige unntak. En grønnere campus med 
døgnåpen lesesal er prosjekter som det 
er verdt å kjempe for – nettopp fordi de 
er gjennomførbare for et studentpar-
lament. Samfunnsviter’n håper politi-
kerspirene innser dette og velger sine 
kampsaker ut fra hva som er gjennom-
førbart. Det er ikke studentparlamen-
tets jobb å tale alle studenters sak – til 
det har vi Norsk Studentorganisasjon. 
SP skal representere studentene på 
Blindern og for at de skal gjøre det må 
de forlate symbolpolitikken og kjempe 
for sakene som faktisk er relevante for 
studentene her på campus. Klarer de 
det, så får de kanskje en litt mindre lat-
terlig oppslutning med på kjøpet.

Helge Skivenes
Ansvarlig redaktør 

redaksjonen@samfunnsvitern.com
facebook.com/samfunnsvitern
twitter.com/samfunnsvitern
www.samfunnsvitern.com

Mye og billig øl er et helt sentralt element  

i mange studentfester. Foto: Petr «wetape» Vins 
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om studentlivet før man blir en del av 
det, være med på å bestemme hvordan 
man vil oppføre seg som student. 

Rolledistanse  
Det skilles mellom ervervede og til-
skrevne statuser. De tilskrevne statu-
sene er man blitt tildelt og kan ikke 
velges bort, mens de ervervede statu-
sene er noe man selv har valgt, som 
for eksempel sitt yrke. Begrepet rolle 
brukes i stor grad som synonym til 
status, men innen sosialantropologien 
defineres rolle som det en person rent 
faktisk gjør og er statusens dynamiske 
del. Sosiale statuser kan være med på å 
begrense aktørenes handlingsrom; når 
man bryter med de forventningene 
som er knyttet til sin status kan andre 
samfunnsmedlemmer reagere ved å 
iverksette sanksjoner. I overgangsriter 
som fadderukene blir det å være be-
visst sin rolle svært viktig fordi man øn-
sker å være en del av et nytt fellesskap. 
Men aktørene kan også gi distanse til 
sin rolle ved å kontrollere hvilket ut-
trykk de gir den, for å gi medaktørene 
et bestemt inntrykk av hvem de er. Un-
der fadderukene vil måten du kler deg 
på, din væremåte og dine holdninger 
knyttet til for eksempel alkohol være 
svært synlig for dine medstudenter. 
Det finnes vanvittig mange måter å 
være student på, og alle har sin vri for 
å vise en del av deres unike personlig-
het. 

Utenfor samfunnet
Personer som befinner seg i over-
gangsfaser kan sies å stå ”utenfor” 
samfunnet siden de verken er det ene 
eller det andre under forandringen. 
Dermed vil de også være mer avhengi-
ge av de som er i samme situasjon som 
dem selv. Dette kan være en av grun-
nene til at mange føler at det er enklere 
å følge strømmen og gjøre det de tror 
forventes av dem snarere enn å reflek-
tere over sine handlinger. Fadderuke-
ne har i flere år blitt kritisert for å ha et 
høyt alkoholkonsum, og for at mye av 
sosialiseringen foregår nettopp på fest. 
De som er avholds eller ikke ønsker å 
drikke mye vil ha lett for å falle utenfor 
eller kanskje føle seg tvunget til å delta 
på noe de egentlig ikke ønsker. Det er 
få alkoholfrie opplegg, og særlig på 
kveldstid legges det gjerne opp til vor-
spiel og pub-til-pub. 

Festen som aldri tar slutt 
I Studentenes helse- og trivselsun-
dersøkelse for 2010 kom det frem at 
43 prosent av landets studenter har 
høy eller alvorlig risikoatferd knyttet 
til alkohol. Av disse har 17 prosent et 
drikkemønster som innebærer alvorlig 
risiko hvis det vedvarer. Disse tallene 
tyder på at det ikke bare er fadderuke-
ne som preges av utagerende festing, 
men at også studenters hverdagsliv 
kjennetegnes av større mengder alko-
hol. SIRUS undersøkelser av studen-
ters drikkemønster viste i 2006 at 96 

prosent av studenten oppga å ha druk-
ket alkohol det siste året, og 98 prosent 
å ha drukket alkohol noen gang. Det er 
med andre ord langt vanligere å drikke 
alkohol som student enn å la være. De 
fleste studentene er unge mennesker i 
noenlunde samme livssituasjon, som 
har mulighet til å leve på denne måten 
fordi de fremdeles har få forpliktelser. 
I studietiden er det mulig å eksperi-
mentere med ulike måter å leve på, og 
alkoholen er som oftest med i bildet 
som icebreaker i nye situasjoner og en 
selvsagt del av de fleste feiringer. 

Hva får man egentlig ut av festingen? 
Frem til nå har jeg analysert fadderuke-
ne ved bruk av antropologiske begre-
per, men siden etnografien (feltarbei-
det) er antropologenes arbeidsmetode, 
kunne det være interessant å se for seg 
hvordan en sosialantropolog fra et an-
net samfunn ville opplevd en student-
fest. Vedkommende ville nok ha lagt 
merke til at deltagelse på disse festene 
er med på å underbygge en fellesiden-
titet, samt at det gjerne er der det stiftes 
nye bekjentskaper. Men det mest inter-
essante ville kanskje være samhand-
lingen mellom festdeltagerne som kan 
fremstå som et kontinuerlig spill. Noen 
av festdeltagerne har som mål å ta med 
seg noen hjem for natten, mens andre 
ser ut til å være fornøyd med å henge 
med nye og gamle venner. De kjønns-
rollene som man liker å se på som mest 
mulig likestilt i det daglige blir skjevere, 
og tanken om kvinner som passive og 
menn som aktive virker mer plausible 
enn ellers i det moderne samfunn. 

En magisk drikk 
Kanskje ville denne antropologen ha 
lagt merke til at deltagerne i større grad 
reduseres til sine basale instinkter mye 
takket være en magisk drikk. Hunnene 
pynter seg gjerne med malte lepper 
og blafrende vipper for å tiltrekke seg 
en passende kandidat.  Hannene på 
sin side symboliserer sin velvilje ved 
å spandere av denne magiske drikken 
som får hodet til å spinne enda litt mer 
rundt, og kanskje gjør noen mer åpne 
for å bli sjanglende med hjem. Denne 
magiske drikken ser ut til å løse opp 
de forknytte nordmennene slik at de 
tør å si og gjøre det de egentlig har lyst 
til. Det mest geniale med trylledrikken 
er muligens at den også fungerer som 
den ultimate unnskyldning dersom 
ting ikke går etter planen. Til tross for 
at drikken har mange sjarmerende 
bivirkninger som økt selvtillit, bedre 
danseskills og et sexy, sløret blikk vil 
effekten forsvinne etterhvert og føre til 
det som på fagspråket kalles fylleangst. 
Når man kommer tilbake til sin opprin-
nelige, edru tilstand virker gårsdagens 
underholdning mindre underholdene. 
Offeret kan bli mer innesluttet enn i 
utgangspunktet og lover gjerne dyrt 
og hellig å aldri røre den besynderlige, 
men akk så fristende, drikken igjen. 
Ikke før neste gang, i alle fall.  

redaksjonen@samfunnsvitern.com
facebook.com/samfunnsvitern
twitter.com/samfunnsvitern
www.samfunnsvitern.com

Fredag 5. april avsluttet Samfunnsviter’n 
semesterets beste konkurranse i forbin-
delse med lansering av vår nye nettside 
(for deg som enda ikke har fått det med 
deg: samfunnsvitern.com, ikke .no!). 
Her var det lagt ut en quiz med 3, tre ba-
nale spørsmål. Kunne du svare på disse 
samt like Samfunnsviter’n på facebook 
var du med i trekningen av tidenes pre-
mier. I tillegg måtte du møte opp på U1 
denne fredagen hvor de heldige vinnere 
skulle bli utnevnt. Oddsen for å vinne 
enten en iPad, en iPod eller en flaske 
deilig rødvin har aldri vært større. For 
selv om mange hadde tatt quizen og ca 
100 nye hadde ”liket” facebook-siden 
vår var oppmøtet denne lykkens dag 
noe skrantent. Likevel – gøy var det! 

Opp av hatten trakk vår o’ store re-
daktør fem heldige navn (takk til Hans 
Majestet Den Høyreiste Struts for hat-
telån.). Men fortsatt hadde redaksjonen 
nok et pittelite forbehold. Å vinne en 
iPad til en verdi av 4000 kroner uten å 
gå gjennom noen ydmykende, fysiske 
utfordringer først, går jo bare ikke an. 
Redaksjonen var innom et par-tre leker 
(ikke-trå-på-gulvet, hinderløype, første-
mann opp trappene til lesesalen, fekting 
med aviser stående på en fot på bar-
krakker og lignende) før valget falt på 
den klassiske stolleken. Mikkel Myhre 
Walbækken, Siam Florelius, Stian Deniz 
Eris, Nicolai Ellingsen og Stine Molte-
berg måtte opp på scenen hvor fire sto-

ler sto klare. Pio Rasch-Halvorsen fikk 
æren av å være DJ (evt trykke på play og 
pause). Rundt stolene det bar, men til 
ære for og med medlidenhet til redak-
tøren som på et (ikke-klønete vis) brakk 
foten på glattisen tidligere i vår måtte 
det skje hinkende på en fot.

Mikkel var den første som falt, men 
med et smil om munnen under sin røde 
lugg kunne han tre av scenen med en 
flaske vin i hånda. Nummer to ut av 
gamet var Siam. Men også han med et 
smil om munnen, under en mørk bart i 
dette tilfellet, kunne også forlate scenen 
med en flaske i hånden. Stian røk der-
etter, men etter å ha holdt ut til nå ble 
premien oppgradert til en av våre iPods. 
Smilet var om mulig, enda litt bredere. 
Nå var det kun to igjen på scenen. Stine 
og Nicolai. Den fysiske utfordringen be-
gynte nå å bli hard. Så hard at det faktisk 
ble umulig å avgjøre det hele hinkende 
rundt den gjenværende stolen. Altså 
måtte vi gå over til nok en klassiker. 
Nei, ikke russisk rullett, men stein-saks-
papir. Spenningen var til å dø av. Men i 
riktig hundreårsjubileum for kvinners 
stemmerettigheter-ånd var det til slutt 
STINE som gikk av med førstepremien 
– iPaden. En litt lunken, men tappert 
smilende Nicolai måtte ”nøye seg” med 
en liten spygrønn iPod Shuffle. 

Vi gratulerer alle heldige vinnere 
og takker for flott deltakelse i konkur-
ransen! Til alle dere andre; fortsett å like 
facebooksiden vår og følg med på sam-
funnsviteren.com (ikke .no). Her legges 
flere og flere rykende gode studentarti-
kler ut. Og vil du være skaperen av en av 
dem er det bare å ta kontakt med oss. 

Ydmykende hinking i  
bedreviternes høyborg
— premieutdeling på U1

Mye og billig øl er et helt sentralt element  

i mange studentfester. Foto: Petr «wetape» Vins 

F.v: Mikkel Walbækken, Nicolai Ellingsen, Stine Molteberg, Stian Eris og Siam 

Florelius ble vinnerene av konkurransen. Foto: Gunhild Nyaas
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2013 er året for en rekke jubileums-
markeringer. Samfunnsviter’n feirer 
20 år, som feires gjennom hele dette 
nummeret. Samfunnsvitenskapelig 
Fakultet fyller 50 år den 6. juni, noe 
som blant annet skal feires med pomp 
og pakt gjennom en hel jubileumsuke 
til høsten. Men det finnes også en 
annen markering som fortjener opp-
merksomhet - den tverrfaglige bac-
helorgraden i Kultur og Kommunika-
sjon fyller nemlig ti år. 

Som tidligere uteksaminert og 
svært fornøyd KULKOM-student øn-
sket jeg å la dette programmet få sin 
rettmessige spalteplass i rampely-
set. I løpet av sine spede barneår har 
dette studiet, nå ledet av den alltid 
engasjerte Anne Krogstad, klart å eta-
blere seg som en av de mest populære 
bachelorgradene ved universitetet i 
Oslo. I tillegg til både høye søkertall 
og høye poenggrenser for inntak kan 
KULKOM også smykke seg med topp 
forelesere fra fire ulike disipliner og et 
særdeles godt studiemiljø. Blant an-
net har studentene nylig vært på stu-
dietur til Wien. I tillegg har guttene på 
den så langt relativt jentedominerte 

Vi feirer tverrfagligheten og ti år med bachelor-
programmet Kultur og Kommunikasjon

graden gjennom mange år hatt sitt 
eget mannskor, Communikarer, som 
alltid stiller opp i festlige lag og ska-
per god stemning. Hva er greia med 
KULKOM? Og hva er det som gjør 
tverrfaglige programmer så attraktive 
og viktige? Jeg tok turen for å snakke 
med en av professorene og en av de 
nåværende studentene ved graden for 
å finne svar.

Bredde og perspektiver
På sidene til Universitetet beskrives 
KULKOM på følgende måte: «Er du 
interessert i kultur? Medier? Eller lu-
rer du på hvorfor mennesker tenker og 
handler som de gjør? Du trenger ikke 
å velge.» En verden uten valg? Det hø-
res nesten for godt ut til å være sant, 
men en rask titt på studieoppbyg-
gingsplanen gir full støtte for denne 
påstanden - gjennom KULKOM tar 
man fag i både sosiologi, medieviten-

skap, psykologi og sosialantropologi. 
Midt i ferietiden og påskesolen setter 
jeg meg derfor ned på SV for å snakke 
litt med Eirik Jørgensen, som går sitt 
andre år på studiet og sitter som leder 
i Programutvalget der. Jeg lurer på om 
det tverrfaglige fokuset var en medvir-
kende faktor for ham når han valgte å 
begynne på akkurat KULKOM.

- Ja, det var en grunn til at jeg 
valgte en tverrfaglig bachelorgrad. Før 
jeg begynte stod jeg og vippet mel-
lom sosiologi og psykologi. Det var ei 
venninne som først gjorde meg opp-
merksom på kulkom, hun hadde sett 
det i UiO-katalogen og tipset meg om 
det. Da jeg begynte å lese om studiet 
fant jeg ut at det inkluderte mye av det 
jeg var interessert i, med både språk, 
kultur, kommunikasjon, identitet og 
andre ting som fenget meg veldig. 
Dermed synes jeg det var en fin miks, 
som hadde både psykologien og so-

Bachelorprogrammet KULKOM fyller ti år, og 
Samfunnsviter'n ble med på feiringen. Hva er 
det som er så bra med tverrfagligheten?

Professor i språkpsykologi Rolv Mikkel Blakar har hatt en sentral rolle i utformingen av KULKOM. Foto: Hans Bugge Bergsund
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siologien, og selvfølgelig også sosial-
antropologien og medievitenskapen.

I tillegg til fag innenfor disse fire 
emnene har man egne fag i perspek-
tiver og forståelsesformer, som skal 
hjelpe til med å bygge opp et kritisk og 
systematisk blikk på hvilke premisser 
som tas for gitt og ligger til grunn for 
fortolkning og kunnskapsgenerering 
innenfor ulike fagdisipliner. Nettopp 
dette trekker Rolv Mikkel Blakar – pro-
fessor i psykologi og fast inventar på 
KULKOM fra starten av – frem som en 
av de store styrkene ved programmet.

- I ethvert fag tar vi veldig mye for 
gitt. Det er dette vi tar for gitt som det 
er viktig å stille spørsmålstegn ved, og 
det er det vi utfordrer når vi er tverr-
faglige. Når man trekker inn andre 
fag, så viser det seg at andre fag har 
andre forutsetninger og tar andre ting 
for gitt. På det første året på KULKOM 
kan mange studenter oppleve det som 
utfordrende at det snakkes fra veldig 
forskjellige premisser og forutsetnin-
ger, og det tar tid før man skjønner hva 
det dreier seg om. Deretter må man 
innenfor dette igjen finne sin egen 
posisjon, som kan være ulik alle disse 
fire fagene igjen. Man må etablere sin 
egen måte å forstå ting på. 

Jørgensen har også opplevd nett-
opp dette som en styrke, og noe som 
kanskje er mer fremtredende hos 
KULKOM enn i de mer fastsatte disi-
plinene. Dette merker han spesielt nå 
som han tar frie emner.

- Dette med å se ting fra ulike 
perspektiver synes jeg også er en stor 
fordel og veldig spennende. Jeg ser 
det spesielt nå når jeg tar fag på an-
dre institutter, at de kan ha sin faste 
måte å se ting på. Under et seminar i 
et annet fag prøvde jeg å introdusere 
noe fra medievitenskap for å få inn 
flere perspektiver, og da merket jeg at 
det var noe som var ganske nytt for de 
andre – de hadde ikke tenkt på det på 
den måten før. Det er det som er med 
tverrfagligheten, du kan ha mange 
ulike retninger å se på noe fra.
Språk og kommunikasjon
Et av temaene man lærer mye om på 
KULKOM er språk og kommunika-
sjon. Samtidig er også språket et godt 
eksempel på et tema hvor tverrfaglige 
tilnærminger kan være svært viktige. 
Psykologidelen av KULKOM ligger i 
stor grad i hendene på Blakar og hans 
makker Hilde Eileen Nafstad. Mens 
Nafstad representerer et utviklings- og 
sosialpsykologisk perspektiv på men-
nesket, fokuserer Blakar på språk og 
kommunikasjon.

- Det som er typisk for mennesket 
er nettopp språket, sier Blakar ener-
gisk. – Språket muliggjør den effektive 
kommunikasjonsformen som er helt 
spesiell for oss mennesker. Skal man 
forstå mennesket, og skal man forstå 
samfunnet, kommer man ikke unna 
språket. Språket er innfallsvinkelen til 
det meste. Derfor er også språket så 
sentralt i veldig mange fag, ikke bare 

i psykologien. Språket er for eksempel 
også viktig for antropologer som skal 
komme til en ny kultur og forsøke å 
forstå og få innpass i den, for sosio-
loger som skal forstå samfunnssyste-
mer, og for filosofier som skal forstå 
tenkningen og ideene våre. Nesten 
alle vitenskaper som er opptatt av 
mennesket må være opptatt av språk. 
Men språket kan ikke forstås uten at 
man ser på det i en kontekst av flere 
ulike fag. Som språkpsykolog må jeg 
derfor være åpen for å trekke inn for 
eksempel lingvistikk, filosofi og sosio-
logi.

Muligheter for master
I løpet av bachelorgraden velger stu-
denter fordypning innenfor en av de 
fire disiplinene, og har mulighet til 
å søke på master innenfor dette. Her 
vil studenter fra KULKOM gå side om 
side med studenter som kan ha hele 
bachelorgraden sin innenfor en spe-
sifikk fagdisiplin. For eksempel går 
undertegnede selv master i kultur- og 
samfunnspsykologi, hvor det er en fin 
blanding mellom studenter med ren 
psykologibakgrunn og studenter med 
tverrfaglig bakgrunn. Siden Blakar 
også her er en sentral person, benyttet 
jeg anledningen til å stille ham spørs-
mål om hva han tenker om dette.

- For oss på psykologi som har 
arbeidet med mastergraden i kultur- 
og samfunnspsykologi har KULKOM 
representert en veldig viktig rekrut-
teringsgruppe. Det har vært disku-
tert innad på psykologi hvorvidt man 
bør kreve at studentene som tas opp 
til master skal ha ren psykologibak-
grunn, men der har noen av oss slåss 
for at det skal være åpning også for de 
fra KULKOM. Den blandingen vi får 
av studenter med ren psykologibak-
grunn, og de fra KULKOM med disse 
fire fagene, er veldig god for å skape et 
levende studiemiljø. At vi har en ord-
ning der vi aksepterer inn på masteren 
studenter som ikke har ren psykologi-
bakgrunn betyr at vi får inn to grupper 
av toppstudenter som supplerer hver-
andre. Det er to forskjellige løp som 
til sammen legger premissene for en 
sterk og viktig masterretning.

I tillegg til mastere innenfor sitt 
fordypningsfelt, har man selvsagt også 
mulighet til å søke på ulike tverrfaglige 
masterretninger etter å ha fullført en 
bachelorgrad i KULKOM. Dette gjel-
der blant annet den nylig oppstartede 
masteren i Organisasjon, Ledelse og 
Arbeid (OLA), som kom til verden til 
overveldende høye søkertall allerede 
det første året.

Utfordringer 
Som vi ser er det altså en rekke styrker 
og positive sider, men til tross for dette 
inneholder dessverre historien om 
tverrfaglighet mer enn bare rosa skyer 
og roser uten torner.  Gjennom årene 
har flere stilt spørsmålstegn ved hvor 
hensiktsmessig tverrfaglighet egent-

lig er. En som har en utpreget skeptisk 
holdning til slike bachelorprogram-
mer er Aksel Brannen Sterri, utdannet 
statsviter fra UiO. 

- Man kan skille mellom to pro-
sesser man skal gå igjennom under 
en bachelorgrad. Det ene er at man 
skal lære seg substansen ved det man 
studerer, gjennom for eksempel inn-
føringsfag. Det andre er at man skal 
lære seg selve verktøyene man bruker 
innenfor sitt studieområde. Dette vil 
si blant annet metode, generell viten-
skapsteori og statistikk. I tverrfaglige 
studier kan man lære mye om enkelte 
fenomener og om de ulike måtene å 
studere dem på, men i en bachelor-
grad er det egentlig enda viktigere at 
man lærer å bruke selve verktøyene. 
Det er generelt et problem med for 
mye fokus på substans i alle studi-
ene på SV, men dette kommer særlig 
til syne i de tverrfaglige. Man bør ikke 
bare lære om de ulike måtene å stude-
re fenomener på, men også lære selve 
verktøyet man skal bruke. Det er dette 
man egentlig bør lære på universite-
tet, og det som skiller et universitet fra 
for eksempel en høyskole eller en vi-
deregående skole. Ideen om tverrfag-
lighet er i utgangspunktet ikke dårlig i 
seg selv, i en ideell verden uten prak-
tiske realiteter. Men i den virkelige 
verden må man spisse seg, dyrke en 
ren linje til tider, og gå ned i metoden 
som er i det faget man driver med. Da 
er jeg mer positiv til tverrfaglighet på 
master- og doktogradsnivå, hvis man 
allerede har lært verktøyene sine gjen-
nom bachelorgraden.

Meningene om hvorvidt det ikke 
er mulig å kombinere tverrfaglighet og 
en god kjennskap til metodiske verk-
tøy, samt hvilken type kjennskap som 
er mest verdifull, vil selvsagt være del-
te. En mer ubestridelig påstand er at 
tverrfaglige studieprogrammer møter 
på mange utfordringer, utfordringer 
de mer fastsatte disiplinene i større 
grad slipper unna. Blakar skisserer to 
særlig fremtredende problemstillin-
ger:

- Det tverrfaglige blir veldig skjørt 
fordi det må bygges opp med litt bi-
drag fra mange fag, og det er det ikke 
alltid så enkelt å få til. De tverrfaglige 
programmene går på tvers av univer-
sitetene disiplinstruktur. Derfor er 
det ikke lett å organisere slike tilbud. 
Tverrfagligheten vil alltid måtte slåss 
for sin eksistens. Ingen kan tenke seg 
et universitet uten medisin, psykologi 
og økonomi, men det er veldig lett å 
tenke seg et universitet uten tverrfag-
lige tilbud som for eksempel KUL-
KOM. Ved enhver studierevisjon eller 
budsjettsammenheng må de tverrfag-
lige tilbudene forsvare seg mer enn de 
ordinære disiplinene. I tillegg er det 
også en utfordring å få et program til 
faktisk å bli tverrfaglig. Det som kan 
skje er at programmene blir «flerfag-
lige», at det blir mange fag ved siden 
av hverandre, men dette er ikke det 

samme som at noe er tverrfaglig. Man 
må unngå at det bare blir flere fag 
oppå hverandre, de må være integrert 
og bli tverrfaglige.

Selv om det er liten tvil om at 
tverrfagligheten er populær, er det 
altså krevende å gjennomføre slike 
studieprogrammer i praksis. Med så-
pass solide utfordringer melder der-
med spørsmålet seg ubønnhørlig: Er 
tverrfagligheten levedyktig? Har den 
en plass ved fremtidens universiteter?

Tverrfaglighet og fremtiden
Utfordringen omkring tverrfaglig-
het og flerfaglighet føler Jørgensen at 
KULKOM har klart seg bra igjennom. 
– Fagsammensetningen på KULKOM 
er veldig god. Det faglige innholdet er 
flott, og når man etter hvert får tak på 
den røde tråden i programmet, så vir-
kelig svinger det, som programleder 
Krogstad ville sagt. Da merker man at 
alt har en sammenheng.

Blakar er tydelig på at KULKOM 
og andre tverrfaglige programmer har 
en plass i fremtiden. Og heller ikke en 
hvilken som helst plass, men en viktig 
plass sådan. 

- De tradisjonelle disiplinene 
belyser visse og ofte store områder, 
men mellom disiplinene blir det ofte 
gråsoner som ikke blir belyst. I disse 
gråsonene ligger veldig mye av de 
mest spennende utfordringene. Der-
for trenger vi tverrfaglige programmer 
og tverrfaglig forskning, for å fylle ut 
gråsonene mellom disiplinene. De 
tverrfaglige tilbudene er kommet for å 
bli, men de må forsvare seg litt. Derfor 
er det en prestasjon at KULKOM har 
kommet seg gjennom ti år, og det for-
tjener å feires.

Tverrfagligheten har gitt mersmak 
hos Jørgensen, som vurderer blant an-
net nettopp mastergraden OLA når 
han er ferdig med bachelorgraden 
sin. Uavhengig av denne beslutnin-
gen mener han at den tverrfaglige 
bakgrunnen fra KULKOM vil være en 
fordel når han en gang skal forlate stu-
denttilværelsen.

- Selv om man ser en økt spesia-
lisering i samfunnet, tror jeg at det er 
veldig viktig i arbeidslivet å kunne se 
ting fra ulike sider og ta ulike perspek-
tiver. Jeg mener at samarbeid på tvers 
av de etablerte disiplinene kanskje er 
det som er fremtiden. Så får vi håpe at 
systemene følger etter, avslutter han.

Oppsummert ser det altså ut til, 
på tross av utfordringene, at ti år med 
KULKOM ikke er nok. Kanskje er ti år 
bare begynnelsen på noe stort. Med 
dette ønsker jeg å gratulere KULKOM 
så mye med tiårsjubileet sitt, og øn-
ske programmet lykke til videre med å 
kreve sin del av (bursdags)kaken også 
i fremtiden.



6

T Samfunnsviter ń
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Samfunnsviter’n feirer 20 år i år, men 
vårt lands grunnlov er en hel null eldre 
neste år. I den forbindelse har jeg tatt 
en prat med han som bl.a. underviser 
i STV1520 – Det politiske systemet i 
Norge fra 1814 til i dag, Trond Nordby: 
Hvorfor feirer vi at vi har en veldig gam-
mel konstitusjon, når andre land som 
for eksempel Storbritannia klarer seg 
fint uten?

 – I Norge har vi den nest eldste 
fungerende konstitusjon utenom den 
amerikanske, og det er en helt spesi-
ell grunn til det. I England har de hatt 
en praksis og sedvane som har vokst 
frem siden Magna Carta i 1215, og be-
hovet for en grunnlov har dermed ikke 
vært presserende. I Norge hadde den 
en viktig funksjon da Georg Sverdrup 
overtalte Kongen til å godta folkesuve-
renitetsprinsippet. Det at vi fikk 32 mer 
eller mindre komplette grunnlovsut-
kast på kort tid i Norge – var en reak-
sjon på både lokale forhold og på revo-
lusjonære bevegelser i Europa. 

Magna Carta var en avtale inngått 
mellom kongen av England og de to 
øverste stendene, som bl.a. inneholdt 
bestemmelser om at ingen frie menn 
skulle arresteres uten å få en rettferdig 
dom– et rettslig forankret statsborger-
skap. Så det er ikke til å komme fra at 
britene har hatt en god del flere århun-
dre på å bygge opp et nytt styresett.

«Riksforsamlinga»
Men det er også grunn til å feire at Nor-
ge ved en kraftig omveltning fikk et sty-
re som bygger på folkesuvereniteten. Vi 
ble i 1814 «et fritt og selvstendig rike», i 
motsetning til de foregående rundt 400 
år i union med Danmark. Are Kalvø for-
søker i programmet «Riksforsamlinga» 
å lage en ny og enda mer demokratisk 
grunnlov ved å bygge på den gamle, 
men involverer folket i større grad. Hva 
tenker professor Nordby om det, tren-
ger vi en ny og modernisert grunnlov 
etter 200 år? 

– Jeg synes Kalvø er ganske mor-

Dette skal til for å  
endre grunnloven, § 112.

-

-

som, men at han ikke kan tas seriøst. 
Han må jo være ironisk, da han bl.a. 
ønsker å grunnlovsfeste at nordmenn 
er passelig kjendisfikserte. Dessuten 
fremstår han som en eneveldig konge 
da det er han alene som tar alle avgjø-
relser i programmet. Særlig demokra-
tisk er det ikke. Jeg har for øvrig hatt 
den store ære å bli sitert i den nye boka 
hans som kom ut i forbindelse med 
programmet. 

Kalvø spurte hvem Nordby ville hatt 
som president i Norge hvis han kunne 
velge fritt. Nordby svarte at han ville 
valgt Kristen Gislefoss, både fordi han 
virker sympatisk, uttaler «landet vårt» 
på en pen måte, og for å understreke 
hvor vilkårlig det er. Egentlig trenger vi 
jo ikke et statsoverhode - Norge kan bli 
en republikk uten å avvikle den formen 
for parlamentarisme vi har i dag, det 
handler bare om å delegere noen flere 
oppgaver til statsminister, utenriksmi-
nister og stortingspresident, sier han. 

Fortsatt monarki.
Dette høres ikke umulig ut, og er kan-
skje mer demokratisk. Likevel kan man 
lure på hvorfor vi fremdeles er et mo-
narki, og dermed har et behov for re-
genter. Forslag om å avskaffe monarki 
ved grunnlovsendring har vært forsøkt 
flere ganger, men har alltid blitt stemt 
ned. Det er nok ikke vanskelig å gjette 
hva vår republikanske professor kunne 
tenke seg å endre i grunnloven om han 
fikk frie tøyler?

– Nei, da ville jeg selvsagt gått den 
demokratiske vei via et forslag til en 
stortingsrepresentant og foreslå noe 
som har blitt forsøkt gjennomført et 
par ganger, nemlig å gjøre Norge til re-
publikk. Det monarkiet vi har i dag, er 
ikke annet enn en haug gallionsfigurer, 
og som sagt er det å ha en president i 
stedet for en konge også nødvendig 
for å få til et komplett parlamentarisk 
styresett. Det er dessverre lite sannsyn-
lig at det vil skje på en stund pga. den 
sterke tradisjonsbindingen i Norge. 

Nordby sier han helst hadde sett at 
vi feiret 20. februar 2007, om noe, da-
gen da parlamentarismen ble grunn-
lovsfestet i Norge. En stille affære, 
ifølge mannen som var en av få på gal-

Grunnlovsjubileet 2014 — 

En god anledning
til å feire!

leriet da forslaget ble votert over. Men 
et 200-års jubileum er noe utenom det 
vanlige, og man kan lure på hvordan 
Trond Nordby skal tilbringe jubileums-
dagen neste år.

 - Det er for tidlig på året for flue-
fiske, så jeg er ikke riktig sikker hva jeg 
skal gjøre den dagen. I fjor sov jeg ut et-
ter festen dagen før – 16. mai da grunn-
loven ble vedtatt og ikke 17. mai da den 
ble undertegnet. 

17. mai er en betent dag for Nordby. 
Det var da vi valgte Christian Frederik 
til konge. Han mener også at feiring 
er mer eller mindre tilfeldig, og at det 
hele kommer av måten vi har skapt vår 
kalender på. Inndelingen i år henger 
sammen med blant annet jordrotasjo-
nen og avstanden til sola. Av den grunn 
kan ikke slike feiringer anses som vik-
tig, sier han. 

Lover – kjedeligere enn før?
Enten man benytter seg av kalenderå-
ret for å holde styr på tiden som har gått 
eller ikke, kan man slå fast at vi lenge 

har hatt en grunnlov som har sørget 
for at innbyggerne av landet Norge har 
visse grunnleggende rettigheter som 
ingen kan ta fra dem uten videre. Sta-
ten, styrt av folket, har ansvaret for å 
beskytte folkets naturgitte rettigheter.

I nyere tider er det kanskje vanske-
lig å fatte interesse for støvete lover, 
skrevet på stivt norsk. Men Nordby kan 
informere om at det var omtrent like 
mange som var oppriktig interessert 
i utforming av lover på Eidsvoll som 
representantene på dagen Storting 
er. Det er likevel større aktivitet med 
forslag til grunnlovsendringer nå enn 
noen gang, og det kan ha en forbin-
delse med jubileet. Hvordan skal man 
få folket mer opptatt av egne rettighe-
ter og friheter, og er det viktig å få større 
oppmerksomhet rettet mot fundamen-
tet til den norske stat?

– Man har slitt med å få folk til å føl-
ge med, det var nok derfor Kirsti Kolle 
Grøndal sørget for å innføre muntlig 
spørretime i 1996. For å få en mer ak-
tuell og ledig debatt som folk kan følge 
med på. Men det er nok et problem at 
mye skjer i arbeidstiden til de som kun-
ne være interessert i å følge med. Det 
kommer også an på saken hvor nyttig 
overføring på nett eller TV måtte være. 
Åpne høringer dreier seg for så vidt om 
aktuelle saker, men det blir ofte mye 
taktikkeri og spill og ikke nødvendigvis 
så mye å hente. 

Demokrati, fred, klem og kjendis 
er ikke nødvendigvis ord som repre-
senterer verdier det norske samfunn 
bør bygge på i en konstitusjon, selv om 
det ifølge Kalvø er et veldig godt bilde 
på hva det norske folk synes er viktig 
i dag. Å feire retten til å ha like rettig-
heter til den samme retten som alle 
andre i landet – er viktig. Men at noen 
ikke kan lastes for sine gjerninger og er 
hevet over denne retten, legger kanskje 
en demper på feiringen for enkelte. Så 
er det vel det som kjennetegner et godt 
styresett: Det utvikler seg dynamisk og 
gradvis. Man er muligens misfornøyd 
med status quo på enkelte områder. Og 
blir misnøyen stor nok, finner man ut 
hvordan dette kan endres i for eksem-
pel Grunnloven der man heldigvis har 
rett til å gjennomføre endringen.

Trond Nordby er professor i statsvitenskap 
ved Universitetet i Oslo, og fyller 70 år neste 
sommer. At han skal feire det er like sann-
synlig som at han feirer 17. mai. 

Foto: Emilie Bjåland Wold
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Å være lykkelig og ha et godt liv er et 
mål for de fleste mennesker. Likevel 
har det tradisjonelt sett innenfor psy-
kologien vært fokus på folks proble-
mer og hvordan disse problemene 
kan løses. Hva som gjør folk lykkelige, 
har derimot nærmest blitt ignorert av 
mange psykologer. De siste ti – fem-
ten årene har det derimot for alvor 
blomstret opp en retning innenfor 
psykologien som fokuserer på det 
positive ved mennesker, og hva som 
kan gjøre oss lykkelige og livet bedre. 
Forskningen har blant annet handlet 
om lykke, optimisme, mestring og 
livskvalitet. 

Selv om dette er temaer man har 
vært opptatt av i psykologien tidlige-
re, skiller det seg likevel kraftig fra det 
som tradisjonelt sett har blitt forsket 
mest på innenfor psykologien. Ret-
ningen kom som et resultat av at det 
siden andre verdenskrig, nærmest 
utelukkende, hadde vært et negativt 
fokus i psykologien, hvor sykdommer 
og svakheter ved mennesker har vært 
hovedtema. Den amerikanske psyko-
logen Martin Seligman mente at psy-
kologien også burde fokusere på de 
mer positive aspektene ved mennes-
ket. Han regnes som grunnleggeren 
av moderne positiv psykologi og har 
vært en foregangsperson innenfor 
forskning på dette.

Fra minus til pluss
Positiv psykologi er ment som et tillegg 
til den mer tradisjonelle psykologien, 
og ikke som en erstatning. Selv om det 
er viktig at man forsker på folks proble-
mer, er det også viktig å hjelpe folk å ha 
det bra. En viktig tanke innenfor posi-

tiv psykologi er at selv om problemene 
til en person fjernes, så betyr det ikke 
at denne person er lykkelig eller har et 
godt liv. Det må ofte noe mer til enn å 
fjerne det som er på minussiden, man 
må også bygge opp det som er på plus-
siden. Fokuset innenfor positiv psyko-
logi har derfor vært at folk ikke bare 
skal gå fra å ha problemer til å ha det 
OK, men at man også skal bygge videre 
på de styrkene man har og slik bygge et 
godt liv for seg selv. Ifølge den nevnte 
Seligman er målet at folk ikke bare 
skal overleve, men også blomstre som 
mennesker.

Mer enn enkel selvhjelp
Siden det innenfor positiv psykologi 
blant annet har vært mye fokus på 
lykke, er det lett å trekke paralleller til 
enkle selvhjelpsbøker eller avissaker 
om «Slik blir du lykkelig på 1-2-3!». 
Riktignok kan noe av innholdet være 
det samme, men forskjellen ligger i at 
innenfor positiv psykologi forskes det 
vitenskapelig på lykke, og funnene er 
ikke bare antagelser eller løse ideer. 
En forsker som har greid å gjøre po-
sitiv psykologi-forskning tilgjengelig 
og lett forståelig er psykologiprofes-
soren Sonja Lyubomirsky. I boka «The 
How of Happiness», som ligner mange 
selvhjelpsbøker, oppsummerer hun 
forskning som er gjort på lykke og pre-
senterer enkle strategier som kan gjøre 
deg mer lykkelig. I følge Lyubomirsky 
er 50 prosent av en persons lykkenivå 
bestemt av gener. Videre er ti prosent 
bestemt av livsomstendigheter, som 

Man er sin egen lykkes smed?

jobb, sivilstatus og hvor man bor. De 
resterende 40 prosentene er det som 
kan gjøres noe med og kan påvirkes 
gjennom hvordan man tenker og hva 
man gjør. 

Det er med andre ord en stor andel 
av lykkenivået som kan kontrolleres og 
påvirkes av deg selv. Strategiene som 
blir presentert i boka kan virke noe ba-
nale, men har gjennom forskning vist 
seg å være effektive for å øke en per-
sons lykkenivå. Og hva er det som kan 
gjøre deg lykkeligere? Det handler mel-
lom annet om å være takknemlig over 
det man har, være snill mot andre, tilgi 
andre, trene og praktisere religion eller 
spiritualitet. Hva som fungerer best va-
rierer fra person til person.

Nonner og positive følelser
Innenfor positiv psykologi har det også 
vært fokus på helse og levealder og 
hvordan dette henger sammen med for 
eksempel positive følelser. En interes-
sant studie er den såkalte nonne-studi-
en. I denne studien undersøkte forske-
re ulike tekster som unge jenter skrev 
rett før de skulle gå i kloster. Forskerne 
analyserte disse brevene og undersøkte 
hvor mye av innholdet som handlet om 
positive, nøytrale og negative følelser. 
Deretter undersøkte de om det var en 
sammenheng mellom hvor mye inn-
hold av ulike følelser nonnene hadde i 
sine tekster og hvor lenge de levde. 

Studien viste at de nonnene som 
hadde skrevet tekster med mye positive 
følelser og glede, levde betraktelig len-
gre enn de andre nonnene. Dette ble 

undersøkt rundt 60 år etter at brevene 
ble skrevet, og selv etter at det var kon-
trollert for andre variabler, så det ut til 
at det var innholdet i disse brevene som 
hadde klarest sammenheng med leve-
alder. Det som var unikt i denne studien 
var at nonnene hadde levd relativt like 
liv, og derfor var det mindre sannsyn-
lighet for at andre faktorer kunne spille 
inn. 

Mer stuereint
Forskning innenfor positiv psykologi 
har økt betraktelig de siste årene, og det 
blir stadig mer stuereint å forske på lyk-
ke og de mer positive sidene hos men-
nesker. Også i Norge, og blant annet 
på Universitetet i Oslo, forskers det på 
temaer som har med positiv psykologi 
å gjøre, som for eksempel livskvalitet 
og personlighetstrekk. Det undervises 
også i positiv psykologi ved UiO, og 
stadig flere får øynene opp for denne 
retningen. Men det er fortsatt et nytt felt 
og det er mye forskning som gjenstår 
før man vet alt om hva som gjør folk til-
fredse med livene sine og hvordan man 
kan få et bedre liv. Gjennom å forske 
videre på dette og også anvende den 
kunnskapen man har fått, kan folk kan-
skje bli lykkeligere og folks problemer 
forebygges. 

I psykologien har det  
oppstått en retning hvor 
man utforsker og feirer det 
gode og positive med men-
nesker. Men hvorfor skal 
man forske på hva som  
gjør folk lykkelige? Og  
hva har en gruppe nonner 
med dette å gjøre?

Folk flest ønsker seg et lykkelig liv.

Foto: D. Sharon Pruitt, Wikipedia Commons
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Vilde Vinge

Cuba og Venezuela har siden kom-
mandant Chavez’ seier i presidentval-
get i 1998 bygd opp et sterkt og solid 
vennskap. Sammen frontet landets 
ledere et radikalt politisk venstre med 
et verdisyn grunnet i sosialisme. So-
sialismens manifestasjon er tydelig. 
På Cuba gjennom diktaturstyre i over 
femti år, i Venezuela gjennom en kraf-
tig venstrevending i styre og politikk. 

På Cuba renner tiden ut for den 
aldrende revolusjonære garde. Ingen 
etterfølgere har blitt pekt ut, og den 
relative deprivasjonen og mangelen 
på demokratiske verdier har skapt en 
økende misnøye hos befolkningen. 
Dagens ledere kan ikke styre for alltid. 
Det setter naturens gang gjennom al-
derdom og etter hvert døden en stop-
per for. 

Som følge av Chavez’ død ble det 
14. april avholdt presidentvalg i Vene-
zuela. Nicolas Maduro som i desem-
ber i fjor ble utpekt av Chavez som 
hans etterfølger gikk her av med en 
marginal seier over motstander Hen-
rique Capriles. 

Med Chavez’ død og Castro-brø-
drenes alderdom kan inngangen til en 
ny epoke fremstå som et svært sann-
synlig utfall. Det vies lite fokus til alter-
nativene. Cuba etter Castro-brødrene 
spås en lysere fremtid karakterisert 
av politisk og økonomisk liberalise-
ring og i Venezuela har fjorten år med 
chavisme satt sine spor. Hva om Cuba 
likevel har et ess i ermet, og hva vil 
Maduro finne på i Venezuela? Spørs-
målet er med andre ord; vil Venezuela 
etter Chavez og etter hvert Cuba etter 
Castro bryte med arven eller fortsette 
i samme spor?

Historisk bakteppe
Det politiske venstre i Latin-Amerika 
kjennetegnes av et verdisyn grunnet 
i statlig regulering og velferdsordnin-
ger med sosial likhet som ideal. Fors-

kningslitteratur opererer vanligvis 
med en todeling av venstresida, en 
moderat og en radikal. Moderate ven-
streregjeringer er mindre autoritære, 
mer USA-vennlige og fører en mer li-
beral økonomisk politikk enn de radi-
kale landene. Sammen med blant an-
net Evo Morales i Bolivia har Cuba og 
Venezuela blitt klassifisert som radika-
le. Karismatiske ledere som fokuserer 
på de fattigste i samfunnet har skapt 

kultstatus rundt blant annet Chavez, 
landsfaderen som fungerte som en 
moderne Robin Hood. 

Chavez ble valgt til president i 
1998, og implementerte gjennom sin 
”bolivarianske revolusjon” populistisk 
omfordelingspolitikk basert på sosia-
listisk ideologi. Chavez hadde en sterk 
talegave, og brukte sterke retoriske 
referanser til Simón Bolivar, den store 
latinamerikanske frigjøringshelten. 
Oljen i statskassa ble brukt til finansi-
ering, og massive tiltak ble gjennom-
ført for å styrke landets fattige sektor. 
Chavez’ seier ved presidentvalget mar-
kerte begynnelsen på det «nye» radi-
kale venstre i Latin-Amerika.

Cuba klassifiseres gjerne som del 
av denne epoken, blant annet på grunn 
av det sterke vennskapet med Venezu-
ela. Her er arven etter revolusjonen i 
1959 tydelig. Sosiale og økonomiske 
programmer realiseres med referanse 
til sosialismens ubestridte mål om 
klasseløshet og fellesskap. PCC (Cubas 
Kommunistparti) er det eneste lovlige 
politiske partiet, og styrer samfunns-

Post Chavez: Venezuela og Cuba
— Om alderdom, helse, olje og sosialisme

liv, industri og politikk med jernhånd. 
PCC ble grunnlagt av Fidel Castro (87), 
og ledes i dag av hans bror Raul (81) på 
grunn av Fidels sviktende helse.

Det er samtidig klart at Cuba er et 
case for seg selv, et avvik fra de fleste 
landene i både Latin-Amerika og ver-
den generelt. Cuba har mot alle odds 
opprettholdt sitt kommunistiske dik-
tatur i over femti år og overlevd både 
Sovjetunionens fall i 1991 og årevis med 
utestengning fra verdenshandelen 
gjennom økonomisk blokade. Beskri-
velser av Cuba i dag er gjerne forveks-
lingsmessig like de på 1960-tallet. Men 
diktaturet har overlevd gjennom å til-
passe seg et verdenskart i forandring. 
Samtidig er de økonomiske reformene 
ovenfra preget av skinn fremfor kjøtt 
på bena. Også den nylige liberalise-
ringen av det tidligere svært restriktive 
reiseforbudet har vist seg å være skralt. 

Likevel - på Cuba er absolutt fat-
tigdom minimal, men hvor relevant 
dette er, er i seg selv et stort spørs-
mål. Også relativ deprivasjon kan 
fremme opprør dersom folket føler 
at de ekskluderes fra godene. Cuba 
er kjent for universelle helsetjenes-
ter, men mangel på teknologi og svikt 
i systemet har gjort det til i øken-
de grad et gode forbeholdt eliten.  

Brødre i blodet
Cuba har de siste fjorten årene sikret 
seg god tilgang på olje gjennom rause 
vennskapsavtaler med Venezuela. Til 
gjengjeld har de har forsynt Venezuela 
med helsepersonell og lagt til rette for 
skytteltrafikk for syke venezuelanere. 
Chavez var en av de som benyttet seg 
av dette tilbudet i de to årene han led 
av kreften som til slutt tok livet av ham.

Det var altså sykdom som primært 
lå bak Chavez’ siste reiser til Cuba, men 
landene har siden slutten av nittitallet 
pleid et solid vennskap basert på en 
felles plattform; sosialisme; brødre i 
harmoni; enhet; sosialisme over gren-
sa; solidaritet. Like barn leker best sies 
det, og forholdet har til tider fremstått 
som en moderne, grenseoverskriden-
de praktisering av prinsippet om «en 

for alle, alle for en». Et viktig spørsmål 
er hvilken effekt Chavez’ død vil ha på 
«olje mot helse»-vennskapet. Vil Vene-
zuela post-Chavez forbli en nær slekt-
ning? Cubas avhengighet av Chavez 
var stor, og kanskje markerer hans død 
avslutningen på brorskapet. Kanskje vil 
Cuba tvinges til å stå på sine egne va-
klende ben, i så fall er landets fremtid 
som Chavez’ helse de siste årene- skral 
og uforutsigbar.

De fattige bestemmer?
Da Chavez døde vekket det ulike reak-
sjoner hos befolkningen. På den ene 
siden utrøstelige venezuelanere som 
sørget over landsfaderen. På den andre 
siden en opposisjon som feiret Chavez’ 
død og for første gang på lenge så mu-
ligheten for et «Venezuela Libre».

Min venninne Vida, oppvokst i Bar-
celona like utenfor Caracas, skrev til 
meg at folket skapte Chavez, slik folket 
har skapt Gud, og at han derfor vil leve 
videre gjennom folket. En annen ven-
ninne fra samme sted, Jessica, som på 
grunn av Chavez flyttet fra landet og til 
Spania i 2005, postet gledesmeldinger 
på Facebook. «Medborgere åpne øy-
nene» og «Venezuela Libre» skrev hun 
med utropstegn. Hun sa til meg at hun 
har ingen respekt for Chavez som «løy 
for oss, stjal fra oss, krenket oss og spot-
tet oss… og stjal fremtiden til tusenvis 
av unge mennesker». 

Men meningsmålingene før pre-
sidentvalget indikerte at Chavez lever 
videre gjennom folket- i hvert fall hvis 
den fattige delen av elektoratet mobi-

Er det radikale venstre på retur? Vil framtiden vise brytning eller kontinuitet i gammel 
arv? Aldrende ledere på Cuba og bortgangen av president Chavez i Venezuela frem-
tvinger diskusjonen. Vil lederne og deres politikk leve videre gjennom folket?

«Hun sa til meg at hun 
har ingen respekt for 

Chavez som «løy for oss, 
stjal fra oss, krenket oss 
og spottet oss… og stjal 

fremtiden til tusenvis 
av unge mennesker» 

«De neste årene vil vise 
hva chavismen var. Var den 
en samfunnsmessig trans-
formerende kraft eller en 
historisk avgrenset beve-
gelse definert gjennom 
en manns lederskap?» 
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liserer. Maduro hadde jevnt over størst 
oppslutning, på den siste menings-
målingen ble han anslått å ha fjorten 
prosent større oppslutning enn oppo-
sisjonskandidaten Henrique Capriles. 
Valget endte som nevnt og kjent med 
Maduros seier med en oppslutning på 
50,76% mot opposisjonskandidaten 
Capriles’ 49,07%. 

Den kommende presidenten i Ve-
nezuela står overfor store utfordringer. 
Hvordan skal velferdsprogrammene 
finansieres? Hvordan skal kriminalitet 
og korrupsjon bekjempes? Hvordan 
løfte økonomien ut av grøftekanten? 
I tillegg må landet konfrontere de au-
toritære vendingene som fulgte med 
chavismen. Demokratiet vakler, som 
følge av grunnlovsendringer, maktkon-

sentrasjon i presidentembetet og en 
undergraving av Høyesteretts uavhen-
gighet.

Cuba post Chavez
Hvilken betydning har Chavez’ død så 
for Cubas fremtid? Det kan argumen-
teres for at forholdet til Venezuela er 
svært avgjørende, på grunn av Cubas 
avhengighet av landenes vennskap. 
Støtten og oljen Venezuela har forsynt 
Cuba med er enorm. Det har blitt an-
slått at mengden er langt høyere enn 
Sovjetunionens støtte i sin tid. I tillegg 
er Venezuela Cubas overlegent største 
handelspartner.

Det er derfor vanskelig å se Cuba 
oppfylle sine økonomiske behov der-
som oljekrana til Venezuela stenges. 

Samtidig, med Maduro som vinner, er 
det stor sannsynlighet for at vennska-
pet til Cuba vil forbli nært og kjært. Ma-
duro er en av Cubas uttalte støttespille-
re, og stod i tiden som utenriksminister 
bak mange viktige avtaler med landet. 
Mulige alternative støttespillere for 
den isolerte øya er at land som Brasil 
og Kina, men disse støtter kun hvis de 
finner at det er i deres interesse. 

Dersom vennskapslandene Cuba 
og Venezuela bygger ned samarbeidet 
kan det på lang sikt være positivt. Det 
kan argumenteres for at Cuba slik vil 
tvinges til å liberalisere økonomien i 
en mye større grad en de saktegående 
reformene i dag. Dette vil kunne gi 
økonomisk vekst, økt uavhengighet og 
politisk liberalisering. 

Aló Presidente
De store fattige massene i Venezuela 
utgjør en stor del av elektoratet. De 
vil kunne fastlåse enhver opposisjon 
dersom de frykter reformer som vil 
redusere deres levekår. Opposisjonen 
i Venezuela strides om mye og har 
kommet til kort når det gjelder å frem-
stille en reell plattform som alternativ 
overfor velgerne. Resultatet er mangel 
på spesifikke alternativer til konti-
nuitet av Chavez’ arv. Opposisjonens 
manglende plattform er nok derfor en 
av de sentrale faktorene som påvirket 
Maduros seier. Utnevnt som ”Chavez’ 
sønn” er det dermed store sjanser for 
en videreføring av en politikk det ve-
nezuelanske folk er godt kjent med. 
Chavez etterlot seg en autoritær arv av 
betydning, men likevel er det fullt ut 
usikkert hvordan denne vil bli forval-
tet i årene som kommer. 

Samtidig er Capriles den første 
som til en viss grad har klart å samle 
opposisjonen i Venezuela. Han frem-
hevet utdanning som langsiktig løs-
ning på fattigdomsproblemet. Mange 
venezuelanere har også etterspurt 
langsiktig strukturendring gjennom 
for eksempel utdanning fremfor tet-
ting av hull gjennom bygging av hus 
og matsubsidier. Hvordan Maduro vil 
forholde seg til dette vil tiden frem-
over vise.

Chavisme uten Chavez: 
død eller levende?
De neste årene vil vise hva chavismen 
var. Var den en samfunnsmessig trans-
formerende kraft eller en historisk av-
grenset bevegelse definert gjennom 
en manns lederskap? Kan en mann 
romme all den tilliten folket ga cha-
vismen? Hvis nei, vil chavismen leve 
videre. I så fall vil landet med Maduro 
kunne fortsette chavismens transfor-
masjon av samfunnet. Spørsmålet er 
hva slags statsmakt og politikk folket 
og ikke minst de fattige ønsker. Vil 
chavismen erstattes med mer mo-
derate krefter? Med Maduro vil dette 
sannsynligvis ikke skje med det første.

Dersom radikalismen på Cuba 
og i Venezuela er som et liv, kan det 
ha nådd sin pensjonsalder. Prisen for 
et langt og lykkelig liv er som kjent 
sviktende helse. Vil radikalismen for-
svinne med grå hår og svake ben, eller 
vil den leve videre gjennom sine barn?

En kommentar til slutt
Både Cuba og Venezuela har frontet 
målet om sosial likhet, men til hvil-
ken pris? Det er usikkert hvordan ar-
ven vil forvaltes på Cuba etter Castro 
og i Venezuela etter Chavez. Maduro 
i Venezuela vil med stor sannsynlig-
het videreføre chavismens prosjekt 
og vennskapet til Cuba vil dermed 
opprettholdes. I så fall markerer Ve-
nezuelas første periode etter Chavez 
kontinuitet fremfor brytning med den 
radikale sosialismen. 

Vil den røde arven etter Chavez og Castro leve videre i folket eller tar 

de den med seg i graven? Foto: El Mundo, flickr/creative commons.
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Kronikkforfatterne Karen Eimot og Madeleine Dalsklev presenterte  

tittelsaken ved Masterdagen på NTNU. Foto: Kristine Reitan Lien

Madeleine Dalsklev
Masterstudent i helse-  
og sosialpsykologi

Karen Eimot
Masterstudent i kultur-  
og samfunnspsykologi 

I fjor høst ble det opprettet en un-
derskriftskampanje for å gi personer 
med master- og doktorgradsutdan-
ning innenfor psykologi rett til en 
psykologtittel etter endt utdanning. 
Kampanjen fikk 700 underskrifter på 
en uke, og har i skrivende stund over 
1100 underskrifter. Meningene rundt 
denne saken har vært både sterke og 
delte. Men hvorfor er dette så viktig 
for oss? Gjennom denne kronikken 
ønsker vi å forklare noe av bakgrun-
nen for at vi mener dagens norske 
ordning, hvor den eneste veien til en 
psykologtittel innenfor et hvilket som 
helst område av psykologien er ved å 
ta en klinisk utdanning, er både sam-
funnsøkonomisk ugunstig og lite hen-
siktsmessig for utviklingen av psyko-
logien som fagfelt.  

Profesjon, master og 
Helsepersonelloven
Norge har, som et av få land i verden, 
et skille mellom det som kalles en pro-
fesjonsutdanning i psykologi og det 
som kalles for bachelor- og masterut-
danning i psykologi. Profesjonsutdan-
ningen utdanner kliniske psykologer, 
men er også av mange ansett som en 
«generalistmodell» som skal utdanne 
personer med kompetanse innenfor 
alle felter av psykologien. Mastergra-
dene er på sin side spesialisert innen-
for ulike områder av psykologien, for 
eksempel innen helse- og sosialpsy-
kologi, kultur- og samfunnspsykologi, 
utviklingspsykologi, nevropsykologi 
og arbeid- og organisasjonspsykologi. 

Den eneste måten å få en psyko-
logtittel i Norge på er via profesjons-
utdanningen. Dette innebærer at i 
tillegg til tittelen klinisk psykolog, er 
også titler som for eksempel organisa-

sjonspsykolog, samfunnspsykolog og 
utviklingspsykolog forbeholdt profe-
sjonsutdannede. Dette er altså tilfellet 
til tross for at det finnes egne master-
retninger som gir opphav til betyde-
lig høyere spisskompetanse innenfor 
disse områdene. For å illustrere dette 
med et eksempel: En med mastergrad 
i organisasjonspsykologi kan ha opp-
til 165 studiepoeng spesifikt innenfor 
dette feltet. En profesjonsutdannet fra 
UiO vil med dagens studieplan kun 
ha 5 studiepoeng innen gruppedy-
namikk. Likevel er det altså kun den 
profesjonsutdannede som med loven 
i hånda kan kalle seg organisasjons-
psykolog. Hvorfor er det slik?

En av grunnene til dette kan spo-
res tilbake til 1973, da psykologtittelen 
ble underlagt beskyttelse gjennom 
lovgivning. I dag ligger denne beskyt-
telsen under Helsepersonelloven. 
Hvor bredt denne beskyttelsen i reali-
teten gjelder, er omdiskutert, men per 
dags dato tolkes loven av Norsk Psy-
kologforening dit hen at samtlige titler 
som inneholder ordet «psykolog» er 
ulovlige å benytte seg av for noen som 
ikke har tatt profesjonsutdanning.

At det er viktig at den kliniske psy-
kologtittelen ligger under en form for 
beskyttelse er det ingen tvil om. Loven 
har en viktig funksjon i det at den be-
skytter pasientene fra useriøse aktører. 
Likevel har Helsepersonelloven, som 
var laget på og beregnet for en tid hvor 
det ikke fantes mastergrader i psyko-
logi, også flere utilsiktede konsekven-
ser i dagens situasjon. Fordi denne be-
skyttelsen tolkes slik den gjøres i dag, 
hindrer den fagfolk med høy psykolo-
gisk kompetanse å ta i bruk en tittel 
som reflekterer denne. Noen mener 
at debatten om psykologtittelen kun 
er en statuskamp. Vi mener at denne 
saken handler om utrolig mye mer 
enn status. Selvsagt er det et viktig po-
eng at en stor gruppe høyt utdannede 
ikke får sin rettmessige anerkjennelse. 
Likevel stikker sakens kjerne enda dy-
pere enn dette, og handler blant annet 
om utviklingen til den norske psykolo-
gien som fagfelt.

Psykologtittel for master-  
og doktorgradutdannede  
i psykologi  
– et spørsmål om mer enn status

Uheldige konsekvenser 
av dagens system
Systemet i dag underbygger en forstå-
else av at profesjonsstudiet gir best 
kompetanse innenfor alle områder av 
psykologien. La oss gå tilbake til ek-
sempelet om organisasjonspsykolog-
tittelen. At en profesjonsutdannet kun 
med noen få studiepoeng innenfor or-
ganisasjonspsykologi kan få tittelen or-
ganisasjonspsykolog, mens en master-
utdannet med opptil 165 studiepoeng 
innenfor dette ikke har lov til å ta i bruk 
denne tittelen, fremstår som misvisen-
de. En tittel bør speile den kompetansen 
en person faktisk har innenfor et fagfelt. 
Derfor blir det feil at personer med høy 
utdannelse innen et område ikke får 
benytte seg av en tittel som reflekterer 
denne, mens personer uten noen spe-
sifikk kompetanse innenfor dette feltet 
derimot får det.

Det legges svært mye ressurser i å 
utdanne en profesjonsstudent. Dette 
er en følge av et stadig økende behov 
for kliniske psykologer til å jobbe i det 
offentlige og private helsevesenet med 
kliniske oppgaver som for eksempel te-
rapi og behandling. Grunnet det store 
behovet for kliniske psykologer, og res-
sursene som legges i studiet, vil det mest 
samfunnsøkonomisk hensiktsmessige 
være at studentene som går profesjon 
velger det fordi de ønsker å jobbe kli-
nisk når de er ferdigutdannede. I og 
med at den eneste veien per dags dato 
til en tittel innenfor psykologien er via 
profesjonsutdanningen, kan studenter 
komme til å velge profesjonsløpet fordi 
dette fremstår som det mest gunstige, 
heller enn å velge ut fra interessefelt el-

ler fra det studiet som faktisk gir mest 
kompetanse innenfor et bestemt felt i 
psykologien. Dette kan bidra til å gjøre 
det vanskeligere for profesjonsstudiet 
å utdanne tilstrekkelig antall studenter 
som ønsker å jobbe som terapeuter, og 
dermed til å fylle samfunnsbehovet for 
kliniske psykologer. 

Det er lite hensiktsmessige at stu-
denter som vet de vil jobbe som or-
ganisasjonspsykologer eller innen 
andre ikke-kliniske områder velger pro-
fesjonsutdannelsen. Disse bør heller 
velge et bachelor- og masterløp som gir 
dem mulighet til å fordype seg innenfor 
sitt interessefelt. På denne måten vil stu-
dentene få spisskompetanse der de øn-
sker å jobbe, samtidig som man åpner 
for å gi plassene på profesjonsstudiet til 
personer som ønsker å jobbe innenfor 
det kliniske. Med dagens system er det 
derimot lett at det blir store misforståel-
ser rundt hvilken retning man bør velge 
grunnet en ulogisk tituleringspraksis 
som for eksempel impliserer at man blir 
organisasjonspsykolog gjennom et stu-
dieløp som nesten ikke har noen poeng 
i organisasjonspsykologi.

Internasjonalisering
I tillegg til disse problemene, stemmer 
det norske systemet også dårlig overens 
med hvordan psykologtittelen forstås 
og brukes internasjonalt. Her følger ikke 
Norge normene fra andre deler av ver-
den, hvor klinisk kompetanse sjelden 
er et krav for å kunne få en psykologtit-
tel innenfor et ikke-klinisk område. En 
av målsettingene for «UiO 2020» er økt 
grad av internasjonalisering. Et titule-
ringssystem som ikke følger internasjo-

Til tross for at det finnes spesialiserte mastergrader innen 
ikke-kliniske områder av psykologien, er den eneste måten 
å få en hvilken som helst psykologtittel i Norge i dag gjen-
nom profesjonsstudiet i psykologi. Er dette hensiktsmessig?
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Den pågående krisekavalkaden, kalt 
Eurosonen, hadde Kypros som tema i 
mars. Den lille øyen, som for nordmenn 
flest er et sted for sol og fest, fikk sitt mid-
lertidige uønskede øyeblikk på storpoli-
tikkens scene. Det kypriotiske banksys-
tem, mange ganger større enn BNP har 
brent seg på ikke-fungerende lån, blant 
annet greske statsobligasjoner. Sentral-
banksjefen Panicos (virkeligheten er 
noen gangere rarere enn fiksjon), har 
måttet gå til Brussel (les Berlin) for å be 
om hjelp. Hjelpen ble til slutt gitt, ikke så 
mye for å redde Kypros per se, men for å 
forhindre bankproblemer fra å spre seg 
gjennom resten av det integrerte finans-
systemet i Europa. Problemet er bare at 
måten hjelpen ble gitt denne gangen 
kan ha lagt fryktgrunnlaget for fremti-
dige bankkollapser. 

Penga eller penga
Det som skiller redningspakken til Ky-
pros fra lignende pakker gitt til andre 
euroland, er kravene som har blitt frem-
met av EU. Der hvor det tidligere har 
blitt krevd kutt i offentlige utgifter og 
økte skatter, har det på Kypros i tillegg 
også blitt avkrevd konfiskering av en 
majoritet av verdien på bankinnskudd 
over 100  000 euro. Kypros’ bankvesen 
har vært et yndet skatteparadis for uten-
landske firmaer og velstående personer. 
Her har de kunnet skjule sine penger i 
tillegg til å motta høy rente. Øyas man-
glende kilder for innehenting av kapital, 
utenom de utenlandske innskuddene 
de har basert seg på til nå, har resultert i 
kravet om at deler av midlene som skal 
inn i krisefondet skal tas (skattlegges) 
direkte fra bankinnskuddene. Landets 
økonomi, sammenlignet med resten 
av eurosonen, utgjør kun en fraksjon av 
den totale økonomiske aktiviteten. Det 

har derfor både vært politisk nødven-
dig, men også medført liten umiddelbar 
økonomisk risiko, for EU å ta en hard 
linje ovenfor kypriotene. Kort sagt ble 
kypriotene fortalt, gi oss mye av penga 
dine ellers taper du alle penga dine! 

Den nederlandske finansministe-
ren avslørte i et øyeblikks skjødesløshet, 
hvor han som politiker faktisk fortalte 
sannheten, at denne fremgangsmåten 
basert på skattlegging av bankinnskudd 
er fremtiden for krisepakker i euroso-
nen. 

Be careful what you wish for Germany
Denne nye fremgangsmåten ovenfor 
kriserammede finansvesen er drevet 
frem av nordeuropeiske politikere i et 
forsøk på å blidgjøre sine velgere. Sist-
nevnte har sett seg lei på at deres skat-
tepenger går til å redde skakkjørte øko-
nomier. Maktsentrum i krisen er Berlin. 
Kansler Merkel stiller snart til gjenvalg, 
og enhver tildeling av hardtarbeidende 
sparsomme tyske skattebetaleres euro 
til late, korrupte og kredittelskende sør-
europeere er å anse som ammunisjon 
for opposisjonspartier. Men Tyskland 
burde passe seg for hvor hardt de vil 
opptre ovenfor sine europeiske brø-
drefolk (var det ikke det alle var blitt 
gjennom EU?). Jo vanskeligere stilt 
eurosliterne blir, jo kortere er veien til 
valutaunionens exit, noe Tyskland nok 
ikke er tjent med økonomisk, uavhengig 
av hvor moralsk riktig det kan virke å la 
de kriserammede landene klare seg på 
egenhånd. 

Tyskland, Europa og eurosonens 
maktsentrum, har til nå kunnet unngå 
høy arbeidsløshet. Landet er verdens 
fjerde største økonomi, og den tredje 
største eksportnasjonen. Den tyske 
økonomien er avhengig av eksport. 
Eksportvarer og tjenester utgjør rundt 
halvparten av landets BNP, hvorav over 
50 prosent går til andre europeiske land. 
Tysklands økonomiske vekst siden 
gjenforeningen i 1989 er delvis bygget 

Kypros-eksperimentet rundt frihandelssystemet med en felles 
valuta, som EU og eurosonen utgjør og 
delvis rundt eksport til verdens frem-
voksende økonomier som Kina. 

Euroen er en valuta som har gitt 
Tyskland flere fordeler. Globalt har den 
gjort det mulig for tyske bedrifter å ek-
sportere sine produkter til en rabattert 
valutapris sammenlignet med hva som 
hadde vært forholdet med den gamle 
tyske marken. Dette har gitt et meget 
viktig konkurransefortrinn. Innad i eu-
rosonen har dette også gitt Tyskland et 
konkurransefortrinn ovenfor sine min-
dre produktive naboer med lavere inn-
tekt. Disse lavere kostnadslandene bur-
de ha et konkurransefortrinn, men ser vi 
på deres handelsbalanser har land som 
Portugal, Spania, Hellas og Italia alle 
negative handelsbalanser vis á vis Tysk-
land. Disse landenes manglende evne 
til å devaluere valutaen de bruker, gjør 
at deres evne til å takle den økonomiske 
krisen ytterligere forverres.

Sjekk, sjekk og dobbeltsjekk
En som offentlig har gått ut og erkjent 
tap som en følge av krisen på Kypros 
er investor Øystein Stray Spetalen. Han 
skjelte ut styrelederen for Prospector 
Offshore Drilling, hvor Spetalen eier 
ti prosent, for å ha plassert 50 millio-
ner kroner på Kypros. Dette er penger 
som nå delvis kan være tapt. Styreleder 
Sandvik har nok lært leksen, noe også 
resten av finansmennene rundt om-
kring i verden har. Fra og med krisen på 
Kypros er presedensen satt for at bank-
innskudd kan konfiskeres. Formanin-
gen til pengeflyterne er dermed at man 
til enhver tid må dobbeltsjekke hvorvidt 
de europeiske bankene man har penger 
i, kan anses for å være i noen form for 
risiko for å måtte motta hjelp fra myn-
dighetene. De må være klare til å hente 
ut sine penger ved første tegn til svakhet 
hos en bank. Kanskje til og med hente 
ut fra andre banker i den nasjonen hvor 
de oppbevarer pengene sine. Terskelen 
for hva som kan utløse fremtidige bank-
kollapser er dermed senket betraktelig. 

Ethvert firma kan også redusere ri-
sikoen for at nettopp deres penger kan 
innblandes i en fremtidig kyproslignen-
de løsning, ved å overføre sine penger 
til bankvesen utenfor jurisdiksjonen 
til europeiske monetære myndigheter. 
Pengene som beholdes i Europa vil kun 
være det de til enhver tid trenger for å 
drifte virksomhetene innenfor de eu-
ropeiske grenser. Hvis dette skulle inn-
treffe i en stor skala vil det føre til en stor 
likviditetskrise på kontinentet, en krise 
som igjen kan spre seg videre gjennom 
det sterkt sammenbunnede internasjo-
nale bankvesenet. 

Ferieøyen i Middelhavet kan der-
med ha vist seg å være laboratoriet hvor 
man testet ut en storstilt forandring i 
hvordan Europa forsøker å kontrollere 
sin økonomiske framtid. Her må man 
gå varsomt frem. Ikke alle eksperiment 
lykkes.  

Har vi sett planen for fremtidens europeiske krisepakker? 

Krisepakkeeksperimentering i EU - vil de lykkes denne gang? Foto: rockcohen, Flickr/creative commons 

Kronikkforfatterne Karen Eimot og Madeleine Dalsklev presenterte  

tittelsaken ved Masterdagen på NTNU. Foto: Kristine Reitan Lien

nale normer, og som fratar velmeritterte 
internasjonale psykologer sin status 
dersom de velger å komme til Norge, er 
neppe hensiktsmessig i forhold til å nå 
dette målet. 

For å kunne ta del i internasjonale 
psykologiorganisasjoner som for ek-
sempel EFPA (European Federation for 
Psychologist’s Association), må man 
ha en psykologtittel. Masterutdannede 
kan dermed ikke representere norsk 
psykologi internasjonalt gjennom ulike 
globale psykologiorganisasjoner. Gjen-
nom EFPA kan medlemmer søke om 
EuroPsy-sertifisering – en sertifisering 
til å kunne kalle seg psykolog på tvers 
av landegrensene i Europa. EuroPsy-
sertifiseringen kan gis innenfor disse 
områdene: Klinisk psykolog, helsepsy-
kolog, organisasjonspsykolog, skole/ut-
danningspsykolog og samlekategorien 
«andre». Denne sertifiseringen krever 
en femårig utdannelse innenfor psyko-
logi, i tillegg til et års veiledet praksis et-
ter studiene. Mange masterutdannede 
ville ha tilfredsstilt kravene for å kunne 
søke om EuroPsy-sertifisering, men 
for å søke kreves det at man kan kalle 
seg psykolog i det landet man kommer 
fra. Dette er et av de mest tydelige ek-
semplene på hvordan det norske titu-
leringssystemet har negative praktiske 
konsekvenser.

Fremtiden for den norske psykologien
Det finnes to løsninger på denne situa-
sjonen. Den ene løsningen er at Hel-
sepersonelloven endres slik at tittelen 
«klinisk psykolog» blir beskyttet, mens 
andre psykologtitler faller utenfor be-
skyttelsen. Denne løsningen foreslås 
blant annet av klinikeren Jon Sletvold i 
februarutgaven av Tidsskrift for Norsk 
Psykologforening. Den andre mulige 
løsningen er at master- og doktorgrads-
utdannede inkluderes i den allerede 
eksisterende beskyttelsen. Vi er åpne for 
at mastergradene kan måtte standardi-
seres, eller at masterstudenter må ha et 
år i praksis før de kan få tittelen. At den 
eneste veien til en psykologtittel skal 
fortsette å være via profesjonsløpet, er i 
midlertidig ikke en løsning.

Det er på tide å anerkjenne at ikke 
en retning kan gi best kompetanse 
innen alle områder av psykologien, ver-
ken profesjon eller master. For at den 
norske psykologien skal utvikle seg og 
styrkes som et mangfoldig fagfelt, må 
vi tydeliggjøre styrkene ved de ulike 
utdanningsløpene og likestille de ulike 
områdene av psykologien. Av dette 
fremkommer det som naturlig at pro-
fesjonsutdannelsen først og fremst bør 
gi opphav til tittelen klinisk psykolog, 
ikke alle titler som referer til psykologisk 
kunnskap. Profesjonsløpet og masterlø-
pet må anerkjennes som to ulike, men 
likeverdige, løp innenfor psykologien. 
En psykologtittel for master- og doktor-
gradutdannede innenfor sitt fagfelt etter 
endt utdannelse er et viktig og nødven-
dig steg i denne retningen.
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– «For meg er det første og fremst lyd-
kvaliteten som er avgjørende, men jeg 
liker å ha et fysisk produkt å forholde 
meg til i disse strømmetider». Aften-
posten på nett skriver om vinyl, Tobias 
Thorsen er 19 år og ute for å kjøpe sin 
første platespiller. Spør du den gjengse 
vinylentusiast vil argumentet om lyd-
kvalitet komme. Den gode «varme» 
lyden fra den analoge vinylen er over-
legen den fra de digitale formatene ar-
gumenteres det for. 

Opphauset lydkvalitet
Er vinylformatet bedre enn det digita-
le? Vil man umiddelbart høre forskjell 
om man sammenligner de to?

Ja/nei svar holder ikke for disse 
spørsmålene. Det avhenger av en drøss 
med forhold. 

«Jeg liker å tenke på det som ’bed-
re’ versus ’annerledes’.» 

Pio Rasch-Halvorsen jobber ved 
hi-fi-butikken Soundgarden i Oslo og 
kan mer om lyd enn gjennomsnittet. 

«Det handler mer om lydkarakte-
ristikken. Forforsterkeren RIAA som er 
standard for vinylspillere som selges 
her i landet kan sies å gi en fyldigere og 
«varmere» lyd. Den overkompenserer 
for de nedtonede bassfrekvensene vi-
nylformatet har. Vinyl er et format som 
i utgangspunktet låter veldig bra, men 
som er ekstra sensitivt for typen utstyr.» 

Fra den originale innspilte lyden til 
gjengivelsen du hører på, er det en rek-
ke ledd. Det første starter lenge før du 

har tilgang til låten. Den originale inn-
spilte lyden gis ikke samme mastring 
som det kalles på fagspråket. Dette 
innebærer en filtrering og balansering 
av lyden, som for analog og digitale for-
mater vil være forskjellige. Har du en 
låt i høyoppløselig digitalt format som 
cd, og den samme låten på vinyl, vil de 
ikke være helt like samme hvor perfekt 
resten av gjengivelseskjeden i anleg-
get ditt er. Dette er startpunktet for den 
eviggående digital mot analog-debat-

ten. Er det en forskjell i utgangspunktet 
på den innspilte lydens mastring, er 
det en forskjell på den lyden som når ut 
til massene. Om det er kvalitetsforskjell 
eller subjektive preferanser er et annet 
spørsmål. 

Rent teknisk er det digitale forma-
tet overlegent. Digital lyd gjengir høye 
frekvenser bedre. Men dette er frekven-
ser som er langt over hva menneske-
øret kan høre. Vitenskapelige under-
søkelser tyder på at det er en forskjell i 
preferanser mellom de to. Vet man ikke 
hvilket lydformat man lytter til, tyder 
undersøkelser på at det digitale forma-
tet foretrekkes. Det avgjørende for en 
stor del av lydopplevelsen er dog ikke 
selve formatet man velger, det er hvor 
godt anlegg man har for å gjengi lyden. 

Dette gjelder naturligvis for begge 
formater. Lydgjengivelse blir aldri 
bedre enn det svakeste leddet i kjeden. 
De digitale strømmetjenestene har alle 
komprimert lyd (foreløpig), noe som 
gjør at forringelsen har skjedd før den 
når ditt lydanlegg. Men selv en forrin-
get digital fil vil være vanskelig å skille 
fra en analog kilde for et utrent øre. 

«Spotify låter ganske bra, vi bruker 
ofte dette til presentasjoner i butikken. 
Det er ofte ikke de komprimerte filene 
strømmetjenestene bruker som er 
problemet, bruker du hodetelefonut-
gangen på en bærbar pc er det her den 
store forringelsen skjer», sier Rasch-
Halvorsen.  

Anlegg med stor A
For begge formater er det ikke formatet 
i seg selv som er avgjørende for lydkva-
liteten til majoriteten av lytterne. Det 
er derimot kvaliteten på anlegget som 
viktig. Kjøper du en vinylplate og spiller 
den av på en billig platespiller til 1200 
kroner forringer du lyden. Da er argu-
mentet om bedre lydkvalitet til en viss 
grad borte. Selv om alle hi-fi-anlegg 
forsøker å gi en best mulig gjengivelse 
av den originale innspilte lyden, er det 
forskjellige tilnærminger på veien dit. 

En billig platespiller er en fallgruve, 
men det er fler. Rasch-Halvorsen for-
klarer: «Det første leddet er pick-upen 
med stiften som glir over vinylplata. 
Det er vanlig å bytte ut denne for å få 
en bedre lydgjengivelse. For å få god ef-
fekt av vinyl bør man ha en platespiller 
til rundt 3000 kroner, og en forforster-
ker til i underkant av 1000 kroner. Neste 
ledd er forsterkeren, jeg vil si at i pris-
segmentet rundt 8000 kroner får man 

god lyd. Kablene fra forsterkeren til 
høyttalerne ligger rundt 80 kroner me-
teren. Du får gode høyttalere til rundt 
4000 kroner paret. Til slutt kommer det 
også an på utformingen av rommet, 
hvor mye resonans det gir for lyden.»  

Til sammen blir dette rundt 14 000 
kroner. Rasch-Halvorsen påpeker at 
det vil gi en effekt å bytte ut enkeltkom-
ponenter, men skal man ha god effekt 
av vinyllyden man betaler for, bør man 
unngå de billigste løsningene. Vil man 

virkelig unngå de billigste løsningene 
er det ikke vanskelig. Hi-fi-entusiaster 
er til de grader feinschmeckere, de 
kjøper anlegg i hundre-tusen-kroners-
klassen og bygger om huset for å unngå 
resonans fra rommet anlegget står i. 

Digital fortreffelighet
Hvis vinylen ikke er beviselig bedre 
enn de digitale formatene, hvorfor 
investerer ikke da unge i høyoppløse-
lige digitale formater? For å spille av 
høyoppløselige digitale formater tren-
ger man en digital-analog-converter 
(DAC) og en pc med usb/hdmi utgang. 
En god DAC koster mellom 1000 og 
1500 kroner. Forsterker og høyttalere 
må man naturligvis også ha, på samme 

«Digital lyd gjengir høye 
frekvenser bedre. Men 

dette er frekvenser som 
er langt over hva men-
neskeøret kan høre» 

«Det er ritualet ved  
å ha musikken fysisk,  

legge den på en platespiller 
og så virkelig lytte til  
lyden som kommer ut 

som er det avgjørende» 

Vinylsalget opplever en eksplosjonsartet vekst. Salget av vinyl er tredvedoblet på fem år ifølge 
NRK. Hvorfor ønsker stadig flere seg en stor svart plastikkplate i en digitalisert verden?

Svart sølv
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Det er her nøkkelen ligger. Vinyl-
formatet er ikke overlegent i seg selv. 
Det er ritualet ved å ha musikken fy-
sisk, legge den på en platespiller og så 
virkelig lytte til lyden som kommer ut 
som er det avgjørende. Du tar deg tid 
til å lytte til et produkt, musikken er 
ikke bakgrunnen mens du lager mat 
eller går til jobb. Du respekterer viny-
lalbumformatets noen-og-tjue minut-
ters lengde på hver side. Det er en ro-
mantisert følelse av å ikke kunne trykke 
på fremoverknappen for å få neste låt. 
Det er en opphøyelse av et format fra 
en svunnen tid. Vinylomslaget er stort, 
albumomslagene er ofte forseggjorte. 
Kjøperen av vinyl romantiserer seg 
kanskje tilbake til den tid hvor musik-
ken var mer hellig og nitidig lytting var 
normen. Da du ikke hadde muligheten 
til å ha den digitale musikken med deg 
til enhver tid. Da musikk ikke var for-
bruksvare og i bakgrunnen men luk-
susvare og i forgrunnen. De unge som 
kjøper vinyl i dag vokste ikke opp med 
vinylen, men med cd-en eller mp3-
en. De som vokste opp med cd-en 
kan kjenne seg igjen i det ritualiserte 
ved vinylformatet. Cd-en er dog ikke 
så legitim som vinylen, så det er mer 
nærliggende å velge denne fremfor 
formatet de vokste opp med. De velger 
legitimt analogt format fremfor main-
stream digitalt forbruksformat. 

Vinylplaten er ikke perfekt, men 
den har sjel sier noen. Knitringen og 
hissingen som noen ganger kommer 
ved avspilling fremheves som posi-
tive. Dette er lyder som ikke er en del 
av musikken hi-fi-anleggene forsøker å 
gjenskape, tvert imot det er lyder skapt 
av selve avspillingen. Det er musikal-
ske fremmedelementer. Det er ikke 
lydkvaliteten som er avgjørende for 
vinylformatets tilbakekomst, det er det 
sosiale. Ønsket om å skille seg fra an-
dre, en ritualisert musikkopplevelse og 
tillærte preferanser for å like vinyllyd 
kommer foran argumentet om teknisk 
lydkvalitet. 

måte som med vinyl, og prisklassen er 
like avgjørende. Man slipper å bytte 
side på platen etter 20 minutters spil-
ling slik man må med vinylen. Lyden er 
nedlastbar og snart strømbar gjennom 
høyoppløsningsstrømmetjenester som 
Pono. Digitale formater er teknisk bed-
re, lettere tilgjengelig og billigere. Vinyl 
er det motsatte, og det er nettopp det 
som gjør den suksessfull. 

Det sosiale aspektet
Det er en sosial dimensjon ved å like 
vinyl, det handler i mindre grad om 
teknisk kvalitet. Du skiller deg ut med 
vinylen. Du distingverer deg fra andre 
musikklyttere ved å investere tid og pen-
ger i en svart plastikkplate med omslag. 
Sosialantropologer og sosiologer har 
beskrevet de sosiale prosessene rundt 
symbolske goder i lang tid. Få gjør det 
bedre enn norske sosiologers favorittso-
siolog: Pierre-Félix Bourdieu. 

Bourdieus mest berømte begrep 
kulturell kapital kan brukes til å forstå 
hangen til å eie plastikkplater. Den kul-
turelle kapitalen handler ikke om de fy-
siske vinylplatene i seg selv. Det handler 
om «kunnskapen» om at disse vinyl-
platene er mer verdifulle enn en skokk 
med digitale filer eller cd-er. Volumet 
av kulturell kapital varierer, du kan ha 
mer eller mindre. Sammensetningen 
av kulturell kapital i samfunnet er rela-
sjonell. Det vil si at volummengden ikke 
betyr noe i seg selv, den betyr kun noe 
i forhold til hvor mye de andre har. Det 
er mengden kulturell kapital om avgjør 
hvor i lagdelingshierarkiet du befinner 
deg i den kulturelle delen av samfunnet. 
På toppen er de med mest kulturell ka-
pital, på bunnen de med minst. 

Den kulturelle kapitalen er tillært, 
den kommer fra et sted. Hva som er 
god og dårlig vin, litteratur, film, bil-
merker og lydformat er en del av den 
kulturelle kapitalen. Du har tillært deg 
evnen til å skille god fra dårlig smak vil 
Bourdieu kunne si, smaken er ikke ob-
jektiv i seg selv. Det at kulturell kapital 
har en volumskala forutsetter at det 

finnes en legitim kultur man kan be-
herske i mer eller mindre grad. Dette 
gjelder også vinylplata. 

Den legitime vinylplata
15-åringen Tiril Schei Halvorsen sier 
i en video på Aftenpostens nettsider: 
«Det er jo mye kulere å ha en vinylplate 
enn å ha en fil på pc-en din, så jeg syn-
tes liksom det er så mye mer stemning 
med det enn å bare kjøpe en fil på Spo-
tify». 

Hun skiller seg ut. Hun sier det rett 
ut at det er mye kulere med vinyl. Hun 
viser sin kulturelle kapital. Den kultu-
relle kapitalen har hun tilegnet seg fra 
den legitime delen av kulturen som 
har opphøyd vinylplaten til å være mer 

høyverdig enn en digital fil vil Bourdieu 
kunne hevde. Vinylplaten er ikke bedre 
teknisk, ikke billigere og ikke lettere 
tilgjengelig. Den har elementene til å 
være et symbol for høy kulturell kapital. 

Bourdieu er en konfliktteoretiker 
som ser makt i alle kriker av samfun-
net. Hans underliggende prosjekt er å 
avdekke maktstrukturer i samfunnet. 
15 år gamle Halvorsen vil i Bourdieus 
øyne være en utfordrer blant de som 
liker vinyl. Hun har allerede skilt seg 
fra andre musikklyttende grupper ved 
å velge vinylformatet. Men blant vinyl-
entusiastene er hun en nybegynner. 
Det er dette som er så tilkjennegivende 
for de deler av samfunnet hvor kulturell 
kapital er en viktig kapitalform. Det er 
relasjonelle maktkonstellasjoner hvor 
noen vet mer enn andre, i dette tilfel-
let om vinyl. Og de som kan mye om 
vinyl har brukt mye tid, fryktelig mye 
tid. Denne tiden utgjør kunnskapen, 
den kulturelle kapitalen for de øverst i 
lagdelingshierarkiet. De har førsteut-
gaver av vinylplatene, samler kun på 
45-singler som går i høyere hastighet 
enn vanlig vinyl, og såkalte whitela-
bels; testpressinger av vinylplaten. De 
har for lengst tatt skrittene videre fra å 
være opptatt kun av «vanlig» vinyl. Det 
er ikke sånn at de nødvendigvis ikke 
kjøper «vanlig» vinyl, men de har kul-
turell kapital nok til å omtale nettopp 
denne som «vanlig».

Vinylsamlere i konkurranse i lag-
delingshierarkier? Det høres fjernt ut. 
Og selvfølgelig er ikke bare lagdeling 
det handler om. Bourdieus forståelses-
måte kan brukes for å forstå deler av 
oppsvingen i vinylsalget, men det blir 
mye fokus på makt og hierarkier. 

Ritual før kvalitet 
Tobias Thorsen som argumenterer 
med lydkvalitet, er klar på at det ikke 
bare er derfor han liker vinylformatet. 
I artikkelen på Aftenpostens nettsider 
sier han: «Jeg må innrømme at selve 
ritualet med å legge platen på spille-
ren fascinerer». 
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Vold mot menn

Elin Mykland

8. mars 2013 skrev Harald Eia en kro-
nikk i Dagbladet om hva som skjer 
med Norge når maktbalansen vipper 
i kvinners favør, og vi ikke lenger har 
likestilling, men kvinnedominans. Tek-
sten er satt på spissen for å fremme et 
poeng, men det gir likevel en pekepinn 
på hvem den norske kvinnen er i dag. 
Hun jobber på lik linje med sin mann, 
tar høyere utdanning og er sterkere 
enn noen gang før. Det er få felt hvor 
hun ikke kan bevise at hun like god 
som en mann, men når det kommer til 
fysisk styrke, vil hun nesten alltid være 
taperen. Når det er snakk om overgrep 
og voldsutøvelse, faller ofte tanken på 
kvinnen som det svake offer, men er 
dette alltid tilfelle? Menn som blir ut-
satt for vold, er noe få tenker på som et 
reelt problem. For hvem er han egent-
lig? Og hva skjer når de typiske rollene 
bytter plass?

«Man slår ikke kvinner»
Politiet definerer vold i nære relasjoner 
som «Vold eller trusler om vold overfor 
personer som er eller har vært gift eller 
som lever eller har levd i ekteskapslig-
nende forhold». I dagens Norge er det 
tabu for menn å slå kvinner, det blir 
ofte ansett på lik linje som å slå barn. 
Dermed handler ikke volden som er 
utført av kvinner om at menn i praksis 
er for fysisk svake til å ta igjen, men at 
det innebærer å bryte en barriere de 
færreste gutter klarer. Hadde mannen 
tatt igjen - om enn bare en gang - hadde 
han nesten uansett blitt «the bad guy». 
Menn har egentlig ikke mye de skulle 
sagt når de blir ofre for vold fra sine 
ektefeller. Å være født som det sterke 
kjønn skaper en samfunnsmessig for-
ventning til at man skal kunne leve opp 
til dette. Det kan derfor være vanskelig 
å se hvor denne grensa egentlig går. 
Det er lett å leve i benektelse, og å inn-
rømme eller føle svakhet er mye tøffere 
for gutter enn for jenter. Dette gjør det 
også vanskeligere å oppsøke hjelp, og 
de mannlige ofrene blir fanget i en si-
tuasjon hvor de skal tåle alt, uten noen 
mulighet til å ta igjen.

I en telefonsamtale med Inger-
Lise Walmsness Larsen, daglig leder 
på Oslo krisesenter for kvinner og 
menn, blir det forklart at menn som 
oppsøker deres hjelp, er svært ulike. 
Dermed handler det ikke om typiske 

karaktertrekk som gjør noen menn 
spesielt utsatt, men at historiene bak er 
like individuelle som ofrene. Dette kan 
vitne om at det ikke er mannens karak-
tertrekk som gjør ham spesielt svak el-
ler utsatt, men at han er et like tilfeldig 
offer som en kvinne i samme sårbare 
posisjon. Hun sier det er veldig fint at 
de kan gi et slikt tilbud til menn, men 
vektla likevel at volden mot menn aldri 
kan bli likestilt med volden som utføres 
mot kvinner. Det veldig store flertallet 
av besøkende på senteret er barn og 
kvinner, og det er derfor naturlig at de 
trenger mer fokus. 

Hvorfor blir han værende?
I 2012 publiserte nrk.no en artikkel 
hvor en kvinne på 73 år ble dømt til tre 
års fengsel for brutal vold mot sin ek-
temann. Her ble det bevist at mannen 
ble utsatt for fysiske angrep, truende at-
ferd og psykisk mishandling gjennom 
hele deres ekteskap på 41 år. I flere år 
var mannen henvist til å oppholde seg 
i kjellerstua, uten tilgang til bad, toalett 
og kjøkken. Saken omtales som eksep-
sjonell, men er den egentlig det? Når 

tabuet for å snakke om dette er stort, vil 
naturlig nok mørketallene følge etter. 
Psykologer har brukt begrepet ’’med-
avhengighet’’ om et menneske som 
har latt et annet menneskes oppførsel 
påvirke seg, og som er helt opptatt av 
å kontrollere denne personens opp-
førsel. Det handler om å miste kontakt 
med egne følelser, sin identitet, behov, 
ønsker og tanker. Dette er en psykisk til-
stand hvor offeret kjenner seg ansvarlig 
for sin partners følelser og handlinger.

Selv om mannen er fysisk overle-
gen kvinnen, blir volden en belastning 
for det mentale. Ord blir et kraftig vå-
pen og kan være vel like ille som den 
direkte volden. De blir fanget i en hver-
dag hvor sjikanering blir en vane, og 
det er vanskelig å forlate noen når en 
er psykisk brutt ned til bunnen. Utvik-
lingen i slike forhold skjer også såpass 
gradvis at ofrene til slutt er blindet for 
hvor alvorlig situasjonen egentlig er, 
og det er vanlig å unnskylde partneren 

Mannevonde kvinner

sin overfor andre. Ved å bagatellisere 
volden vil man kunne fjerne skammen 
som ligger i det å være et offer og for-
svare seg selv mot følelsen av å være 
svak. 

Seksuell vold
Til midten av 1980-tallet var det en sterk 
tilbøyelighet til å anse voldtekt ute-
lukkende som overgrep mot kvinner. 
Begrepet kan ofte bli ansett som fer-
digdiskutert i den forstand at mannen 
er overgriperen, og kvinnen er offeret. 
Men hva skjer når mannen blir vold-
tatt, enten av kvinner eller andre menn? 
Det finnes så lite forskning på området 
at det er vanskelig å finne noen sikre 
kilder på hva som egentlig skjer i disse 
situasjonene. Mange har i tillegg et tan-
kemønster som hindrer oss fra å se på 
menn som reelle voldtektsofre. Det be-
tyr ikke at det ikke forekommer, men 
at emnet er så tabubelagt at få snakker 
høyt om det.

’’Seksuelle overgrep kan ramme 
alle. De fleste voldtekter rammer kvin-
ner mellom 18 og 45 år, men også barn 
og eldre rammes. Av menn som blir 
voldtatt, er halvparten unge heterosek-
suelle menn, resten er voksne menn i al-
der 20–55 år som utsettes for gjengvold-
tekter av andre menn’’ opplyser Store 
norske leksikon på sin hjemmeside.

Når kvinnen er overgriperen
Rannveig Svendby skrev en kronikk 
i Aftenposten i 2010 som omhandler 
dette temaet. Det at kvinner stereoty-
pisk er ansett for å være omsorgsfulle 
og gode, gjør at man sjelden omtaler 
deres overgrep på lik linje med menn. 
Eksemplene hun kommer med er sjok-
kerende historier fra ofre som opplev-
de hvor ille dette kan utarte seg. ’’Flere 
har vært nødt til å suge på brystvortene 
og slikke mødrene sine i underlivet fra 
to års alder og oppover. «Olav» måtte 
ligge med moren til han ble fysisk sterk 

nok til å holde henne unna. «Cecilie» 
ble voldtatt av moren med skaftet på 
en trehammer da hun var syv. Moren 
til «Aina» bandt armene hennes til dør-
karmen og slikket henne i skrittet.” 

Når kvinner misbruker andre sek-
suelt, er det oftest barn det går utover. 
Den fysiske styrken er et viktig element 
under en voldtekt, og at en kvinne skal 
klare å holde en mann nede mot hans 
vilje, er ofte usannsynlig. Likevel fin-
nes det eksempler på hvor kvinner har 
blitt anklaget for seksuelle overgrep 
mot menn. Bjarne Bringeland skrev i 
StavangerAvisen i 2005 om den 24 år 
gamle kvinnen som ble dømt for vold-
tekt av en 31 år gammel mann. I dette 
tilfellet skal kvinnen ha utført oralsex 
på mannen mens han sov da han del-
tok i et selskap med kvinnen og hennes 
kjæreste. Mannen hevder å ha fått store 
psykiske problemer etter dette, måtte 
sykemelde seg fra jobben og slet med 
søvnproblemer, i tillegg til å måtte opp-
søke psykolog. Kvinnen nektet først for 
at oralsex hadde funnet sted, før hun til 
slutt innrømmet det. Hun hevdet like-
vel at seansen var frivillig.

En rapport utarbeidet i Canada i 
2003 viser at åtte prosent av anmeldte 
saker om seksuelle overgrep gjelder 
menn, skriver National Post. Selv om 
dette er i Canada, så er det naivt å tro at 
Norge ikke har en tilsvarende statistikk, 
selv om SSB ikke har noen direkte over-
sikt over dette på sine hjemmesider. Det 
finnes generelt veldig lite statistikker og 
tall som omhandler disse emnene, men 
det er likevel viktig at vi er klar over de-
res eksistens. For å bekjempe vold og 
overgrep mot menn er det viktig at vi åp-
ner øynene og starter å snakke om det. 
For mange tar det lang tid å innrømme 
at noe faktisk er galt, og det er derfor vik-
tig at vi lytter. Hjelpesentrene skal være 
tilgjengelige for alle, og vi må fortsette å 
kjempe for et samfunn hvor vold - uan-
sett kjønn - ikke skal forekomme.

Å forske på vold i nære relasjoner er ikke nytt. Krisesentre 
for kvinner som rammes dukker opp overalt. Men hva 
skjer når det er kvinnen som knytter neven og mannen 
som trenger hjelp?

«Å være født som det 
sterke kjønn skaper en 

samfunnsmessig forvent-
ning til at man skal kunne 

leve opp til dette» 

At menn utøver vold mot 

kvinner er et kjent tema, 

men hvordan takler vi det 

når disse rollene snus? 

Foto: Wikipedia Commons
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Ensidighet
Til tross for at Toje har skrevet en solid 
bok, fremstår den som lite mer enn et 
helt greit verk. Jeg savner en rød tråd 
og evne til å belyse argumenter fra mer 
enn en side av saken. Kunsten å re-
flektere over egne standpunkter er det 
som skiller en grei bok fra en god bok. I 
«Rødt, hvitt & blått» fremstår Toje som 
overraskende lite reflektert. 

Boka føles oppstykket og uten sam-
menheng. Argumentasjonen blir lite 
overbevisende fordi det koker ned til 
en kjerne hvor flerkultur og velferds-
ordninger har forårsaket det meste 
som er galt i dagens Europa. Kjernen 
i bokas argumentasjon minner om 
kommentarfeltet på dagbladet.no. 

Del av en debatt
«Rødt, hvitt & blått» plasserer seg som 
del av debatten mellom høyre- og ven-
stresiden om velferdspolitikk og inn-
vandringsspørsmål. Jeg hadde håpet 
at Tojes bok ville skille seg ut som et 
nyansert og flersidig bidrag til disku-
sjonen, men dessverre ble jeg skuffet. 
Likevel er det en underholdende og 
lettlest bok, og et ærlig bidrag til høyre-
sidens syn på samfunn og utfordringer. 

Vilde Vinge

Gjennom jeg-personen Toje møter vi bor-
gere av dagens Europa. Vi introduseres for 
et Europa i krise, økonomisk og sosialt. 
Tanken om at det meste av problemer 
skyldes feilslåtte prosjekter i velferdssta-
tens og flerkulturens navn står sterkt.

Vi møter mennesker med sterke me-
ninger og personligheter. Personskild-
ringene er troverdige, selv om det pri-
mært er jeg-personen vi blir kjent med. 
Reiseskildringene til Toje er levende og 
underholdende.

De ulike kapitlene fenger leseren med 
tiltrekkende titler. «Staten spiste gulleg-
get», «Da arbeiderklasse ble trygdeklas-
se», «Verdens dyreste fattigdom», «Kultur-
kamp», «Flukten fra flerkulturen» og «Når 
minoritetene blir majoritet» er eksempler. 
Kapitlene kan leses hver for seg, noe som 
kan være positivt. 

Forfatterens budskap - en politisk 
bok?
Budskapet jeg har fått ut av boka er at 
velferdsstaten brukes som middel for 
«trygdeklassen», og at innvandring 
truer europeiske land, fordi multikul-
turalisme er en ide som aldri vil fungere. 
Mye av boka koker ned til en smørje vi 
har hørt i mange varianter før, til ulike ti-
der. Tanken om å ha avslørt den «egent-
lige sannheten» preger boka. Jeg skulle 
gjerne sett innvandringsproblematikk 
og ideen om elitene som sviktet folket, 
belyst fra en ny og mer nyansert vinkel.

Tildekket islamiseringskritikk?
Toje skriver at «de samme argumen-
tene som brukes for å godta hijab på 
politikvinner, kan anføres for å godta is-
lamskoler, flerkoneri og sharia-domsto-
ler» (Toje 2012: 113). Jeg savner en utdy-
pende begrunnelse av dette argumentet, 
som fremstår som en lite diskre påstand 
om faren for islamisering av samfunnet. I 
boka er det flere eksempler på utsagn av 
denne typen. 

Et friskt pust, men for hvem?
Er Europa i den tilstanden Toje hevder i 

boka? Ikke nødvendigvis. Likevel er To-
jes bok et friskt pust, fordi den er levende, 
kritiserende og dramatisk. Samtidig sav-
ner jeg den andre siden av saken. 

Boka er veldig lettlest og åpner slik 
for en stor lesergruppe. De fleste kan 
lese boka og gjøre seg opp en mening. 
Ikke minst tror jeg at høyreorienterte 
og konservative lesere vil finne glede i 
boka. Blant annet har Elin Ørjasæter, en 
stemme på den norske høyresiden, uttalt 
at boka er årets beste.

Glimter til
Toje glimter til med gode skildringer, for 
eksempel i åpningen til kapitlet «Køben-
havn- Flerkultur i praksis». Her introdu-
seres vi for Hells Angels Danmark og de-
res stridigheter med innvandrergjenger.

I samme kapittel spesielt, men også 
delvis i boka generelt, møter vi personer 
med utsagn av typen «jeg er ikke rasist, 
men…». Påstander om at velferdsstaten 
og dens trygdeordninger hindrer inte-
grering er mange. For eksempel at ord-
ningene gir muslimer mulighet til å velge 
bort likestilling.

Språk og virkemidler
Tojes skrivestil er helt grei. Språket fremstår 
tidvis som lite ferdigstilt- mange setninger 
fremstår som ufullstendige og det hoppes 
litt for vilkårlig fra en ting til en annen- fra 
møte med europeere til store samfunns-
messige problemer og tilbake. Jeg savner 
flere bindeledd mellom enkeltmøtene og 
slutningene som trekkes fra disse.

Klisjeer om det som var
Bildebruken i boka fremstår som 

Europa i dag — 
Trygdeklasse og 
samfunnsoppløsning

klisjeer om det som en gang var. Et 
eksempel er følgende: «The Pogues 
hadde lydsporet til den beste som-
meren i mitt liv. Den vi alle bare får 
en av». (Toje 2012: 121). At det høres 
ut som begynnelsen på en Hannah 
Montana-film hadde for øvrig vært 
greit dersom setningen hadde hatt 
en funksjon, noe jeg ikke har klart 
å finne at den har. Den fremstår 
som en personlig opplysning som 
er vilkårlig inkludert uten videre et-
tertanke. Dessverre gir mye av den 
øvrige bildebruken i boka samme 
inntrykk.

Velferdsstaten har født en trygdeklasse, som erstatter 
arbeiderklassen, hevder Asle Toje i sin nye bok. Budskapet 
er at multikulturalismen er et dødfødt prosjekt, men  
dessverre er ikke argumentasjonen særlig overbevisende.

«Bildebruken i boka 
fremstår som klisjeer om 

det som en gang var» 

«I «Rødt, hvitt & blått» 
fremstår Toje som over-
raskende lite reflektert» 
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Samfunn
Urbefolkning

Tekst og foto:  
Ann Susanne Kulasingam

Når Mexico nevnes i norske medier, 
er det hovedsakelig krigen mot nar-
kokartellene som omtales. De fær-
reste har kjennskap til at det pågår en 
lavintensitetskrig i Mexicos sørligste 
delstat Chiapas. Denne «andre krigen» 
er ikke kun begrenset til Chiapas, men 
blir også brutalt rettet mot urfolkssam-
funn, i hele landet, som forsvarer sitt 
territorium mot regjeringen og mar-
kedene. Det ironiske er at store deler 
av landets militærressurser, som skal 
bekjempe kartellene stasjoneres rundt 
urfolkssamfunn, fremfor der hvor kar-
tellene herjer. Dette har gitt en svært 
tilspisset situasjon i Chiapas, der inter-
nasjonale fredsobservatører har blitt 
nødvendig for å redusere og avskrekke 
vold fra myndighetene. Av den grunn 
dro jeg og ni andre norske ungdommer 
på brigade til Chiapas i fjor høst, og har 
i løpet av disse fem månedene levd og 
jobbet tett opp mot urbefolkningen i 
området, da primært zapatistene. 

Zapatistene
Før zapatistene gikk til opprør 1. januar 
1994 med slagordet «Ya Basta – Nok 
er nok,» var urfolks situasjon i Latin-
Amerika en ukjent sak for mange. 
Dette skulle nå bli endret. Nyttårsaften 
1993 feiret president Carlos Salinas at 
den etterlengtede nordamerikanske 
frihandelsavtalen, NAFTA, skulle reali-
seres. Salinas trodde dette ville bli lan-
dets innpass i den «første verden», men 
våknet heller til konfrontasjoner med 
den tredje. I Chiapas hadde flere tusen 
urfolk, under navnet «Zapatisthæren 
for nasjonal frigjøring, EZLN», gått i 
opprør og protesterte mot hundrevis 
av år med undertrykkelse, rasisme, 
utbytting og folkemord. Nå hadde de 
nådd bristepunktet, og tok til våpen for 
å kreve endring.

Opprøret munnet ut i direkte kon-
frontasjoner med meksikanske myn-
digheter, en påfølgende fredsforhand-

ling og i 1996 underskrev begge parter 
San Andres-avtalen;, en avtale som 
skulle lovfeste urfolks rettigheter. Avta-
len ble aldri implementert av regjerin-
gen, som istedenfor iverksatte såkalte 
COIN-strategier. Massiv militarisering 
og dannelse av paramilitære grupper 
ble starten på en lavintensitetskrig i 
Chiapas, der formålet var å utslette za-
patistene og deres sympatisører. Dette 
kulminerte til slutt i massakren i Acteal 

den 22. desember 1997, der den meksi-
kanske kongressen beordret en massa-
kre som kostet livet til 45 ubevæpnede 
mayaindianere.

Etter mislykkede forhandlinger og 
manglende politisk vilje fra meksikan-
ske myndigheter, erklærte zapatistene 
seg autonome i 2003, og entret inn i en 
ny fase; den verdige motstanden. De 
nekter å akseptere en regjering som 
verken representerer eller respekterer 
deres stemme, og frastår staten således 
San Andres-avtalen ikke blir innfridd. 
Dette ble starten på deres autono-
miprosjekt, der de har opprettet sine 
egne regjeringer, skoler, helsetjenester 
og medieteam. Siden den gang har de 
kjempet for urfolks rett til jord, helse 
og utdanning – men kanskje fremfor 
alt deres rett til å bli hørt. Videre har de 
brukt de siste drøyt 20 årene til å bygge 
bro mellom ulike bevegelser globalt, i 
kampen mot nyliberalistisk frihandels-
politikk og undertrykking. 

De ansikt- og stemmeløses beskjed
Dagen da den 13. Baktun, den siste sy-
klusen i mayaenes langtidskalender 
ble avsluttet, og en ny fase innledet, 
kom over 40.000 zapatister ut av sine 
autonome soner og marsjerte i stillhet 
inn i de samme fem byene som de mar-

Motstandskamp  
i USAs bakgård

sjerte inn i natt til 1. januar 1994. Vi be-
fant oss på gitte tidspunkt i den gamle 
kolonibyen San Cristobal og stormet 
umiddelbart ut i gatene. Bare i San Cris-
tobal ble det estimert at over 20.000 za-
patister som inntok gatene med ansikt 
dekket av pasamontañs. Der sto de 
på rekke, i en slags militær formasjon, 
disse zapatistene, som vi i løpet av bri-
gaden hadde blitt så glade i. Etter flere 
års fravær, hadde de nok engang inntatt 
søkelyset, og det føltes godt. 

Vi var som regel heldige med været 
i Chiapas, men denne fredagen var ble 
en våt og kald desemberdag. Likevel sto 
de der i all sin prakt. Flere hadde ikke 
sko på beina, og mange hadde tatt hele 
den lange veien fra landsbyene sine og 
inn til byen til fots. Alle ansikter var til-
dekket med kun en hvit lapp i pannen 
som indikerte hvilke landsby de tilhørte. 
Vi så kvinner bære fremtidens helter på 
ryggen innrullet i skjerf. Barn som ikke 
kjenner til et annet liv enn livet i mot-
stand, de voksnes grunn til å fortsette 
kampen. Det var ingen taler, ingen slag-
ord, men man tross stillheten hørte man 
ekkoet av en enhetlig, øredøvende still-
het som skrek: «NOK!». 

Senere på dagen kom deres sjefs-
strateg og talsmann, Subkommandant 
Marcos med dette kommunikéet fra 
Lacandonajungelen: «Hørte dere?». 
Dette ble en selvmotsigelse legemlig-
gjort av de 40.000 menneskene som 
marsjerte uten å ytre et ord. De ansikt- 
og stemmeløse ber oss om å lytte. Vi-
dere kom uttalelsen: «Det er lyden fra 
deres verden som kollapser. Det er vår 
verden som reiser seg på nytt.». De-
res tilstedeværelse var en påminnelse 
om at de fremdeles eksisterer, og at 
deres autonomiprosjekt er en realitet. 
Mens den verden vi kjenner på mange 
områder smuldrer opp, fortsetter za-
patistene å bygge opp en alternativ 
virkelighet; en verden der det er plass 
til mange verdener. For på 90-tallet 
krevde de «Aldri mer et Mexico uten 
oss,» og nå har de seriøse planer om å 
skape en ny virkelighet, der også urfolk 

blir inkludert. Kommunikéet kan også 
tolkes som en oppfordring til oss alle. 
Zapatistene gjør sin del av jobben, tar 
vi vår del av arbeidet?

Omfanget av marsjen sendte et 
klart signal om at myndighetenes 
COIN-strategier har sviktet. Det viser at 
zapatistene siden 1994 har styrket sine 
autonome styringsformer og holdt i 
live sin politiske autoritet blant landets 
urbefolkning. Myndighetene har ergo 
ikke lyktes i å bekjempe sine oppo-
nenter i sør. Men marsjen var også en 

markering for slaktingen i Acteal. Mas-
sakren, under daværende president 
Ernesto Zedillo, der 45 mennesker ble 
plyndret mens de satt i kirken og ba for 
fred i Chiapas. De benyttet denne da-
gen til å minnes sorgens dag, kvelden 
før 15års markeringen av en av de mest 
brutale hendelsene i Mexicos nyere 
historie. De ønsker å sende ut et signal 
om at den massive straffefriheten som 
bakmennene bak massakren er beskyt-
tet av, må opphøre. 15 år har gått, og 
det er på tide at de skyldige dømmes. 
På sidelinja var gatene i San Cristobal 
fulle av aktivister fra hele verden som 
heiet dem frem i regnet. Deres interna-

Midt i en kommersiell markering av dommedag, viste 
zapatistene at deres autonomiprosjekt fremdeles er et  
faktum. Nå vil den meksikanske grasrota til frontlinja 
og utfordre autoritetene. 

«Hørte dere? Det er  
lyden fra deres verden som 
kollapser. Det er vår verden 

som reiser seg på nytt» 

«Massakren der 45 
mennesker ble plyndret 
mens de satt i kirken og 

ba for fred i Chiapas» 

1 — Tusenvis av zapatister marsjerer i stillhet.

2 — På minnesmarkering i Acteal.  

22. desember 2012 var det 15-års  

markering for massakren i Acteal. 

3 — Skilt ved inngang til zapatistsamfunn om 

at man nå entrer et autonomt territorium. På 

skiltet står det: For alle, alt. For oss, ingenting.

Alle foto: Ann Susanne Kulasingam
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sjonale nettverk av solidaritet har bare 
økt, noe myndighetene ytterligere har 
bidratt til ved å føre en enveiskjørt la-
vintensitetskrig mot sitt eget urfolk. 

Urfolks kamp har i økende grad 
kommet til frontlinjen, både i Mexico 
og globalt. Uten ord, kun ved deres 
åsyn, viser de at de fremdeles eksisterer 

og at de utgjør en sosial og politisk kraft 
som nå vil på den nasjonale dagsorde-
nen som en sentral aktør nedenfra og 
til venstre. Marsjen kom mindre enn en 
måned etter innsettelsen av president 
Enrique Peña Nieto. Det er første gang 
det institusjonelle revolusjonære par-
tiet (PRI) kommer tilbake til makten 
etter det historiske valget i 2000, da de 
etter å ha styrt Mexico med jerngrep 
uavbrutt i 71 år tapte valget. Det er der-
for spesielt viktig å signalisere til den 
nylig innsatte presidenten at de nekter 
å finne seg i den massive undertrykkel-
sen de varble gjenstand for gjennom 
hele 1900-tallet.

må skifte kurs. Røttene til zapatiste-
nes kamp er like utbredt i dag som på 
90-tallet og blodsporene som forlater 
krigen mot narkokartellene har aldri 
vært høyere. Det er med andre ord et 
sultent Mexico PRI har i vente. 

Det hviler derfor et stort ansvar på 
Pena Nieto og PRI. De kan fortsette 
sine forgjengeres mislykkede strategi 
for å bekjempe sosiale bevegelser, eller 
de kan anerkjenne og oppfylle sine for-

pliktelser ved å heve urfolks rettigheter. 
De som satt ved forhandlingsbordet da 
San Andres-avtalen ble undertegnet 
i 1996, er det samme partiet som i dag 
opptar det utøvende kontoret. Det vil 
derfor være opp til de føderale myn-
dighetene å avgjøre om de vil fortsette 
Mexicos lange tradisjon av korrupsjon 
og løgner, eller om de vil støtte zapa-
tistene i deres kamp for et nytt og mer 
humant Mexico.

Uavhengig av hva myndighetenes 
utfall blir, har i hvert fall zapatistene 
lagt sin videre strategi. De går inn i et 
nytt kapittel for sin politiske kamp, der 

«Det var ingen taler, 
ingen slagord, men tross 

stillheten hørte man ekkoet 
av en enhetlig, øredøvende 

stillhet som skrek NOK! » 

«deres gjenfødelse vil 
utfordre, og muligens også 

endre noen av reglene i 
dette ofte så skitne spillet» 

PRI, som tradisjonelt både forbin-
des med tvang, valgfusk og korrupsjon, 
har vakt stor oppsikt ved dets gjenerob-
ring av makten. Det kontroversielle val-
get innledet massive demonstrasjoner 
av ulike sosiale bevegelser, grunnet be-
skyldninger om korrupsjon og mani-
pulasjon av medieoligarkiet i Mexico, 
som har favoriserte Peña Nieto gjen-
nom hele valget. En utbredt frykt i Me-
xico er derfor at landet skal gå tilbake 
til gamle trakter, og mange anser den 
ferske presidenten som et tilbakeslag 
for demokratiseringen av landet. 

Peña Nieto har på sin side ikke det 
mest tiltalende rullebladet. Han har en 
solid historie av intoleranse, under-
trykkelse og kriminaliserende politikk 
ovenfor sosiale bevegelser. Før han 
tiltrådde presidentembetet, klarte han 
i løpet av sine seks år som delstatsgu-
vernør i Mexico by å opparbeide seg 
en dyster og skremmende CV, bestå-
ende av massakre, seksuell tortur og 
politiske arrestasjoner. At han nå vir-
ker som landets president er derfor en 
stor krenkelse for mange meksikanere, 
og frykten for at landet skal fortsette 
innenfor de gitte rammene av korrupte 
politikere, dysfunksjonelle institusjo-
ner og systematisk undertrykkelse, er 
stor. Marsjen er derformed en generell 
beskjed om at den nasjonale politikken 

innsatsen skal økes. De skal nå bygge 
de nødvendige broene til andre sosiale 
bevegelser som eksisterer, og som vil 
oppstå i tiden som kommer. I den nye 
politiske organiseringen må innsatsen 
forenes, og de må utarbeide felles stra-
tegier for å styrke kampen. Kampen 
mot kapitalistiske selskaper som for-
søker å frata urfolk deres territorier og 
ressurser skal nå på offensiven, og za-
patistenes stemme og tilstedeværelse 
skal nasjonaliseres. 

Gjenfødelse og nytt håp
Utover ettermiddagen forlot zapatiste-
ne byen i stillhet for å gå tilbake til fjel-
lene, og litt etter litt forsvant de bak all 
tåken. Men deres budskap ble væren-
de. Marsjen bar et sterkt preg av håp, 
et håp som kommer med bevisstheten 
om hva som er uakseptabelt. Uten ord 
var derfor symbolikken klar: zapatis-
tene er her, og de kjemper. De befruktet 
det frøet som de plantet for mange år 
siden med håp.

Dagen da konspirasjonsteoreti-
kernes spekulasjoner hadde utløst rød 
alarm ble ingen dommedag, men iste-
den en gjenfødelse med fornyelse og 
videreføring av innfødte urfolks kamp 
i det sørlige Mexico. Zapatistene har 
sluttet seg til den meksikanske politik-
ken uten å ha mottatt en invitasjon, og 
deres gjenfødelse vil utfordre, og muli-
gens også endre noen av reglene i dette 
ofte så skitne spillet. 

Vi trenger flere flinke folk 
– er du den vi leter etter?

For høsten 2013 søker vi en ny økonomiansvarlig som vil ha ansvar 
for å sette opp budsjett og regnskap for avisen. Personen skal også 

rådgi redaktør for å sikre vettug økonomisk drift av avisen. Erfaring 
eller særskilt økonomisk innsikt (f.eks gjennom studier) er ønskelig. 

Opplæring vil bli gitt. 

Samfunnsviter'n er fakultetsavisen ved Det Samfunnsvitenskapelige 
Fakultet. Vi jobber mot en solid tverrfaglig profil med god journalistikk 
og faglig innsikt. Avisen har et opplag på 2000 eksemplarer og har hele 
øvre Blindern, samt Psykologisk institutt, IMK og IFI som nedslagsfelt.

   SAMFUNNSVITER’N 
  SØKER ØKONOMIANSVARLIG

Ta kontakt med redaksjonen på  

redaksjonen@samfunnsvitern.com
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Tekst: Emilie Wold
Foto: Øyvind Aukrust

De er små, men de biter fra seg: gan-
ske langt fra arbeidslokalene deres 
på Hamar møter jeg Adrian Tingstad 
Husby (24) og Martin Mathiesen Kvale 
(26), henholdsvis spillutvikler og lyd-
designer hos Krillbite Studio. 

På Tekehtopa i Oslo sentrum har 
kaffetrakteren akkurat begynt å surre 
en lørdags formiddag i april, og vå-
ren ligger i lufta. De to har tatt turen 
til Oslo mellom promoteringsreiser, 
deltidsjobbing og videre utvikling av 
spillprosjektet «Among the Sleep», 
som har fått stor internasjonal opp-
merksomhet. Med en god inkubator-
ordning, veiledning og billige kon-
torlokaler samt støtte fra Innovasjon 
Norge i Hedmark - er Hamar et prima 
arbeidssted!

Adrian: Det er mer konkurranse 
om midlene i Oslo-området, det er 
nok litt derfor. Men hvem vet, kanskje 
vi utvider og får et studio her etter 
hvert?

- For de uinnvidde; Hva er Krillbite 
Studio, hvordan startet samarbeidet 
og har dere begge vært med fra star-
ten?

Martin: Jeg kom med først i fjor, 
Adrian har vært med siden starten. 

Adrian: Først var vi bare en gjeng 
studenter fra Høyskolen i Hamar som 
hadde samme interesser når det gjaldt 
spillutvikling og design, og som sam-
arbeidet med en del prosjekter. Vi 
valgte til slutt å samarbeide på bac-
heloroppgaven vår, og med støtte fra 
Norsk Filminstitutt og Innovasjon 
Norge valgte å fortsette arbeidet. Vi 
var 9 stykker og nå er vi 11 stykker, så 
vi har vokst!

Martin: Det har vært noen utskift-

ninger etter hvert. Det er ikke mye 
penger i arbeidet frem til man poten-
sielt selger et spill, så det at vi må job-
be deltid sinker oss noe. Det blir mye 
dugnadsarbeid!

Å jobbe med en toåring
- Fortell om storsatsningen deres 
«Among the sleep». På nettsidene de-
res står det at dere ønsker å gi unike 
opplevelser til spilleren og utfordre 
spillkonvensjoner, hvordan?

Adrian: Vi prøver absolutt å se bort 
fra tradisjonelle elementer som pleier 
å være med i spill. Det handler mer 
om utforskning av atmosfæren vi byg-
ger opp enn å få høyest mulig score og 
komme seg raskest i mål. 

- Spillet er et førstepersons eventyr- 

og horrorspill, der man spiller som et 
to år gammelt barn. Spillet starter med 
at man våkner i sengen midt på natta 
og ikke aner hva som foregår. Det vil 
etterhvert vise seg at man blir lokket ut 
på en lang reise langt hjemmefra, hvor 
målet er å finne moren sin og trygghet.

Martin: Det som er spennende 
med å ha et barn i hovedrollen, er at 
barnets perspektiv er så mye større. 
Bare en vanlig kjøkkenbenk virker gi-
gantisk, og lyder og silhuetter virker 
alltid nye og ukjente. 

Adrian: Vi prøver å gjøre det så lett 
som mulig å manøvrere barnet rundt, 
men det skal være litt vanskelig å for-
stå hva det er man skal gjøre først. Hvis 
barnet for eksempel ikke når opp til 
dørhåndtaket, må du dra en stol bort til 
døra før du kommer deg videre. Det er 
som å bli dratt tilbake til barndommen 

Bit for bit

og man lærer å løse oppgaver på nytt.
Det var spilldesigneren Anders 

Ugland som la fram ideen første gang 
– og gruppa ble umiddelbart fascinert 
av den. De ville alle bryte vekk fra de 
samme reproduksjoner av spill de opp-
levde på dagens marked.. Det å ha et 2 
år gammelt barn i hovedrollen byr på 
de rette begrensningene og mulighe-
tene både fysisk og psykisk! Lyden blir 
derfor spesielt viktig:

Martin: Det er spennende å jobbe 
med lyden da det for eksempel er slik 
at et barn vil oppleve noe så enkelt 
som lyden av et fottrinn helt annerle-
des enn en voksen person, og det gjør 
at horror-faktoren blir effektfull. Det er 
veldig interessant å ta hverdagslige ting 
og få de til høre mer mystiske og impo-

nerende ut. Man vil oppleve en slags 
dynamisk veksling mellom det trygge 
og det skumle. 

Adrian: En av de typiske barn-
domsredslene er å høre en lyd uten å 
vite hva det er - å gå rundt i huset om 
natta og høre udefinerbare lyder. Jeg vil 
si at lyden er 70 % av hele opplevelsen!
Internasjonalt publikum og press(e)!
Martin forteller at det er ekstra van-
skelig å lage godt skrekkspill, og virke-
lig føle på hvor skumle ting er når du 
kjenner spillet så godt selv. Men han 
kan fortelle at de fikk veldig gode til-
bakemeldinger på det meste ved spil-
let når de viste det på en internasjonal 
spillmesse i San Fransisco.

Adrian: Verdens største spillutvi-
klingskonferanse! Lille Krillbite Studio, 
later som vi vet hva vi holder på med i 
store USA. En utrolig morsom opple-

velse. Alle som spilte det likte det veldig 
godt - mange spillutviklere og journa-
lister fikk prøve. Det var en som skreik 
og kasta av seg headsettet og hoppa 
bakover fra tastaturet. Vi stod rett bak 
og gav hverandre high five! Men de tok 
på seg headsettet igjen med en gang og 
spilte videre altså.

For selv om spillet ikke inneholder 
mye vold, blod og gørr, er dette med 
død og frykten for det ukjente veldig ef-
fektfullt i spillet. På internett har noen 
kommentert at spillet ikke vil fungere 
med et barn i hovedrollen, fordi man 
ikke vil skade et barn. Det kan virke 
som publikum stiller uforberedt i møte 
med et barn som blir utsatt i spill. Men 
gutta sier at vinklingen til spillet gjør at 
det ikke blir et stort problem – målet er 
aldri å skade, men å redde barnet.

Martin: Vi oppfordrer ikke spilleren 
til å styre barnet inn i peisen.

- Dere har også fått tilbakemeldin-
ger fra hele verden, fra folk som har sett 
teaseren på Youtube eller som har testa 
spillet, fortell om tiden etter den første 
gameplay-teaseren kom i mai i fjor.

Adrian: Den gikk viralt og fikk raskt 
veldig mye oppmerksomhet! Alle de 
store spillsidene i verden skrev om oss 
og ingen klarte å jobbe på en uke et-
terpå, vi satt bare og leste på forum og 
kommentarfelt på nett. Det hyggeligste 
er at de liker konseptet og synes det er 
unikt og interessant. 

Martin: Det var omtrent på den 
tiden jeg hadde samtaler med Ole An-
dreas (Jordet, produsent aka «limet») 
om å bli med på prosjektet. Jeg snakket 
med han dagen etter at videoen ble lagt 

Det tar tid å lage et godt dataspill med salgspotensial på 
det internasjonale markedet. Nå har verden fått øynene 
opp for noen unge norske utviklere med en svært nys-
kapende ide!

«… noen sa at det føltes ut som de virkelig 
utforsket ting med samme nysgjerrighet som et barn, 
det skapte en helt ny og annerledes spillopplevelse» 

1 — Adrian Tingstad Husby forklarer  

entusiastisk om spillprosjektet. 

2 — Lyddesigner Martin Mathiesen Kvale har hatt 

mye i gjøre i arbeidet med «Among the sleep»
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Nº2 / 2013

19

Samfunn
Norsk spillinnovasjon

ut på nett og han hørtes helt forskremt 
ut, veldig morsomt. Vi har jo også blitt 
omtalt i noen papiraviser, bl.a. ble «The 
Plan» omtalt i Natt & Dag forrige må-
ned! Et sideprosjekt som Adrian her 
har utviklet.

Adrian kan fortelle at «The Plan» 
er et Krillbite-spill som er gratis å laste 
ned, og som har blitt lastet ned hele 
40  000 ganger så langt. Spillet varer i 
cirka 5 minutter, så han vil ikke røpe for 
mye av handlingen – men kan si at også 
her er protagonisten uvanlig; nemlig 
en flue! Det at «The Plan» har skapt 
enda mer blest rundt Krillbite skaper 

nok et visst press, men det virker som 
om gjengen i Krillbite føler at det stort 
sett er positivt press når ideen blir likt. 
Det mangler altså ikke på inspirasjon 
til å fortsette. Det virker likevel som at 
det største presset studioets medlem-
mer føler på gjelder arbeidsmengde og 
finansiering.

Alt eller ingenting!
- Dere planlegger å fullføre prosjektet i 
løpet av året, er det en oppnåelig mål-
setting?

Adrian: Planen er å bli ferdig, men 
alle jobber deltidsjobber ved siden av 
for øyeblikket noe som fjerner fokus fra 
produksjonen. Av den grunn lanserte 
vi nå 18. april en kickstart-kampanje 
for ferdigstilling av prosjektet. Hvis 
kampanjen går bra kan vi slutte i del-
tidsjobber og konsentrere oss 100 % om 

sert og omfattende at man får en større 
interesse rundt spill som samfunn.

Adrian: Spill har gått fra å være 
en nisjeinteresse til å bli noe alle kan 
drive med. Man kan også utdanne seg 
innenfor spesielle deler av produksjo-
nen, som vi har gjort. Det er en veldig 
spesiell type opplevelse som ikke kan 
sammenlignes med noe, og det gjør ar-
beidet veldig dynamisk og spennende. 
Det at spillbransjen i Norge har vokst 
så mye, er nok en effekt av at «Norsk 
Filminstitutt» dobla sin spillstøtte de 
siste to åra. 

Kreativiteten lever!
Martin: At utdanning er viktig sier seg 
selv - spillutviklingslinjer skaper gode 
spillutviklere. Bare i Hamar er det et 
fantastisk miljø med arrangementer, 
som for eksempel det årlige «Global 
Game Jam» som har rundt 130 deltage-
re. Målet er å lage spill på 48 timer, og 
det blir produsert rundt 20-30 mindre 
spill der. 

- Norsk kreativitet er altså ikke så 
død som det ofte fremstilles i mediene?

Adrian: Når oljepengene tar slutt er 
det spill vi skal leve av! 

Martin: Hvis det først kommer et 
kult spill fra Norge, vil det skape in-
ternasjonal interesse for den norske 
spillbransjen. Det skaper en positiv 
spiral som gjør at kreative skapere tør 
satse mer. 

Adrian: Det har blitt mer oppmerk-
somhet på norske spill de siste årene 

«Når vi målet vårt om å 
få inn 200 000 dollar så 
får vi alt, hvis vi havner 
under får vi ingenting!» 

«Det var en som skreik 
og kasta av seg headsettet 
og hoppa bakover fra tas-
taturet. Vi stod rett bak og 
gav hverandre high five!» 

spillet. Publikum kan gi penger, og hvis 
vi når målet vårt om å få inn 200  000 
dollar så får vi alt - hvis vi havner under 
får vi ingenting! Vi vil helst holde oss 
unna investorer så vi får full kontroll 
over firmaet og ikke begrenser oss selv 
kreativt. 

- Dere har fått veldig mye positiv 
oppmerksomhet fra alle de største 
spillsidene og blitt nevnt i flere aviser 
som bl.a. «The Guardian», så publi-
kummet er kanskje stort nok til at dere 
får inn det som trengs?

Martin: Nå har vi et vindu der vi kan 
bygge videre på hypen hvis vi får inn 
nok penger, så det absolutt beste sce-
narioet er at vi får inn alt. Vi må unngå 
at folk slutter å prate om det! Sånn sett 
har «The Plan» vært en god forlengelse 
av øyeblikket, og har gjort at folk gleder 
seg enda mer til «Among the sleep». 

Indieutviklere – en hyggelig gjeng.
Det er veldig mange små indieut-

viklere i verden, men det er få som er 
både utadvendte, aktive og blir lagt 
merke til, forteller Martin. De som er 
mest utadvendt blir naturligvis nok 
mer sammenknytta i et veldig hyggelig 
miljø!

Martin: Det å delta på konferanser 
er også en veldig fin måte å lese trender 
på. I år virket det som det var veldig stor 
oppslutning omkring indie-spill og de 
større selskapene fikk mer pepper. For 
eksempel har «Call of Duty»-serien 
kule spill, og de har en veldig interes-
sant teknisk utvikling, men opplevel-
sen av spillet virker stort sett likt.

Et annet interessant aspekt ved 
det globale markedet er når smal in-
teresse utvikler seg på flere områder. 
I San Francisco var det bl.a. et panel 
med kvinner innen spillindustrien som 
fortalte om hvordan det er å jobbe i en 
mannsdominert bransje. Adrian og 
Martin synes det er spennende å jobbe i 
en industri som begynner å bli så avan-

uten at noen store utgivelser egentlig 
har funnet sted – og det er overvel-
dende og spennende. Det er vel rundt 
50-60 norske spillprosjekter som skal 
gis ut det neste året, så her er det bare 
å følge med! 

- Hva skjer etter «Among the sleep»?
Adrian: Vi vil nok sette punktum 

ved ATS, et mål for oss er jo å finne noe 
nytt som aldri har blitt gjort før!

Martin: Det er egentlig en fulltids-
jobb for 11 stk. å utvikle det spillet vi har 
nå, i alle fall med den størrelsen spillet 
har. Det har blitt kraftig redusert i an-
tall levels mens vi har jobbet på det på 
grunn av kapasitet, men det viktigste er 
essensen i spillet. Det er godt represen-
tert i produktet vi sitter igjen med.

Adrian: Målet er å kunne leve av 
å lage spill, og det hadde vært artig å 
kunne skape videre. 

Begge er enige i at så lenge øko-
nomi er en faktor de slipper å bekymre 
seg for, er det ingenting som kan stanse 
Krillbite studio fra å skape videre! Og 
den nervepirrende tiden i månedene 
som kommer, møter de ved godt mot. 
Spillet skal fullføres så fort som mulig, 
og forhåpentligvis svarer de til forvent-
ningene. 

Adrian: Kanskje det blir den største 
skuffelsen i 2013, hva veit vi?

Martin: Det blir spennende få reak-
sjoner etter beta-testinger! Det kan bli 
den største indiefiaskoen i Norge, der 
alle ender opp med å hate oss. Vi var de 
som ødela en så god ide! Haha.. 

Er du nysgjerrig på Adrian og Martins 
evner til å lage spill? Klikk deg inn på 
www.krillbite.com, og laste ned «The 
Plan» gratis her: http://www.krillbite.
com/theplan/index.html. Den videre 
produksjonen av «Among the sleep» føl-
ger du på  http://www.krillbite.com/ats/!
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Emilie Johanna Teige Skrattegård

Norge har aldri vært en stor filmna-
sjon internasjonalt, og selv i det nor-
diske brorskap er vi en evig lillebror 
når det kommer til film. Nå som vi 
har midlene til det: hvorfor vil vi hel-
ler lage Hollywoodfilm, og skriker et-
ter Oscarnominasjoner, istedenfor å 
følge den store europeiske tradisjonen 
og hige etter Cannes? Er vi lillebror for 
alltid fordi vi ikke har en Dreyer el-
ler Bergman å gå i fotsporene til? Og 
er det fordi vi ikke har en god gam-
mel rubin i kronen, som Bergman og 
Dreyer var for Sverige og Danmark, at 
vi ikke har kunnet få en mørk diamant 
som von Trier, som stadig utforsker 
hvor langt filmmediet kan dras? For 
å si det rett ut: er Flåklypa Grand Prix 
den største nordiske allmennsukses-
sen Norge vil få?

Søren Birkvad, førsteamanuensis i 
film- og fjernsynsvitenskap ved Høg-
skolen i Lillehammer, forklarer hvor-
for Norge har havnet akterut: «For det 
første hadde dansk film i den tidlige 
stumfilmperioden enorm internasjo-
nal suksess, og det samme hadde 
svensk film i den litt senere stumfilm-
perioden. Denne tidlige suksessen var 
med på å skape en solid tradisjon for 
kommersiell filmproduksjon i begge 
landene gjennom berømte, private 
filmselskaper som Svensk Filmindus-
tri i Sverige og Nordisk Film i Dan-
mark.»

Dette forklarer altså hvorfor Norge 
ikke hang med i begynnelsen, og der-
med hadde et dårlig utgangspunkt for 
en god filmtradisjon. Men hvordan 
klarte lille Sverige og Danmark ikke 
kun å skape en god tradisjon, men 
også å havne blant toppsjiktet i film-
verden? Birkvad forklarer at det er for-
di man tradisjonelt sett aksepterte at 
man laget film for å tjene penger. Han 

legger også til at dette sto i stor kon-
trast til her i Norge, hvor staten lenge 
overvåket filmproduksjonen strengt 
og brukte filminntekter til å finansiere 
badeanstalter og lignende. 
Auteurer
Både Sverige og Danmark, som film-
nasjoner, har vært beriket av store 
auterer. Auteurteorien går ut på at en 
regissørs personlige kunstneriske vi-
sjon reflekteres gjennom hele filmen, 
og at auteren er delaktig i mange ledd 
av produksjonen. Svenske og danske 
auteurer, slik som Ingmar Bergman, 
Carl Theodor Dreyer og Lars von Trier, 
har vært med å prege oppfattelsen av 
Sverige og Danmark som filmnasjoner. 
Disse auterene har tydelig gitt landene 
mer pondus til å influere film som me-
dium, også på internasjonalt nivå. 

«De har fungert som ”lokomotiver” 
for deres nasjonale filmproduksjon 
gjennom den internasjonale  presti-
sjen som har fulgt med disse navnene. 
Bergman i Sverige, Dreyer og von Trier 
i Danmark har vært med på å definere 
den nordiske kunstfilm for en hel ver-
den. I tillegg har den generelt høyere 
status for filmen gjort at man tidligere 

fikk filmskoler. I Danmark ble Filmsko-
len for eksempel etablert i 1968, mens 
Den Norske Filmskolen først ble opp-
rettet i 1997.», opplyser Birkvad

Norge i dag 
Det er tydelig at våre nordiske brødre 
fikk en bedre start enn oss, men betyr 
det at vi ikke kan, og heller ikke er, en 
nasjon å regne med når det kommer til 
filmproduksjon?

«Det er faktisk en sterkere film-

I bakrusen av  
Oscarnominasjonen  
– et skråblikk på filmnasjonen Norge

kultur i Norge enn tidligere: høyt 
håndverksmessig nivå, høynet utdan-
nelsesnivå, ganske mange ålreite og 
suksessfulle filmer. På mange måter er 
det også tilfeldigheter som avgjør når 
en nasjon ’bryter igjennom’ som film-
nasjon. Det lages for eksempel mange 
elendige filmer i Sverige og Danmark 
som nordmenn skånes for gjennom 
importseksjonen. Dessuten vokser 
ikke genier på trærne noen steder; også 
i Danmark er det kun én von Trier,» 
presiserer Birkvad. 

Hollywood versus Cannes
På tross av forbedrede forhold virker 
det ikke som om Norge er særlig opp-
tatt av å ta del i den europeiske kunst-
filmtradisjonen. Hvorfor er det slik at 
vi er så mye mer opptatt av Oscar enn 
Cannes? 

«Norge disponerer to hovedstrate-
gier, der ”Hollywood-strategien” er den 
ene, men også over ”Cannes-strategien”. 
Hollywood-strategien, hvor de håpe-
fulle, ofte teknisk dyktige regissører 
bruker det eksotisk ”norske” som staf-
fasje, det vil si landskapsscener, for rene 
Hollywood-formler. Eksempler på dette 
er filmer som Kon-Tiki og Hodejegerne. 
Slike typer filmer fører, som følge av 
sakens natur, i beste fall til individuelle 
karrieresuksesser. Man kommer seg til 
Amerika, der man stopper å lage norske 
historier.»

Birkvad tydeliggjør videre at når det 
gjelder Cannes-strategien handler det 
oftere om å ikke bare søke individuelle 
suksesser, men også å markere noe na-
sjonalt særegent gjennom det auteu-
risk-originale. På 90-tallet og begyn-
nelsen av 2000-tallet var Bent Hamer et 
hovedeksempel på dette i Norge. 

I 1995 forsøkte også Aune Sand 
seg som auteur, men med katastro-
fale ettervirkninger. Filmen Dis, som 
av regissøren selv ble beskrevet som 
«en orgasme av det vakreste og mest 
yndige på jordkloden», ble slaktet av 
de fleste anmeldere, og plassert på en 

Topp 50-liste over de dårligste filmene 
på filmdatabasen IMDb. I disse år er 
det Joachim Trier som markerer seg, 
mener Birkvad. Og han markerer seg 
til gjengjeld som et positivt friskt pust.  

Redningen Joachim Trier
Han mangler kanskje et ”von” for å 
virkelig ose av filmelite, men filmene 
til vår egen Trier kan kanskje være 
redningen for norsk Cannes-film. Hva 
det er ved Triers filmer som gjør dette 
mulig forklarer Birkvad slik: «I Triers 
filmer – især Oslo-filmen [Oslo 31. Au-
gust – red. anm.] – lykkes det regissø-
ren å foredle et klassisk, nordisk kunst-

filmideal, nemlig den psykologiske og 
sosiale realisme. Mange ganger i de 
senere år har kunstnerisk ambisiøse, 
norske regissører forsøkt seg med for-
melen ”less is more”. I Triers tilfelle lyk-
kes det.»

Joachim Trier lager film om men-
nesker og miljøer som han selv kjen-
ner innenfra, mener Birkvad. Han lager 
film om ekte nåtidsnordmenn i et ekte 
Norge: hverdagsmennesker som er 
verdt å interessere seg for. Dette er en 
mangelvare i et materielt bortskjemt 
film-Norge, hvor altfor mange i disse 
dager vil lage film for å lage film, og 
som ikke vet hva det vil si å brenne for 
noe innenfra. 

Nå har den store euforien over Oscarnominasjonen lagt 
seg litt og vi vant naturligvis ikke. Spørsmålet er: hvorfor 
er det så selvsagt?

«Dessuten vokser ikke 
genier på trærne noen 
steder; også i Danmark 
er det kun én von Trier» «Er vi lillebror for 

alltid fordi vi ikke har en 
Dreyer eller Bergman å 

gå i fotsporene til?» 

Kon-Tikis besetning på filmens premi-

ere på Operaen i Oslo. Hvorfor en slik trang 

etter å kopiere Hollywood her i Norge? 

Foto: flickr.com AktivIOslo creative commons
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Marie Nikazm Bakken

Noen uker tilbake skulle jeg se den nye 
filmatiseringen av Les Misérables. I ut-
gangspunktet er ikke musikaler på film 
helt min tekopp, så jeg begynte med 
hendene i kors og med et kritisk blikk. 
Som filmen og snakke-sangene rullet 
forbi fikk jeg svar på min egen tiltale; 
jeg var i stand til å ha et ambivalent for-
hold til alt. 

Men så kom scenen der Fantine, 
den fattige alenemoren som blir kastet 
på gata og blir tvunget til å prostitu-
ere seg for å betale for sitt uekte barn 
og i tillegg lider av dødelig tuberkulose, 
skulle synge ut om sin lidelse og sine 
drømmer. Scenen var selvfølgelig filmet 
i classy Hollywood-stil, der skuespille-
ren Anne Hathaway er filmet i close-up, 
halvnaken og med perfekt rufsete hår og 
sminke. Når sangen begynte tenkte jeg 
at her, her kommer toppen av kranse-
kaka. Dette blir rett og slett for mye Hol-
lywood og musikalfilm. 

Men da kom det. Jeg kjente noe 
fuktig som ble produsert i øyekroken. 
Jeg begynte rett og slett å grine. Hvor-
for? Jeg synes jo ikke dette var trist i det 
hele tatt. Jeg satt og tenkte på tekniske 
aspekter og hvordan Anne Hathaway 
så ut som en fugl med kort hår. Men 
trist, nei, det var det ikke. Likevel kom 
tårene som perler på en snor. Det er 
ikke første gangen dette har skjedd 
meg, men nå var det så tydelig fordi jeg 
i utgangspunktet var negativ til opple-

velsen. Hvorfor velger egentlig tåreka-
nalene og tankegangen min å gå hver 
sin vei? 

Jeg er heller ikke den første som 
har hatt denne typen opplevelse. Når 
jeg søker opp dette på Google kommer 
jeg inn på tallrike blogger og mamma-
forum om ”why do we cry while wat-
ching movies?”. Teoriene om hvorfor er 
også mange. Så da blir men litt forvir-
ret, og vet ikke helt hva man skal tro til 
slutt (og med kilder mer suspekte enn 
Wikipedia). 

Den ene teorien stammer fra psy-
kologien og går ut på at vi som men-
nesker speiler det som de andre gjør 
eller opplever. Så om vi ser på noen 
som er glade blir vi også glade, eller 
som i dette tilfellet; ser vi noen gråte vil 
vi også gråte av det. Dette er noe som 
vi gjør allerede fra vi er baby, og er noe 
av læringsgrunnlaget vi har som men-
nesker; vi tar etter andre, kopierer, ob-
serverer og gjentar. 

En annen teori er det at vi får en el-
ler annen emosjonell eller intellektuell 
gjenkjennelse som gjør at vi sympati-
serer med de vi føler det samme som. 
Slik som i dette tilfellet med sippe-
triggeren Les Miserables har vi med en 
voldsom og dramatisk historie å gjøre. 
Den forteller i korttekst historien om 
mennesker som kjemper for å kunne 
leve et fullverdig liv. Og den bygger 
jo selvfølgelig direkte på klassikeren: 
kampen mellom det gode og det onde, 
den fornuftige og den dumme, den 
pragmatiske og det prinsipielle. Dette 
snurpes sammen til en forholdsvis 
stram historie som vi sitter og ser på i 
fullt og uavbrutt fokus. Filmskaperne 
leder oss til det de vil vi skal se. Ikke 
rart naturligvis, de vil jo at publikumet 
skal se ”poenget” eller ”skjønne greia”. 
Slik konstruerer de en enhet, de ram-
mer inn én historie for oss, slik at vi 
intellektuelt skal forstå hva som skjer 
og hva som har skjedd, og selvfølgelig 

Tanker fra 
en film-griner

være spente på hva som kommer til å 
skje. Noen kaller det genialt, noen kal-
ler det å manipulere (i ordets positive 
og negative forstand). 

Å snakke om å kontrollere følel-
ser til sitt publikum er uansett ganske 
passé. Men det slår meg gang på gang 
at i det øyeblikket jeg tror jeg har kon-
troll blir jeg slått ned i sofaen av noe 
jeg ikke kan kontrollere. De har grep 
om meg som tilskuer uansett om jeg 
vil eller ikke. Jeg antar at det er derfor vi 

elsker å gå på kino. Fordi man kan sitte 
i mørke og se noen andres historie og 
bli påvirket av den, og at historien føles 
behagelig nær. 

Dette kan virke som en litt flåsete 
analyse av denne filmen. Det var abso-
lutt ikke min intensjon i utgangspunk-
tet. Det har kanskje blitt det nå. Jeg vet 
ikke. Poenget er ikke å henge ut Les Mi-
sérables, poenget er at noe skjer i krop-
pen når jeg ser på en slik film. Og baken-
for min kritiske distanse, min bevissthet 
rundt alt de gjør med meg gjennom 
å presentere historien, virkemidlene, 
sangene, så skjer det noe. Kanskje klarer 
jeg å relatere det til mitt eget liv på et el-
ler annet absurd plan. Ikke vet jeg. Men 
noe skjer, det er sikkert.  

Men likevel Hollywood- jeg går 
ikke på det. Tårene får bare komme, jeg 
kommer til å kjempe imot til siste slutt. 
Gråtingen har ingenting med hva jeg 
mener om filmen å gjøre. Tror jeg. 

Har du noen gang opplevd å grine midt i en film du 
egentlig i utgangspunktet ikke liker? Eller å bli rørt av
noe du egentlig sitter og tenker ikke er så veldig rørende? 

«Når jeg søker opp dette
 på Google kommer jeg inn 

på tallrike blogger og mam-
maforum om why do we cry 

while watching movies?» 

«Men trist, nei, det var det 
ikke. Likevel kom tårene 
som perler på en snor» 

Bildetekst: Hvorfor i alle dager griner vi av filmer vi gjennomskuer totalt 

og aldeles ikke synes er triste? Foto: hanneorla, flickr/creative commons.
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trative pengesluk?
Som Gran og Røyseng skriver er det 

behov for mer kunnskap som kan for-
klare det økte forbruket av arbeidskraft 
ved institusjonsteatrene. Spørsmålet de 
stiller er derfor: er det noe med den eta-
blerte organisasjonsmodellen for våre 
scenekunstinstitusjoner som gjør at 
teater blir en så dyr affære? Og hvilke si-
der ved organisasjonsmodellene skulle 
vi så ha startet med? Kulturøkonomene 
ser på økonomien. Kanskje noen skulle 
studert sider som nettopp ikke er så ty-
delige for oss, for eksempel kulturen?

Hva så er alternativene?
Oslo Nye Teater gikk for litt siden over 
fra å være et institusjonsteater til å bli 
et prosjektteater. De økonomiske reali-
tetene var de viktigste i overgangen; et 
prosjektteater er billigere enn en insti-
tusjon. I prosjektteatret har man færre 
faste ansatte og det er derfor mulig å 
spare en del på lønnskostnader. Det 
blir billigere når det heller satses på å 
ansette folk på prosjekts- og ikke hel-
tidsbasis. 

Men er det slik at vi kun har val-
get mellom enten kostnadsintensive 
institusjonsteatre eller prosjektteatre 
uten muligheten for den kontinuite-

Gunhild Nyaas

Gang på gang slår det meg hvor mye 
rammene har å si for kunsten. Ram-
mer av typen økonomiske, kulturelle, 
politiske eller menneskelige som lig-
ger bak, rundt, over, under og påvirker 
både hvordan kunsten får komme til 
uttrykk og hvordan vi som mottakere 
ser den. Selvfølgelig vil noen si. Ikke 
selvfølgelig vil jeg si. Ja, noen ganger er 
det tydelige og selvsagte rammer. Som 
de politiske rammene når Munch om-
trent rives rett i to mellom Bjørvika og 
Tøyen eller de menneskelige når det 
lokale musikkorpset ikke lengre kan 
drive fordi det mangler dirigent. Da ser 
vi dem. Big time.

Men andre rammer ser vi ikke. De 
er der uten at vi tenker på dem. Det er 
ikke lett å spotte hvordan strukturen 
eller kulturen i organiseringen av et 
institusjonsteater påvirker det som blir 
vist på scenen. Når jeg som publikum 
går gjennom dørene på Nationalthea-
tret eller Den Norske Opera og Ballett 
er det vanskelig å begripe hvor mye 
sammensetningen av menneskelige 
ressurser ved disse husene påvirker det 
jeg er her for å se. Eller hvor mye orga-
nisasjonskulturen i slike institusjoner 
har å si for verkene som settes opp. I 
sosiologien, eller hvor det nå enn var, 
kalles vel dette noe sånt som åpne og 
skjulte strukturer. Bourdieu sikkert. 
Uansett er poenget; noen rammer ser 
vi, andre ser vi ikke. 

Skjulte strukturer er spennende 
da. Vi liker dem. Lager filmer, bøker 
og konspirasjonsteorier om dem. Ikke 
det at jeg skal lage noen som helst form 
for konspirasjonsteori her jeg sitter 
og skriver en sluddegrå vårdag i april. 
Men jeg tenkte å prøve å sette noen ord 
på hvordan organiseringen av norske 
institusjonsteatre kan skjule en rekke 
farer for selve scenekunsten, det være 
seg teater, dans eller opera. 
Om det å produsere scenekunst
Jeg har sagt til meg selv at jeg aldri skal 
gjøre denne sammenlikningen, men 
her kommer det lell. God dammit. 

Tenk på teatret eller operaen som en 
bedrift som produserer et håndverk, 
altså et teaterstykke, en ballettforestil-
ling eller en opera. Verkene skal produ-
seres og vises, og til dette trengs enor-
me ressurser. Scenografi, skuespillere, 
dansere, kostymer, markedsføring, lys, 
lyd, produsenter, inspisienter, sufflører, 
sjefer, undersjefer, liksom-sjefer, regis-
sører, koreografer, assistenter og alt 
hva som kan tenkes, arbeider for å få 

satt opp disse verkene. Slik produseres 
gode verker. Men stykkene i seg selv lar 
seg ikke effektivisere. Det blir liksom 
litt feil å kutte ut halve bukkerittet eller 
spille Verdis Aida på halve tiden for å 
effektivisere produksjonen.

Denne typen problem kalles på 
fagspråket (denne gangen er jeg sikker) 
Baumols sykdom. Andre bedrifter som 
for eksempel produserer flatskjermer, 
klær, symaskiner eller annet stæsj kan 
effektivisere produksjonen i takt med 
lønnsveksten ellers. Dette går ikke like 
bra i sektorer som helse og kultur. Her 
er det ikke mulig i samme grad å ef-
fektivisere produktiviteten uten at det 
går utover kvaliteten på de tjenestene 
eller verkene som produseres. Men er 
det bare Baumols sykdom som gjør at 
institusjonsteatrene er kostnadskre-
vende? 

«Baumols sykdom er en vik-
tig forklaring på kostnadsutfordrin-
gene for kulturinstitusjoner» skriver 
kulturforsker Jan Grund i en mail til 
Samfunnsviter’n. «Kulturinstitusjoner 
er krevende å lede og administrere. 
Mange faggrupper skal samarbeide og 
det er mye prosjektorientert arbeid. Le-
derskap må utformes i grenseland mel-
lom fag, administrasjon, politikk, hånd-
tering av mennesker, børs og katedral. 
Det er ingen lett oppgave å koordinere 
aktiviteter og motivere kulturarbeidere 

Scenekunstinstitusjonene i Norge 
— Organisert ut på dato?

og kunstnere til å arbeide mot institu-
sjonelle og kollektive mål  og  økono-
miske rammer».

Så Baumol teller, men ikke bare. 
Det er noe med folka der også. Hvordan 
de ansatte formelt er strukturert, hvem 
som har ansvaret for hva og hvordan 
de ulike funksjonene er organisert har 
mye å si. Og ikke minst - fungerer de 
sammen? Og på toppen sitter det en 
leder. Og her snakker vi på toppen. De 
statlige institusjonene har ikke akkurat 
hatt kultur for flat struktur. Teatersjefen 
sitter med det økonomiske og kunst-
neriske siste ord (utfordret av regis-
sører og koreografer som helst skulle 
hatt litt mer handlingsrom). Noen må 
jo kunne bestemme hva som er ”kva-
litet”. Det store spørsmålet jeg derfor 
stiller er hvor mye strukturen og kultu-
ren har å si for utviklingen av våre store 
scenekunstinstitusjoner. I mars år kom 
Anne-Britt Gran og Sigrid Røysengs 
(kulturforskere ved BI) evaluering av 
Kulturløftets løft av scenekunsten i Nor-
ge ut. Disse to peker også disse på en 
del av de problemene Grund nevner:

«På scenekunstfeltet går hele 29 
prosent av midlene, altså nesten 1 av 3 
Kulturløftekroner, til ikke-kunstnerisk 
virksomhet. Det er blant annet de så-
kalt FDV-kostnadene (forvaltning, drift 
og vedlikehold) og økte pensjonskost-
nader som slår ut her. I 2010 som ga en 
rekordstor realvekst til institusjonene, 
gikk 45 millioner av 107 millioner til 
slike ikke-kunstneriske kostnader. En 
grunn til at Kulturløftet ikke gir samme 
uttelling som i det frie feltet, henger 
åpenbart sammen med slike struktu-
relle forhold: hus og faste ensembler er 
svært kostnadsintensivt. »

Gran og Røyseng peker også på 
funn av kulturøkonomene Knut Løy-
land og Vidar Ringstad gjort for en ti 
år tilbake. Kulturøkonomenes konklu-
sjon er en litt fiffig en. De mener også 
at Baumols sykdom ikke kan forklare 
alt av kostnadsøkninger ved teatrene i 
Norge. Det dreier seg også om en intern 
slakk ved teatrene over tid. Økt beman-
ning og økte økonomiske midler ser 
ikke ut til å gi et økt publikumsantall. Så 
hvor blir det så av ressursene? Har sce-
nekunstinstitusjonene blitt til adminis-

Norske scenekunstinstitusjoner er av de viktigste forvaltere av vår kunst og kulturarv. 
Men de er også de mest kostbare. Skylda legges på at scenekunst er dyrt å drive. Og ja, 
det er det. Men er det bare kunsten sin feil? Hva med organisasjonen rundt?

«Det blir liksom litt feil å 
kutte ut halve bukkerittet 
eller spille Verdis Aida på 
halve tiden for å effekti-

visere produksjonen» Organisasjonsmodellen for kultur-

institusjoner er kompliserte saker. 

Kan noen finne modellens svak-

heter? Foto: Hans Dalane-Hval
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ger en bra økonomi. Men det trenger 
ikke lede til kommersialisering. Andre 
tiltak kan tas lenge før den tid. Og som 
jeg har diskutert i denne artikkelen 
bør organisasjonsmodellen ved nor-
ske scenekunstinstitusjoner evalueres. 
Det er kunsten og kulturen som er det 
som skal forvaltes, ikke organisasjons-
modellen. 

Ser de sin egen kultur?
Jeg spurte Anne-Britt Gran om saken. 
Om scenekunstinstitusjonenes orga-
nisering var en modell utgått på dato, 
uten evne til å bli mer effektive. Gran 
svarte meg at om institusjonsteatrene 
hadde svar på denne problematikken, 
så hadde de allerede endret sin struk-
tur. Jeg er jammen ikke sikker. Har ikke 
spurt, men min mistanke her er at or-
ganisasjonsmodellen institusjonene 
fungerer etter, delvis er like skjult for 

«…er det noe med den 
etablerte organisasjons-

modellen for våre 
scenekunstinstitusjo-
ner som gjør at teater 
blir en så dyr affære?» 

«Det er kunsten og 
kulturen som er det  

som skal forvaltes, ikke 
organisasjonsmodellen» 

ten og stabiliteten som institusjons-
teatrene kan gi? Staten subsidierer våre 
institusjonsteatre, men uten å virke 
totalt høyrevridd så lurer jeg litt på 
hvor grensene går for statens subsi-
dier av disse husene. Uten en så sterk 
økonomi som Norge har i dag, hadde 
institusjonene vært fleksible nok til å 
finne sin egen økonomiske løsning? 
Kommersialisering er jo, må gudene 
forby, en enkel løsning. Er det sider ved 
organiseringen av selve institusjonene 
som man kan ta tak før man lar det gå 
utover kunsten? 

Riktignok peker Gran og Røyseng 
på at økte bevilgninger kan ha høynet 
kvaliteten på de stykkene som vises 
uten at dette gir utslag på publikums-
tallene. Men dette kan de ikke slå fast. 
Så – hva kan så slås fast? Å ha institu-
sjoner som kan forvalte den kulturar-
ven vi tar del i, være det seg den nor-
ske, den nordiske eller den vestlige er 
essensielt for ethvert lands kulturpoli-
tikk. Og for Norge som forsøker å bygge 
seg opp som kulturnasjon er det i alle 
fall viktig med scenekunstinstitusjoner 
som tilpasses og utvikles i forhold til 
resten av økonomien. Ellers kveles de. 
Å skille kunst fra økonomi er bare tull. 
Kunstproduksjon på storskala avhen-

dem som driver teatrene som den er 
for meg som publikum. Er det ikke der-
for man drar ut av landet for å se  «hvor-
dan de gjør det andre steder»? For å få 
et litt annet perspektiv på hvordan eget 
virke faktisk er organisert? Ikke det at 
jeg sier at vi alltid skal gjøre som alle 
andre. Særegenhet er en dyd. Spesielt i 
kunsten. Innbyggerne her til lands har 
sin kultur for å oppleve, og oppsøke, 
scenekunst. Og dette må tas hensyn til i 
utviklingen av Norges scenekunstinsti-
tusjoner. Men likeså fullt; å søke etter 
andre perspektiver hadde kanskje ikke 
vært så dumt.

Oppsummert er vel det jeg prøver å 
si er vel noe sånt som; er institusjonene 
selv klar over sin egen organisasjons-
kultur? Er organisasjonsmodellen for 
norske scenekunstinstitusjoner kart-
lagt godt nok slik at vi kan være i stand 
til å si noe om hva det er som kan styrke 
institusjoner som Nationaltheatret og 
Den Norske Opera og Ballett? Jeg tror 
neimen ikke det. Og organisasjonskul-
tur og -struktur hadde muligens ikke 
vært et dumt sted å starte. Og om sva-
rene ikke ligger der, fortsett å lete. Det 
er faktisk litt krise om kulturarv og tea-
terproduksjon må lide fordi organise-
ringen rundt ikke fungerer.
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Postmodernismen er epoken vi lever 
i nå. Navnet betyr etter modernismen 
og viser til måten postmodernismen 
demonstrerer viseen tydelig distansei 
forhold til den mer avholdne og seriøse 
modernismen. I akademia var moder-
nismen kjennetegnet av blant annet 
rasjonalitet og positivisme. Postmo-
dernismen forkastet mye av dette og 
hevdet at alt må forstås innenfor sin 
kontekst,  og at all menneskelig forstå-
else må sees gjennom språket. 

Innenfor kunsten og den utøvende 
kulturen har postmodernismen, som 
alle tidligere epoker, også sin egen, lett 
gjenkjennelige estetikk. Disse særegne 
estetikkene har det alltid vært noen 
epokegjørende kunstnere som har gått 
i bresjen for – kunstnere som har blitt 
så å si ensbetydende med perioden. 
Det er vanskelig å snakke om mModer-
nismen i Norge uten å nevne Hamsun 
og Munch, ei heller er det særlig frukt-
bart å beskrive musikken i barokken 
uten å vise til Vivaldi eller Bach. 

Vår tids Picasso
Jeg vil hevde at Quentin Tarantino er vår 
tids Vivaldi, Picasso, Munch, Bach eller 
hvilken som helst annen skjellsettende 
kunstner. Film er kunst på lik linje med 
musikk, malerkunst og lyrikk, og i den 
postmoderne filmen er Tarantino kan-
skje den aller viktigste figuren. Fra den 
sin spede begynnelse med Reservoir 
Dogs i 1992 til gjennomslaget Pulp Fic-
tion i 1994 og videre med Jackie Brown i 
1997, Kill Bill Vol 1 og 2 i henholdsvis 2003 
og 2004, Inglourious Basterds i 2009 og 
nå i 2013 med Django Unchained har 
Tarantino befestet sin posisjon som 
postmodernismens mest definerende 
kunstner. 

Sant nok, dDet finnes andre regis-
sører som har laget flere filmer og som 
tilsammen har høstet flere priser enn 
Tarantino, og han var heller ikke den 
første regissøren innenfor postmoderne 
film. Likevel vil jeg hevde at det er han 
som har rendyrket det som vi tenker på 

som denne epokens kunstsjanger og 
den postmoderne estetikk. 

Fragmentering og bricolage
Hva kjennetegner så denne postmo-
derne estetikken? Som borgere i en 
globalisert verden lever vi fragmenterte 
liv som er løsrevet fra den tradisjonelle 
levemåten som var helt naturlig for kun 
noen generasjoner siden. Samfunnet 
vårt er ikke lenger utelukkende ”nN-
orsk” eller protestantisk, men i større og 
større grad mer fragmentert,  bestående 
av et økende antall sammensatte aspek-
ter. Denne fragmenteringen kan forstås 
som et puslespill eller lappeteppe, eller 
et bricolage som de franske sosiologene 
kalte det. Dette betyr at vi som seere har 
flere referanser å trekke på samtidig som 
vi finne oss til rette innenfor et vell av 
roller. Vi snakker om at intertekstualitet 
– det som ligger mellom tekstene - må-
ten tekster refererer til hverandre på, blir 
stadig mer sentralt i historiefortelling. 

Denne fragmenteringen og inter-
tekstualiteten er noe vi i stor grad finner 
i Tarantinos filmer. Pulp Fiction fra 1994 
er gjennomgående fragmentert slik at 
seeren selv må ”pusle sammen” hand-
lingen for å kunne forstå den. Vi finner 
også et tilsvarende stilistisk lappeteppe 
i musikken Tarantino bruker i filmene 
sine. Sant, Mman kunne nok skrevet 
hele bøker om musikken til Tarantino, 
men la oss her se på et enkelt eksempel; 
åpningssekvensen i Inglourious Bas-
terds fra 2009. 

Denne scenen er satt til Ennio Mor-
ricones The Verdict (Dopo la Condan-
na). For de som ikke kjenner til ham, så 
er Morricone den utvilsomt mest kjente 
komponisten innen spaghettiwestern 
som blant annet står bak den ikoniske 
musikken fra The Good, The Bad and 
The Ugly. Morricone har derfor en stil 
de fleste seere nok lett vil kunne rela-
tere til westernsjangeren. I krigsfilmen 
Inglourious Basterds blandes denne 
ikoniske westernmusikken med Bee-
thovens velkjente Für Elise på særdeles 
uhyggelig vis. Resultatet blir en køddete 
krigsfilm som skriver om verdenshisto-
rien akkompagnert av en tysk-klassisk-
western-skrekkfilm medley. Litt av et 
lappeteppe.

Ingen over, ingen ved siden

Fortid som aldri har eksistert
Et annet kjennetegn ved postmoder-
nismen er den nostalgiske lengselen 
til en romantisert fortid som trolig aldri 
har eksistert. Vi lengter nemlig tilbake 
til tider da ting var annerledes og min-
dre kompliserte enn de er i dag. Men 
det som er spesielt med denne post-
moderne nostalgien er at den er ikke 
spesielt realistisk – tvert i mot. Den for-
tiden vi lengter tilbake til er særdeles 
romantisert. Vi drømmer oss tilbake 
til hippienes glade sekstitall der alt var 
kos og fri kjærlighet eller til den ame-
rikanske vesten der den gode overvant 
den onde gjennom heltemot og kløkt. 
Et blikk i historiebøkene forteller oss 
ganske kjapt at dette ikke nødvendig-
vis er en nøyaktig eller historisk korrekt 
versjon av fortiden.  Den romantiserte 
fortiden som vi postmodernister leng-
ter tilbake til, har aldri eksistert -– ute-
nIkke at det på noe som helst vis setter 
en stopper for nostalgien. 

Lengselen etter denne romanti-
serte fortiden ser vi tydelig i Tarantinos 
filmer – kanskje spesielt i Inglourious 
Bastards og nå sist i Django Unchained. 
Tarantino bruker sine eksentriske ka-
rakterer til å gjøre en omskriving av his-
torien og dermed skaper han en fortid 
som aldri har funnet sted – i både form 
av handling og igjen ved måten han 
bruker musikk på. Gangsta rap i wes-
ternfilmer og Den andre verdenskrig 
akkompagnert av David Bowie skaper 
en setting som tilsvarer en alternativ 
fortid fra en annen dimensjon. En set-
ting som oppfattes ”kulere” enn den 
trolig egentlig var. 
Hyllester

Den overnevnte åpningssekvensen 
i Inglourious Basterds viser også et 
sentralt aspekt ved den postmoderne 
filmen – nemlig den etterlignende 
hyllesten eller pastisjen. En pastisj er 
en etterligning eller imitasjon som tar 
sikte på å hylle referenten. I Taran-
tinos scene kommer ”den slemme” 
nazisten Hans Landa for å forhøre ”de 
snille” bøndene. Dette gjør han ved å 
først spasere inn i huset, sette seg ved 
bordet sammen med faren i familien 
før han beordrer resten av familien ut. 
Han drikker så familiens melk mens 
han forhører den vettskremte bonden. 
Dette er en veldig tydelig pastisj av en 
av åpningssekvensene i The Good The 
Bad and the Ugly, der The Bad introdu-
seres gjennom en scene som er svært 
lik Tarantinos. Slike etterligninger er 
svært vanlige hos Tarantino og vi kan 
se på dem som hans måte å hylle sine 
favorittsjangre og regissører på. Kill Bill 
var en hyllest til kung-fu filmene fra 
Hong Kong, mens Jackie Brown og De-
ath Proof hyller henholdsvis black- og 
exploitationfilmene fra syttitallet. 

Håndverk og signatur
Det som gjør Tarantinos filmer så defi-
nerende er ikke bare virkemidlene som 
tas i bruk, men det er også det formida-
ble håndverket som ligger bak. Sjelden 
ser vi så gjennomført gode filmer som 
når Tarantino lager dem. Alt fra casting 
til lydspor, foto, regi, manus og klipp 
er av mesterlig kvalitet samtidig som 
det er gjort med en selvsikkerhet som 
i seg selv blir en signatur fra forfatte-
ren av verket. Like lett som en kjenner 
kan kjenne igjen et Munch-maleri, en 

Barokken hadde Vivaldi og Bach mens modernismen var 
kjennetegnet av Le Corbusier, Hamsun, Munch og Picasso. 
Kunstnere som alle definerte sin tid. I løpet av de siste 20 
årene har det blitt tydelig hvem som er postmodernismens 
største – en mann ved navn Quentin Tarantino. 

Svevende på sitt filmatiske lappeteppe har Tarantino definert epoken vi lever i. 
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lenestol fra Le Corbusier eller en sym-
foni av Mozart kan man også ane at det 
er Tarantino som står bak en film, kun 
ved å se introsekvensen eller en lengre 
dialogscene. 

Samtidig handler det også om 
rekkevidden til Tarantinos filmer. I 
motsetning til filmskapere som David 
Lynch eller kunstnere som Andy War-
hol som begge har vært svært sentrale 
i postmodernismens fremvekst, så har 
Tarantino laget filmer som ”massene” 
elsker like mye som kritikerne og film-
nerdene. Warhol og Lynchs prosjekter 
er og blir noe for spesielt interesserte. 
Tarantino har klart kunststykket å finne 
den gylne middelvei der har lager ver-
ker som kan nytes både av de uinnvid-
de – og av de særeste filmnerder. Selv 
om filmene hans stammer fra Holly-
wood er de ikke typiske Hollywoodfil-
mer, men snarere tvert imot filmer for 
hele verden. 

I historiebøkene
Som sagt er ikke Tarantino verken den 
første eller eneste som har omfavnet 
den postmoderne filmen, men han er 
likevel den som har sementert måten 
vi tenker på postmodernismen på. I 
fremtiden vil regissører som Spielberg, 
Lucas og Nolan bli husket for enkelte 
av filmene de lagde. Quentin Taran-
tino, derimot, vil bli husket for måten 
han lagde sine filmer på. Han vil bli 
husket på samme måte som filmene 
hans vil bli husket på, og han vil bli stå-
ende som den mest definerende kunst-
neren i vår tid. 

Vi trenger flere flinke folk 
– er du den vi leter etter?
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vår www.samfunnsvitern.com og vår tilstedeværelse på Twitter og Facebook. 
Tidligere erfaring med Wordpress og sosiale medier er ønskelig men ikke et 

krav. Elementær opplæring vil bli gitt.
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Tonje Jelstad Sandanger

Kvinners stemmerett fyller hundre år 
i år, men det er ikke bare lett å få helt 
grep om dagens feminisme. Etter en 
god del selvransakelse har jeg oppda-
get at jeg er utpreget mannssjåvinist. 
Eller i det minste ikke noe særlig godt 
eksempel på en feminist i dagens noe 
tvilsomme forståelse av ordet. Det er et 
vanskelig tema å snakke om, med min-
dre man ønsker å hylle alt som er av fe-
minisme og likestilling og «fremskritt» 
- for det er nemlig tillat. Ingen ser skjevt 
på deg da, men når jeg – en ung kvinne 
– ønsker å påpeke de stedene jeg me-
ner det har gått galt, vel da er jeg ikke 
politisk korrekt. 

Død ved manipulasjon
Når jeg sitter her og skriver en grå vår-
dag tenker jeg i mitt stille sinn at denne 
feminismen og likestillingen muligens 
har gått litt langt i enkelte aspekter. Det 
kan kanskje sammenliknes med et for-
hold – man forelsker seg i en gutt, og 
alle de små særegenhetene ved ham er 
nettopp det man blir forelsket i. At han 
kan diskutere med deg. At latteren hans 
bærer så fint. At han sitter så sexy tilba-
kelent i sofaen. Men så går tiden, og alle 
særegenhetene hans blir irritasjonsmo-
menter. Diskusjoner blir kverulering, 
latter blir bråk og sexy tilbakelent blir 
dårlig holdning. Og du, du manipule-
rende jente, du begynner å forme denne 
gutten du forelsket deg i – luker vekk alt 
det du opprinnelig fant tiltrekkende. Og 
hva sitter du igjen med da? Et tomt skall, 
en tøffelhelt – en stakkars forvirret gutt 
som ikke forstår hva du vil. 

Det er dette som har skjedd med 
feminismen, denne flotte ideologiske 
hyllest av kvinners rett og styrke. Vi har 
revet og slitt i den fra alle kanter – og vi 
vet ikke lenger helt hvor vi vil med den. 
Er det feminisme om man står på for 
kvinners rett til å være kvinner uten å bli 
tilsidesatt – eller er det feminisme å for-
søke på en slags urealistisk eliminering 
av kjønnsforskjeller? Resultatet av tåke-
prat og mange ulike meninger om hva 
feminisme bør være er at vi sitter igjen 
med en tannløs og utopisk tøffelhel-
tinne som ingen er spesielt glad i lenger. 

Nå må dere gjerne kvesse klørne, 
kjære kvinnesaksforkjempere – men 
jeg må, som kvinne, si at kvinnekam-
pen har gått over styr. Muligens er jeg 
naiv, men jeg mener kampen de mo-
dige suffragettes kjempet på starten av 
nittenhundretallet langt på vei er over. 
Ingen i Norge ville tørre å foreslå at 
kvinner er underlegne menn – i alle fall 
ikke når det gjelder privilegier og rettig-
heter i samfunnet, men det virker ikke 

som om det er nok. Ikke skal vi bare ha 
samme rettigheter og privilegier – vi 
skal også bli til menn, virker det som. 
Idealet synes å være at det ikke skal 
være noen kvinner og menn lenger, 
men kun androgyne vesener som ikke 
helt vet hvor de hører til i verden. 

Fra husmor til husfar?
Det er nesten vanskelig å se på kvinne-
forkjempernes sak som noenlunde se-
riøs i dag synes jeg. Jeg vil svært gjerne 
kalle meg feminist, og hadde jeg levd i 
1913, ville jeg gjort det. Men i dag? Vel, 
jeg har ikke lyst til å bli plassert i samme 
bås som surmaga, mannehatende rød-
strømper med unødvendig høy røst. 
Jeg nekter at feminisme skal fortsette 
på denne måten. Må feminisme være 
det samme som å utradere alt som he-
ter mannlige kvaliteter? Den kastrerte, 
myke mannen det virker som om femi-
nister ønsker… han gjør meg KVALM. 

Gutta i Klovner i Kamp sang «… det 
er ikke lett å være mann i dag, et forban-
na jag, det er så mange krav. Du må hol-
de tunga rett og være macho kar, kunne 
mekke bil, men også passe barn…». Det 
er ikke rart å forstå hvor frustrasjonen 
kommer fra. Vi vil ha i pose og sekk, og 
vi vil helst spise kaka på toppen av det 
hele. Nei, gi meg en manne-mann. Han 
må gjerne få være svett og usminket, så 
lenge han tar livet av edderkoppene og 
motsier meg en gang i blant. Han kan 
til og med få kalle meg en bitch en gang 

Kjære fru Ottar – ikke bli forbanna!

i måneden, så lenge han vet hvordan 
man fikser en bil. 

Hvordan skal jeg kunne føle meg 
som en kvinne om han jeg er sammen 
med bruker mer pudder og parfyme 
enn meg, ikke tør å ta edderkopper el-
ler ikke orker å si meg i mot lenger? Jeg 
vil være jenta i forholdet, ikke mannen 
og ikke noe i mellom heller. Om rød-
strømpefeministene ikke takler en li-
keverdig partner får det så være – men 
jeg vil ha en hardbarka mann, ikke en 
sutrete, myk evnukk. Det skal sies at det 
er forskjeller på feminister også – la oss 
ikke skjære alle over en kam. La meg 
være tydelig; jeg vil likhetsfeminismen 
til livs. For hva er vel egentlig likhetsfe-
minismen annet enn en motstilling til 
mannssjåvinismen?

Når det er sagt betyr ikke det at 
jeg sitter fast i gamle kjønnsmønstre. 
At mannen skal være hovedforsørger 
mens jeg dasser hjemme – nei takk. Fy 
fasan så kjedelig det må være å traske 
rundt som en glorifisert hushjelp. 
Ærlig talt, vi jenter kan også ha ambi-
sjoner. Vi er ikke babymaskiner med 
forklær lenger, vi er individer. At vi er 
belemret med selve produksjonen av 
avkommet er en uheldig bieffekt av 
evolusjonen – og nei, jeg mener ikke at 
det bør hindre oss i våre profesjonelle 
liv. MEN! Det er en realitet i bildet her. 
En kvinne som er nyutdannet, nygift og 
nylig innflyttet i rekkehus høres tross 
alt ut som flere måneder med utbeta-
ling av permisjonspenger og vikariater. 
Vi må føye oss etter realiteten av vår 
byrde som selve kontinuasjonen av ar-
ten homo sapiens – nei, det er nok ikke 
alle dresskledde rikmenn som ønsker 
å ansette oss når den biologiske klokka 
tikker høyere enn Rolexen hans. Er det 
noe vi egentlig kan gjøre med det?

Feministisk paradoks?
Jeg skal si deg hva vi IKKE bør gjøre. Vi 
bør så absolutt, definitivt, avgjort ikke 
forsøke å tvinge en rund ball i et fir-
kantet hull, sånn for å drepe et ameri-
kansk ordtak. Det hjelper ingen, og al-
ler minst oss kvinner og vår noe naive 
kamp mot et likestilt samfunn. Kvote-
ring. Det provoserer meg. Det provo-
serer mr. Rolex. Det provoserer kan-
skje de fleste kvinner? Er det i grunn 
et mål at det skal være like mange av 
hvert kjønn i alle yrker? Handler ikke 

likestillingen om at alle skal kunne 
velge seg den jobben de ønsker selv? 
Personlig ville jeg ta det ille opp å få 
en stilling eller posisjon kun på basis 
av at mitt andre kromosom var X og 
ikke Y, like mye som det ville provosert 
at jeg ble nektet en posisjon av samme 
grunn.

Jeg er ikke reaksjonær, jeg krever 
og forventer de samme rettigheter som 
alle andre innenfor den norske stat. 

Men det er nettopp det, jeg forventer at 
de allerede er der. Og jeg skal i alle fall 
ikke ha noen ekstra privilegier fordi jeg 
er kvinne. Hallo, er ikke det den største 
nedlatenhet i verden? «Åh, du stakkars 
lille, søte (dumme) kvinne. Har du så 
lyst til å jobbe i politikken du da? Jam-
men, du klarer ikke det selv du. Vet du 
hva vi gjør? Vi lager en egen stilling til 
dere kvinner. OK, et par da. Også kaller 
vi det hele kvotering og feminisme. Blir 
du fornøyd da?» 

Det er ikke feminisme, det er bar-
neskirenn. En parodi på hva feminisme 
bør handle om. Hvis feminisme handler 
om den sterke kvinnens rettigheter og 
muligheter sjokkerer det meg at femi-
nister aksepterer kvotering. Kvotering 
er hån. Det er en trøsteplass. Det er en 
billett til aldri å bli tatt seriøst. Hvordan 
er det mulig at vi jenter skal stille likt 
med gutta og føle oss likestilt om vi får 
gratistur til toppen uten å måtte jobbe 
for det? Likestillingen mister sin funk-
sjon hvis det handler om å sy puter un-
der armene på oss jenter og gjøre oss en 
bjørnetjeneste i form av å gi oss plasser 
vi ikke har gjort oss fortjent til. Jeg øn-
sker meg et samfunn basert på meritter. 
Et samfunn hvor kjønn er irrelevant. Et 
samfunn hvor det som teller er hva som 
er mellom ørene dine, ikke hva som din-
gler (eller ikke dingler) mellom beina 
dine. Likestilling kan da ikke handle om 
særstilling for kvinner? Da burde de kalt 
det kvinners særrett eller overlegenhet 
eller noe sånt. Det kunne jeg kanskje 
stilt meg bak når jeg tenker meg om… 

Kvinners superioritet
For vi er jo helt klart overlegne. Vis 

I 1913 fikk modige kvinneforkjempere lønn for strevet i form av stemmerett ved nasjo-
nale valg. Ingen kan kritisere det fantastiske arbeidet feminismen gjorde For oss kvinner 
da. Men i dag? I dag har det sporet av, og Klovner i Kamp sa det godt: «Fy faen – jeg tror 
jeg spyr snart, det er ikke lett å være myk mann».  

«Nå må dere gjerne kvesse 
klørne, kjære kvinnesaks-

forkjempere – men jeg må, 
som kvinne, si at kvinne-

kampen har gått over styr» 

«Kvotering er hån. 
Det er en trøsteplass» 
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meg den mann som kan blø i en uke 
uten å dø. Vis meg den mann som 
evner å presse ut en klump av fett og 
brusk på rundt regnet tre og et halvt 
kilo uten å kollapse totalt. Vis meg 
den mann som traver rundt i høye 
hæler og slåss mot regnet for å unngå 
vaskebjørns-«looken». Vis meg den 
mann som kan fikse håret på barna 
sine og sende dem i barnehagen uten 
at de ser ut som stakkarslige gatebarn 
eller lykketroll. Hvis han finnes er han 
nok fort en ødelagt mann. En mann i 
klørne på de forrykte feminister som 
farter rundt i fancy buksedrakt og later 
som om de er menn. Man må spille på 
sine styrker – heller enn å etterape og 
strebe etter det motsatte kjønns styr-
ker. Hva er vel poenget med likestil-
ling hvis målet er å gjøre mannfolket 
til de kommende generasjoners smin-
kedukker og husmødre?

Alt i alt er det sikkert flere områder 
av dagens kvinnekamp og «likestil-
lingsforkjempere» som kunne vært 
kritisert. Sikkert mer jeg er uenig i. 
Sikkert mange som vil lynsje meg for 
å være antifeminist og alt mulig an-
net. Jeg er ikke det. Jeg er feminist på 
min egen måte. Og mange er der sik-
kert med meg, jeg har ingen illusjoner 
om at jeg er så forbanna unik. Poenget 
mitt er bare at jeg ønsker at feminisme 
skal handle om noe annet enn under-
trykkelse av de testosteronfylte folka vi 
deler verden med. Kanskje feminisme 
i seg selv er et dårlig begrep – fordi det 
fokuserer sånn på et aspekt ved sam-
spillet. Likestilling funker ikke mye 
bedre, fordi det er blitt sutret i hjel og 
ødelagt av kvotering og liknende. Noen 
må finne på et nytt begrep. Noen som 
er mer kreative enn meg.

Jeg vil bli tatt seriøst og få respekt 

uavhengig av mitt kjønn. Mitt kjønn 
er, slik jeg ser det, irrelevant i alle an-
dre sammenhenger enn sex og samliv. 
Samtidig er jeg stolt av å være jente. Jeg 
vil være jente-jente, jeg vil leve i sam-
spill med guttegutter og jeg vil ikke at 
alle tradisjoner skal kastes vekk bare 
fordi noen av dem ikke fungerer. Jeg vil 
ikke miste mine kvinnelige kvaliteter 
like lite som jeg vil at menn skal slutte 
å være menn. Samtidig må det være 
rom for at alle skal få leve sin versjon 
av idealet – jeg vil bare helst ikke at fe-
minismen skal likestilles med mannlig 
kastrering og hårete kvinner. Muligens 
er det jeg som er utopisk. Faktisk er det 
ganske sikkert at jeg er utopisk. Men 
utopier er elementære i ideologier – 
kanskje er det utopien som må endres 
til en mer realistisk visjon enn at kvin-
ner skal ta over mannsrollen?

«Likestillingen mister  
sin funksjon hvis det hand-

ler om å sy puter under 
armene på oss jenter» 

Kampen for stemmeretten 

er vunnet – nå gjenstår bare 

kampen for feminismens 

gode navn og rykte.  
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