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Røst kan bety så mangt. Du som leser dette kobler 
det kanskje sammen med det å ha en stemme? Eller 

det konkrete verbet å stemme? Eventuelt bruker du røste 
om et metalls evne til å ruste. Eller så tenker du kanskje 
på tv-serien Røst fra 2005 som ble produsert av NRK?  
Undertegnende vil derimot bruke denne anledningen 
til å gi en liten «shout-out» til øykommunen Røst i 
Nordland. I denne farlige perioden hvor småkommuner 
slås sammen til monsterkommuner og fylker trykkes 
sammen til noen kykloper av store landområder – ja, da 
er det bare å slå ring om de småkommunene som enda 

eksisterer. Røst kommune, dere vet ikke hvem jeg er. 
For å være helt ærlig, jeg visste ikke om dere heller før 
jeg så på Skårungen på NRK og så deltageren fra Røst. 
Den vesle øykommunen med 551 beboere har hele 
potten med vakker natur, vilt dyreliv og muligheten til 
å leve ut drømmen som fisker på heltid. I tillegg til å 
være bebodd av en bråte Gregere da, uten slektskap 
til undertegnende Greger. Hvis ikke dette gjør dere 
kvalifisert til årets øykommune, så vet ikke jeg!  
Og du, om du kommer fra Røst eller ei; bruk din røst 
ved det kommende valget, da! ■

Da jeg satt meg ned for å skrive lederen til 
denne utgaven – min egen tolkning av 

ordet røst – møtte jeg skrivesperren. Det siste 
året har jeg skrevet tre ledere om ting som 
opptar meg, men da jeg skulle skrive denne 
hadde jeg tilsynelatende ikke mer på hjertet. 
Dagene gikk, og det ble det med et åpent, men 
tomt, Word-dokument. Det skulle vise seg å gå 
en stund før jeg, og dette hjertet mitt, hadde mer 
å by på. 
 En kveld jeg satt våken grublet jeg 
på denne lederen jeg ikke hadde kommet noen 
vei med. Skriblerier var så mye enklere før, 
tenkte jeg. Da jeg var yngre skrev jeg uhemmet 
og ærlig, kreativt og fritt. Ingen rammer. Ingen 
grenser. Ingen skrivesperre. Jeg kom med ett på 
en oppgave vi fikk på videregående. Vi skulle 
skrive et essay med tittelen «Et knallrødt hjerte 
som dunker på en synlig måte.» 18 år gammel 
grep jeg an oppgaven slik: «”Dunk, dunk, 
dunk,” sier Hjertet, og tusler inn i hodet mitt før 
jeg rekker å åpne. ”Det er jo bare meg,” smiler 
det, og ser på meg med et forventningsfullt 
blikk. For i dag, som alle andre dager, har 
Hjertet mange spørsmål. De lar ikke vente på 
seg. Jeg må finne svarene helt selv. Så vi setter 
oss ned, som vi så ofte gjør. Bare Hjertet og jeg. 
Jeg trekker pusten og slenger bena på bordet. 
For det er sånn det er å være seg selv.» 
 Da jeg tørket støv av dette essayet 
tok jeg meg selv i å lengte tilbake til den 
stemmen jeg hadde «den gang da.» Terskelen 
var så mye lavere. Ambisjonene en god del 
høyere. Selvinnsikten litt på halv snei. Stemmen 
var ungdommelig, uerfaren og uredd. Jeg visste 
det meste og stod neimen ikke på sidelinjen. Jeg 
tror det er på tide å ta noe av denne røsten tilbake 
– i det minste senke terskelen litt for å ytre 
seg. Ikke med et mål om å være en dumdristig 
bedreviter, men med et mål om å bli flinkere til 
å hive seg med i meningsutvekslingen når det 
er på sin plass. Da jeg så på 1. mai-toget i Oslo 
ble jeg minnet på dette, for der var det mye jeg 
kunne stilt meg bak. Det er dumt å stå passivt på 
sidelinjen når alle kampene enda ikke er tatt, og 
derfor har jeg som mål å bli flinkere til å bruke 
min stemme der jeg synes det er viktig. Akkurat 
nå, med ett år igjen på Blindern, gjelder dette for 
eksempel hverdagen jeg vil møte i arbeidslivet. 
Nettopp derfor skal jeg bruke det neste året på å 
finne ut hvilken parole jeg med stolthet står for 
når jeg fullt og helt skal tre inn i arbeidslivet. 
Kanskje det til og med er verdt å gå i tog for. 
 Til denne utgaven av 
Samfunnsviter’n har vi pratet med flere som 
ikke er redde for å heve stemmen, blant annet 
politiske kommentatorer, akademikere og 
partiene selv i anledning høstens stortingsvalg. 
Valgguiden finner du på de neste sidene. I 
likhet med politikere sier også Per Fugelli klart 
og tydelig hva han mener. Intervjuet vi har 
hatt med han kan du lese på side 22. Dette er 
selvsagt bare noe av det disse 48 sidene har å by 
på, og jeg håper røst-utgaven faller i smak.

Ansvarlig redaktør,
Marie Midtlid 
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Velge og vrake
I anledning høstens stortingsvalg sonderer Samfunnsviter'n terrenget.

TEKST: Asli Altunøz, Sverre Eiker Berg, Frida Sjuve Johansen, Marie Midtlid, Lina Parvizian og Amandine Toso. 
ILLUSTRASJONER: Asbjørn Oddane Gundersen

«Morna, Jens!» Dette var Siv Jensens jubelbrøl, som 
poengterte den borgerlige seieren for snart fire år siden. 
Med Erna Solberg i spissen, Norges andre kvinnelige 
statsminister, har regjeringen levert en alternativ 
politikk til den kursen som ble satt av det rødgrønne 
styret. Flere fryktet et Norge i trøbbel. Landet faller vel 
i grus nå, med Fremskrittspartiet i kjøresetet og med 
Siv Jensens klør rundt pengepungen. 
Men nei, regjeringen mener selv de har satt fokus 

på et grønt skifte og beskyttelse av LHBT-personer, 
økt beredskapen og lagt mer til rette for gründere. 
Erna og Siv har imidlertid ikke fått muligheten til 
å styre alene. Damene har søkt støtte hos Venstre og 
Kristelig Folkeparti, men hele veien har samarbeidet 
vært turbulent. Klima og innvandring ble de største 
stridsspørsmålene. Regjeringens løsninger vakte 
ikke bare reaksjoner hos opposisjonen, men også 
hos samarbeidspartnerne i sentrum. Om den blå-blå 

regjeringen har tilfredsstilt norske velgere får vi svar 
på i september. Da er det nok en gang duket for at 
stemmegivernes røst skal avgjøre norges skjebne. I en 
hyllest til det demokratiske valget har Samfunnsviter’n 
pratet med flere partier, politiske kommentatorer og 
valgforskere for å få et overblikk over hva høsten kan 
bringe. Om du føler deg rådvill etter flere siders politisk 
påfyll, fortvil ikke. Vi skal selvfølgelig dra det hele i 
land til slutt. God lesning! 

en enklere hverdag for folk flest

«Jo lenger FrP sitter i regjering, jo mer tydelig blir den 
interne spenningen mellom pragmatikerne og populistene 
i partiet. Så langt har en søkt å balansere dem, og delvis 
lykkes . Det blir vanskeligere med en ny periode i regjering.» 
- Magnus Takvam, politisk kommentator NRK. 

«Sammenlignet med SV har FrP klart seg mye bedre på 
meningsmålingene, men å sitte i regjering har hatt en 
kostnad  for partiet.» 
- Bernt Aardal, valgforsker UiO.

Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne? 
- Vi kjemper selvsagt mot alle de andre partiene om velgere. Vårt mål er imidlertid 
å få så mange sosialistiske velgere som mulig over på vår side. Arbeiderpartiet 
er vår hovedmotstander.

Hvilke velgergrupper er viktigst for dere? 
- Vi setter like stor pris på alle velgerne, men det er flere unge og eldre som 
stemmer på oss, enn de i mellom.

Hvorfor skal studentene stemme på FrP i år?  
- Fordi vi har bevist at vi har levert på det vi lovte studentene. For første gang på 
mange, mange år er studiefinansieringen justert i takt med prisvekst. Tidligere 
har studentene tapt kjøpekraft hvert eneste år, det har nå snudd. Vi har også mer 
enn doblet byggingen av studentboliger – fra under 1000 i året, til godt over 
2000 i året.

Hvilke partier er det mest nærliggende at FrP vil samarbeide med?
- Vi samarbeider mest og best med Høyre.

Hvordan er relasjonen til Venstre? Ville dere sagt dere villige til et 
regjeringssamarbeid?
- Jeg syns relasjonen til Venstre er god. Selv om vi er uenige i mye, er vi enige om 
flere saker. Det er sakene som avgjør om det er mulig med et regjeringssamarbeid, 
men umulig er det garantert ikke.

Hvorfor bør FrP forbli i regjering?
- Mange trodde landet ville gå ad undas hvis FrP fikk styre landet. Nå har vi styrt 
i snart fire år, og landet er i sum bedre i dag enn for fire år siden. Vi har levert 
tidenes løft til utdanning og forskning, helsekøene går ned, kriminaliteten går 
ned, asyltilstrømningen har ikke vært lavere på mange tiår og det bygges mer vei 
og bane enn noen gang tidligere. Derfor bør FrP forbli i regjering etter valget.

Spørsmålene ble besvart av Sivert Bjørnstad, Stortingsrepresentant for FrP og 
medlem av næringskomiteen. 

Hvilket parti konkurrerer dere med om velgerne?
- I et valg vil vi konkurrere med alle partier om de samme velgerne, og vi 
vil overbevise velgerne om at det beste valget vil være å stemme Høyre. 
 
Hvilke velgergrupper er viktigst for dere? 
- For Høyre er alle velgergrupper like viktige, og det er ikke 
én gruppe som kan karakteriseres som viktigere enn andre. 
 
Hvorfor skal studentene stemme Høyre i år? 
- Høyre er det partiet som setter studenten i fokus. I løpet av de siste fire 
årene er innfasing av 11-måneders studiestøtte påbegynt, til forskjell fra 
tidligere regjeringer som kun har pratet om det.  Vi vil også gi ekstra støtte 
til de studentene som fullfører gradene sine på normert tid. I tillegg til å 
sikre studentene en bedre økonomisk hverdag er antall studentboliger økt, 
som gjør at flere vil ha muligheten til å bo i en subsidiert og god bolig. Å 
sikre tilstrekkelig kompetanse innen psykisk helse, samt sikre studenter 
med barn bedre rettigheter, har vært sentralt den siste regjeringsperioden. 
 
Hvilke partier er det mest nærliggende at Høyre vil samarbeide med?
- Høyre har åpnet opp for å samarbeide med alle partiene på borgerlig side. Etter at 
valgresultatet foreligger vil vektskålen avgjøre hvordan sammensetningen vil se ut. 
 
Hvorfor bør Høyre forbli i regjering?
 - Studentene bør stemme Høyre fordi vi går til valg på å innfase 11-måneders 
studiestøtte og gi alle studentene bedre økonomi. Vi skal bygge flere 
studentboliger, spesielt i pressområder hvor det er vanskelig for studentene å finne 
seg bolig. Inntektskravet blir hevet slik at det ikke vil gå ut over omgjøringen fra 
lån til stipend om du har en deltidsjobb ved siden av studiene. Etter man er ferdig 
med studiene er det viktig at regjeringen stimulerer til at nye arbeidsplasser blir 
opprettet, for å få flest mulig ut i relevant jobb.

Spørsmålene ble besvart av Tina Alvær, leder av Den Konservative 
Studentforeningen.

vi tror på norge

«Høyre har i mange velgeres øyne blitt sett på som et 
moderat og ansvarlig parti når det kommer til økonomisk 
politikk. Nå får de derimot mye kritikk for uansvarlighet på 
grunn av oljepengebruk. Dette kommer nok opposisjonen til 
å bruke mot dem.» 
- Bernt Aardal, valgforsker UiO.

«De  ikke-sosialistiske  partiene  er  helt  avhengige  av  at  
Venstre  kommer  over  sperregrensen  for  i  det hele tatt 
å få til et nytt samarbeid.» 
- Lars Nehru Sand, politisk kommentator NRK.

►
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Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne?
- Vi konkurrerer vel aller mest med gjerdet om velgerne. Vi må få velgerne ned 
fra gjerdet og inn i valglokalet for å stemme på KrFs viktige saker som valgfrihet 
i familiepolitikken, flere lærere i småskolen og politikk bygd på menneskeverd.

Hvilke velgergrupper er viktigst for dere? 
- Viktige velgergrupper for KrF er barnefamilier, verdibevisste velgere, eldre og 
vi er best likt hos kvinner! Men vi vokser også blant førstegangsvelgerne.

Hvorfor skal studentene stemme på KrF i år?
- KrF vil øke studiestøtten til et beløp tilsvarende 1,5 ganger grunnbeløpet i 
folketrygden. Vi vil sikre studenter med barn tolv måneders studiestøtte og rett 
på kontantstøtte som alle andre småbarnsforeldre. Vi vil bygge flere rimelige 
studentboliger og gi studentsamskipnaden tilskudd til 3000 nye studentboliger 
i året.
 
Hvilke partier er det mest nærliggende at KrF vil samarbeide med i en 
regjering?
- Vi har et vedtak om at vi ønsker et regjeringssamarbeid med flest mulig av 
sentrumspartiene og Høyre.
 
Dersom KrF fikk styre Norge for en dag, hva er de viktigste tiltakene dere 
ville innført?
- Vi ville nok løftet bistanden til de aller fattigste landene (til to prosent). Vi 
ville innført en lærernorm med to lærere i alle klasser med over 15 elever i 1.-
4. klasse og 20 elever i 5.-7. klasse. Vi ville sikre bedre økonomiske ordninger 
for småbarnsfamiliene. Nok sykehjemsplasser til alle eldre som trenger det. Og 
full stopp i sorteringssamfunnet i bio- og genteknologien. Og ikke minst bedre 
studiestøtte for studentene!
 
Trenger vi et regjeringsskifte?
 - Ja, vi trenger en regjering med tyngdepunkt i sentrum.

Spørsmålene ble besvart av Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF. 
Om du vil lese et mer utfyllende intervju med Ropstad, klikk deg inn på vår 
nettside, Samfunnsvitern.no. 

på lag med framtida

►

Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne?
- Det er de store partiene, Høyre og Arbeiderpartiet. vi kan vinne flest velgere fra.
 
Hvilke velgergrupper er viktigst for dere? 
- Mange av Venstres velgere har høy utdanning, og vi har høyere oppslutning 
blant studenter og forskere enn i resten av befolkningen. For Venstre som et parti 
som setter kunnskap høyt i politikkutformingen er absolutt studenter og forskere 
to viktige velgergrupper for oss.
 
Hvorfor skal studentene stemme på Venstre i år?
- Venstre har kjempet for studentene denne stortingsperioden, blant annet ved å 
ha fått gjennomslag for en innfasing av 11 måneders studiestøtte. Fra juni av vil 
studenter få en ekstra uke med studiestøtte i året frem til 2020. Venstre jobber 
for at flere skal få muligheten til å studere på heltid, uten å være avhengig av 
krevende deltidsjobber eller hjelp hjemmefra. 
 
Hvilke partier er det mest nærliggende at Venstre vil samarbeide med i en 
regjering?
- Venstre ønsker en blågrønn regjering sammen med Høyre og Krf.
 
Dersom Venstre fikk styre Norge for en dag, hva er de viktigste tiltakene 
dere ville innført?
- Venstres viktigste saker er skole og miljø. Det viktigste vi kan gjøre i skolen er 
å satse på lærerne. Læreryrket trenger et skikkelig løft, både i status, utdanning 
og lønn. Venstre vil også forsterke det grønne skatteskiftet så det lønner seg å 
velge grønne og miljøvennlige løsninger, slik at skatt og avgifter på arbeid og 
verdiskaping reduseres og slik at skatt og avgifter på forurensing øker. 

Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte?
- Norge trenger en ny regjering som fører en grønnere, rausere og mer liberal 
politikk, og som setter folk først. Mye går bra i Norge. Det har vært et taktskifte i 
satsingen på forskning og på kunnskap. Satsingen på fossilfri energi og transport 
har skutt i været, parallelt med bevilgningene til jernbane og infrastruktur. Det 
er høy aktivitet i næringslivet, og gode fellesskapsløsninger er styrket gjennom 
nødvendige reformer i offentlig sektor. Venstre har hatt en hånd på rattet i alle 
disse prosjektene. Men å bli bedre er alltid mulig, og Venstre vil inn i regjering 
for å få gjennomført politikken vår.

Spørsmålet ble besvart av Tiril Barland, sentralstyremedlem i Unge Venstre. Om 
du vil lese et mer utfyllende intervju med Barland, klikk deg inn på vår nettside, 
Samfunnsvitern.no. 

verdier som varer. verdier som varmer

«Venstre  markerer avstand  fra  FrP  i  miljø  og  
innvandringsspørsmål,  men  det  betyr  ikke  at  de 
har  nærmet  seg  AP.  Dette  fører  til  at  partiet  står  
i  et  veldig  trangt  rom  når  det  kommer  til  mulige 
regjeringssamarbeid.»  
- Bernt Aardal, valgforsker UiO. 

«Dersom  dagens  fire  samarbeidspartier  får  flertall,  vil  
mest  sannsynlig  Venstre  fortsette  som  støtteparti i en 
eller annen form. Det er lite sannsynlig at partiet kommer 
inn i en regjering.» 
- Magnus Takvam, Politisk kommentator NRK.  

«Ideologisk sett er  Venstre  et  veldig sammensatt 
og heterogent parti. De appellerer dermed til hele 
spekteret,  og  kan  hente  velgere  fra  både  Høyre  og  
Arbeiderpartiet, men  også  miste  de  samme velgerne 
raskt.» 
- Bernt Aardal, valgforsker UiO. 

«KrF har i motsetning til Venstre et grunnfjell,  knyttet 
til det religiøse, som skiller de klart fra andre partier og 
som gjør at de har en mer trofast velgergruppe.»
- Bernt Aardal, valgforsker UiO. 

«Samarbeidsavtalen med nåværende regjering har vært 
en belastning for både KrF og Venstre, men den har i 
større grad rammet Venstre. Avtalen har til dels vært en 
fordel for Krf ved at fokus på verdispørsmål har gjort at 
avstanden fra Frp er blitt enda tydeligere.» 
- Bernt Aardal, valgforsker UiO.
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Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne?
- Vi har høy lojalitet blant velgergrupper, men i det siste er det en del 
som har gått til Senterpartiet. Det aller viktigste for Ap er å mobilisere 
velgere – først og fremst de som ikke har bestemt seg. For det andre 
er fagbevegelsen og LO-medlemmer viktige for oppslutninga vår.  

Hvilke velgergrupper er viktigst for dere? 
- Vi er et bredt parti, ikke et ensaksparti. Målet vårt er at politikken skal 
nå flest mulig, og dermed favne om alle. Vi har sett på målinger at vi står 
sterkt blant de unge under 25, men i det store og hele er det jevnt fordelt.  

Hvorfor skal studenter stemme på Ap i år?
- Ap har alltid jobbet for utdanning og at alle skal ha like muligheter. Uavhengig av 
bakgrunn og bosted skal man ha tilgang på gratis utdanning av god kvalitet. Like 
muligheter for alle er selve grunnlaget for utdanningspolitikken vår. For studenter 
er tryggheten i at alle har like muligheter og tilgang til gratis skole avgjørende for 
deres egen framtid. Vi har også to reformer vi ønsker å innføre som vil påvirke 
fremtiden til dagens studenter. Den første er en aktivitetsreform rettet mot unge 
som av ulike årsaker har havnet utenfor arbeidslivet og som sliter med å komme 
seg tilbake. Reformen skal være en jobbgaranti for de unge. NAV eller kommunen 
skal være pliktige til å finne arbeid til de som går på arbeidsavklaringspenger. 
Den andre reformen omhandler kompetanse. Tidligere fikk man ofte en jobb som 
20-åring og forble på stedet til pensjonsalder. De som studerer i dag vil derimot 
måtte belage seg på å skifte arbeidsplasser mange ganger i løpet av sin karriere. 
Med kompetansereformen vil vi passe på at du gjennom hele arbeidslivet får 
påfyll av kunnskap gjennom for eksempel videreutdanning. Dette skal gjøre 
overgangen til et stadig mer digitalisert og teknologisk arbeidsliv enklere for 
alle. Reformen vil også bidra til at du føler deg mer trygg på at utdanningen du 
velger i dag, fortsatt vil være relevant om ti år selv om samfunnet endrer seg raskt.  

Hvilke partier er det mest nærliggende at Ap vil samarbeid med i en regjering?
- Slik situasjonen er nå, er Senterpartiet en opplagt samarbeidspartner. Vi vil gå til 
valg med Arbeiderpartiet som ledende parti med Støre i spissen. Senterpartiet har 
vært klar på at de er villige til å støtte en regjering ledet av Ap. Vi hadde et godt 
samarbeid med SV i åtte år, så det er også en mulighet. Uansett er vår dør åpen for 
alle på venstresida som vil kaste dagens regjering. 

Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte?
- Den blå-blå regjeringen har brukt 20 milliarder årlig på skattekutt for de som 
allerede har mest og er rikest. De har økt underskuddet på statsbudsjettet og økt 
oljepengebruken. Når man prioriterer de rikeste og bruker det meste av felleskassa på 
dem mener vi at Norge går i feil retning. Dette er hovedskillet mellom Arbeiderpartiet 
og dagens regjering. Vi skal bruke fellesskapets penger på det som kommer flest 
mulig til gode. Arbeidsledigheten har også gått opp, men dagens regjering har ikke 
skapt flere arbeidsplasser. Ja, det har vært urolige tider som har påvirket situasjonen, 
men likevel mener vi at den sittende regjering har ført en altfor passiv politikk 
overfor utfordringene vi står overfor. Arbeid er selve fundamentet for et godt liv. Det 
er ikke bare viktig for å kunne forsørge seg selv og familien, men også for å være i 
stand til å være med på spleiselaget som velferdsstaten er avhengig av. 

Spørsmålene ble besvart av Kjersti Stenseng, partisekretær i Arbeiderpartiet. Om 
du vil lese et mer utfyllende intervju med Stenseng, klikk deg inn på vår nettside, 
Samfunnsvitern.no. 

Hvem konkurrerer dere med om velgerne?
-Tradisjonelt KrF og Ap, men strategien nå er å konkurrere med 
de største partiene, for å nå ut til de største velgergruppene.  
 
Hvilke velgergrupper er viktigst for dere? 
-  De viktigste er de velgerne som alltid er der uansett – de som alltid har stemt 
på oss. Folk i distrikter og de med tilknytning til landbruk og fiske. Det var 
ei 95 år gammel dame på Jæren som ble intervjuet av lokalavisa Jærbladet. På 
spørsmålet om hva de tre viktigste tingene i livet hennes var svarte hun: kirken, 
nynorsken og Senterpartiet. Disse er de viktigste velgerne, men vi ser også at vi 
nå har begynt å få velgere som er opptatt av EØS, som tidligere har stemt FrP 
men nå heller mer mot Sp. 

Hvorfor skal studenter stemme på Senterpartiet?
- Det er alltid to ting det er en diskusjon om: studentboliger og studiefinansiering. 
Vi syns det er viktig å bygge ut flere studentboliger. Vi er også opptatt av at 
studentmiljøene skal være spredt rundt over landet. Vi har jo de tradisjonelle og 
internasjonale skolene, men så har vi også de regionale og lokale skolene som 
er viktige for de regionene de ligger i, og disse vil vi bevare. Vi har vært veldig 
kritiske til den prosessen som foregår med å slå sammen enkelte universiteter og 
høyskoler. 

Hvilke partier er det mest nærliggende at dere vil samarbeide med i en 
regjering?
- Vi har sagt at vi vil gå ut ifra en regjering med Arbeiderpartiet, og 
senere vil vi kunne samarbeide med alle partier utenom Høyre og FrP. 
Vi har også et ønske om at KrF skal bytte lag, at de skal forstå at det er 
gunstigere med Jonas Gahr Støre som statsminister enn Erna Solberg  

Hvis Senterpartiet fikk styre Norge for en dag, hva ville dere ha innført?
- Hvis vi skulle ha styrt en dag ville vi kanskje ha styrket forsvaret, fått flere 
soldater i Norge. Men vi har ikke tenkt til å styre i en dag, vi har tenkt til å styre 
i fire år.  

Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte?
- Det trenger vi av hovedsak to grunner: Det beste med det norske samfunnet 
er at det er stor grad av likhet. Den regjeringen som sitter nå mener jeg øker 
inntektsforskjellene. De rike blir rikere og de fattige blir fattigere. Det andre er at 
mange grupper i samfunnet, særlig de som bor et stykke unna hovedstaden, føler 
seg oversett. Vi trenger et parti som tar i bruk hele Norge og som er inkluderende 
også for de som bor andre steder enn i de store byene. 

Spørsmålene ble besvart av Geir Pollestad, stortingsrepresentant for 
Senterpartiet og leder i næringskomiteen. Om du vil lese et mer utfyllende 
intervju med Pollestad, klikk deg inn på vår nettside, Samfunnsvitern.no. 

vi tror på hele norge

Alle skal med

«SPs   suksess   nå   skyldes   ikke   enkeltsaker,   men   at   de   
klarer   å   belyse   sentrum-periferi dimensjonen i samtlige 
politiske spørsmål.» 
- Lars Nehru Sand, politisk kommentator NRK.

«Det  vil  være  overraskende  om  Senterpartiet  ikke  gjør  
et  godt  valg. Kommunesammenslåing og  regionreform  
skal  opp  i  Stortinget  før  sommeren,  dermed  vil  
Senterpartiets  viktigste saksområde ikke forsvinne fra 
dagsorden.» 
- Bernt Aardal, valgforsker UiO. 

«Det kan være et selvstendig, strategisk poeng for AP å se 
mot sentrum og KrF. Ved å "hente" KrF over fra  borgerlig  
side,  vil  AP  potensielt  både  kunne  splitte  opp  dagens  
fire  samarbeidspartier,  gjøre  det mer krevende for 
Høyre å gjenvinne makten om fire år, og oppnå et større 
flertall enn med SV. For SP er det trolig også mer ønskelig 
å samarbeide med KrF enn SV.» 
- Lars Nehru Sand, politisk kommentator NRK.

«Arbeiderpartiet  har  høyere  sakseierskap  i  kampen  mot  
arbeidsløshet,  og  også  innen  tradisjonell velferds-  og  
arbeidslivspolitikk.  Blir  disse  temaene  dominerende  er  
det  en  fordel  for Arbeiderpartiet.»
- Magnus Takvam, politisk kommentator NRK
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Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne?
- Det er partier som ligger nært oss politisk, først og fremst Arbeiderpartiet. Vi tror imidlertid 
«sofaen» er den største konkurrenten, altså hele den store andelen i befolkningen som ikke 
stemmer.   

Hvilke velgergrupper er viktigst for dere? 
- Vi har nokså stor spredning, men det er en overvekt av kvinner og en 
overvekt av yngre velgere. Vi har også mange velgere med høy utdanning. 

Hvorfor skal studentene stemme på SV i år? 
- Studenter og alle andre som ønsker et grønnere og mer rettferdig samfunn, bør stemme på 
oss. Dessuten ønsker vi å styrke økonomien til høyskoler og universiteter, og vi vil gjøre det 
attraktivt å satse på undervisning. Vi vil øke og utvide studiefinansiering til 11 måneder, og 
sikre flere faste stillinger i akademia og bygge flere studentboliger.
 
Hvilke partier er det mest nærliggende at SV vil samarbeide med i en regjering? 
- SV går først og fremst til valg på vårt program og vår politikk. Så vil vi bruke alle 
muligheter etter valget til å sørge for at politikken vår blir virkelig. Det er naturlig for oss å 
samarbeide med Ap og Sp, men vi snakker gjerne med alle som er villige til å fjerne dagens 
regjering og sikre en ny politisk kurs.
 
Dersom SV fikk styre Norge for en dag, hva er de viktigste tiltakene dere ville innført?
- Vi ville gjort noe med at forskjellene stadig blir større, gjennom å ha lave skatter for de 
som har vanlige og lave inntekter, og høyere skatter for de som tjener mye og har store 
formuer. Vi vil sørge for at barnetrygden styrkes, og vi vil ha flere lærere i skolen. Vi vil 
dessuten gjøre offensive grep i boligmarkedet slik at flere har mulighet til å kjøpe seg en 
bolig. Og så vil vi gjennomføre en rekke miljøtiltak som sørger for at de farlige utslippene 
igjen blir mindre.
 
Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte? 
- Fordi Høyre- og FrP-regjeringen fører en politikk som fører til større økonomiske forskjeller 
og større klimautslipp. Vi vil ha en politikk for økt velferd, sterke fellesskapsløsninger, faste 
ansettelser og hele stillinger i arbeidslivet, og en boligpolitikk som gjør at det blir enklere 
å komme inn på boligmarkedet. Vi vil gjøre noe med de økende forskjellene og sørge for at 
vi har gode barnehager, skoler og sykehus.

Spørsmålene ble besvart av Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for Sosialistisk 
Venstreparti og medlem av arbeids- og sosialkomiteen. 

ta kampen for et varmt samfunn

Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne?
- Vi vet at vi har mye av den samme velgergruppa som Venstre og SV, 
men i antall har vi nok trekt mer fra Arbeiderpartiet. Både Arbeiderpartiet 
og Høyre er mye viktigere for oss å utfordre. Det er jo de to store 
styringspartiene i Norge, som definerer veldig mye av hvordan Norge 
utvikler seg videre. At vi har fokus på å utfordre dem gjør også at vi 
regner med å kunne trekke velgere derfra. Det er undersøkelser som 
viser at vi også trekker velgere fra Høyre. 
 
Hvorfor skal studentene stemme på MDG i år?
- Jeg tror studenter som stemmer grønt gjør det for solidaritet og et 
grønt skifte, men jeg mener studenter også kan stemme på oss for 
student- og forskningspolitikken vår. Vi vil øke nivået på studiestøtten 
og bevare gratisprinsippet i høyere utdanning. Vi har også en del tanker 
om hvordan man styrer og ikke styrer forskning. Prinsipielt, og av 
hensyn til kvalitet, er det kjempeviktig at forskningen er fri, samtidig 
som man politisk ønsker at man alltid har kunnskapen man trenger for 
politiske beslutninger som skal gjøres. Vi ser for oss en mer langsiktig 
finansiering av forskning generelt, og særlig økt bruk av rammeavtaler 
for forskning relevant for å løse store, felles utfordringer. Studenter bør 
i tillegg stemme på oss fordi vi er et kunnskapsbasert parti, i alt fra 
miljø til rusomsorg. Jeg opplever et veldig engasjement for den nyeste 
kunnskapen. Veldig mange kommer til De Grønne nettopp fordi man 
vet at kunnskapen nå ligger foran politikken. 
 
Hvilke partier er det mest nærliggende at MDG vil samarbeide 
med i en regjering?
- Hvis vi havner på vippen, som er et ønskelig scenario for oss, kommer 
vi til å forhandle både med Høyre og Arbeiderpartiet. Det eneste partiet 
vi ikke vil støtte i regjering er FrP.

Dersom MDG fikk styre Norge for en dag, hva er de viktigste 
tiltakene dere ville innført?
- Man får ikke endret veldig mye på en dag, men det jeg ville gjort 
var å innføre et transporthierarki i samferdselssektoren. Jeg ser at 
Norge mangler en felles standard for hva som skal være bærende i 
transportpolitikken for forskjellige distanser, til tross for at vi har en 
Nasjonal transportplan. Vi burde ha en enighet om at myke trafikanter 
har forrang foran biler i en by. For lange strekninger burde man lagd en 
plan for utvikling av et ordentlig moderne  jernbanenett i Norge, så det 
blir et reelt alternativ for fly. 
 
Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte?
 - Verden trenger at De Grønne får mer makt i Norge, slik vi har i mange 
andre land, som Tyskland og Sverige, Finnland og Nederland. Norge 
selv har heller ikke tid til å fortsette å investere så feil som vi gjør i dag. 
Jeg ser for meg at vi veldig fort nå havner i bakevja i et internasjonalt 
marked der alle ser etter grønne løsninger. Vi er en oljenasjon og vi 
tenker fortsatt som en oljenasjon, selv om vår olje og gass nå gradvis 
blir erstattet av fornybar energi i Europa. Den eneste ansvarlige 
politikken for arbeidsplasser og en bærekraftig økonomi nå er å flytte 
skattefordeler og risikovilje fra oljeplattformene til et mangfold av 
næringer til havs og på land, så det skapes nye jobber i det vi faktisk 
skal leve av i framtida.  Inntektene vi har hatt fra olja gjør at vi har en 
kjempegod forutsetning for å gjennomføre det grønne skiftet.

Spørsmålene ble besvart av Une Aina Bastholm, nasjonal talsperson og 
1. kandidat til Stortinget for Oslo i Miljøpartiet De Grønne. 
Om du vil lese et mer utfyllende intervju med Bastholm, klikk deg inn på 
vår nettside, Samfunnsvitern.no. 

ta vare på fremtiden
Hvor pendelen vil svinge ved dette stortingsvalget kan 
vi dessverre ikke svare på, men skal vi tro Johannes 
Bergh, lederen for valgforskningsprogrammet ved 
Institutt for samfunnsforskning, er det ofte slik at 
partiene som sitter med regjeringsmakten får dårligere 
valgoppslutning enn da de først ble valgt: «Ut ifra 
det, kan man tro at pendelen vil svinge tilbake mot 
venstresiden. Likevel kan det hende den ikke svinger 
nok til at det blir en ny regjering», forteller Bergh 
videre. 
 I månedene som kommer er det kampen om 
stemmene som gjelder. Bergh peker på at de politiske 
partiene må tilpasse seg de mangfoldige mediene for å 
sanke stemmer i valgkampen: «Går vi litt tilbake i tid  
kunne vi se at det var noen få nasjonale medier som 
dominerte, og det var om å gjøre å få sine synspunkter 
frem i debatten på NRK. Nå er det derimot mange 
ulike medier, og man får informasjon gjennom sosiale 
medier som gir et mye mer fragmentert bilde. Partiene 
er likevel ganske gode til å fornye seg og utnytte de 

mulighetene som for eksempel er i sosiale medier. 
Partiene har også blitt flinkere til det man pleide å gjøre 
før, altså gå fra dør til dør, banke på og overbevise folk 
om å stemme på dem. Så selv i en moderne verden, 
med mange måter å kommunisere på, er kanskje den 
gamle ”face-to-face” metoden den mest effektive.» 

Toril Aalberg, medlem av valgforskningsprogrammet 
og professor på NTNU har forsket på medier, valg og 
politikk. Hun kan fortelle følgende om erfaringene fra 
sist stortingsvalg: «Det vi vet fra valgundersøkelsen 
i 2013 var at tradisjonelle medier som NRK-TV og 
riks- og regionsavisene fremdeles ble ansett som de 

viktigste informasjonskildene, når velgere skulle skaffe 
seg informasjon om valget. Facebook og Twitter var 
relativt lite viktig.» 
 Aalberg slår fast at det er vanskelig å 
vurdere i hvilken grad velgerne lar seg påvirke 
av medievalgkampen: «Mange velgere utsetter 
beslutningen om hvem de skal stemme på til selve 
valgkampen, samtidig som mange også  velger 
annerledes enn hva de gjorde ved sist valg. I en slik 
setting blir informasjonen som tilbys i mediene viktig. 
Det er likevel vanskelig å si eksakt i hvor stor grad en 
velger lar seg påvirke av medievalgkampen, selv om 
vi vet at de sakene som dominerer mediedekningen vil 
legge føringer for hvordan velgerne vurderer de ulike 
partiene.»
 Det vil med andre ord bli svært spennende å 
følge utviklingen i månedene som kommer, og vi sier 
som Bernt Aardal: «Hvilke av partiene som kommer 
over sperregrensen? Det er det som er 10 000 kroners 
spørsmålet.» Godt valg! ■

10 000 kroners spørsmålet
Hvilke partier konkurrerer dere med om velgerne? 
- Vi er en utfordrer til de etablerte partiene på Stortinget. Vi er et alternativ for de som er lei 
av å kaste vekk stemmen sin på et parti som sier en ting før valget og gjør noe annet etterpå. 

Hvilke velgergrupper er viktigst for dere? 
- Våre viktigste velgergrupper er alle de som er opptatt av sterke fellesskapsløsninger, og 
som vil tjene på Rødts politikk. Det vil si vanlige lønnsmottakere, pensjonister, studenter, 
uføre med flere.

Hvorfor skal studentene stemme på Rødt i år?  
- Rødt vil ha 12 måneders studiestøtte og øke den til 2,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden 
(ca. kr. 231 440,-). Rødt vil også redusere låneandelen til 40 prosent. I tillegg vil vi løfte 
studentvelferden, blant annet ved å bygge 5000 nye studentboliger i året. 

Hvilke partier er det mest nærliggende at Rødt vil samarbeide med?
- Rødt samarbeider fra sak til sak med de partiene som er enig med vår politikk. 

Dersom Rødt fikk styre Norge for en dag, hva er de viktigste tiltakene dere ville 
innført?
- Vi ville gjort noe for å snu utviklingen mot større økonomiske forskjeller i Norge. Vi ville 
blant annet gjeninnført arveavgiften, økt selskapsskatten, doblet barnetrygden og forbudt 
private bemanningsselskaper. 

Hvorfor trenger vi et regjeringsskifte?
- Fordi dagens regjering gir skatteletter til Norges aller rikeste, på bekostning av å hjelpe de 
som trenger det mest. 

Spørsmålene ble besvart av Ole Mjelstad, kontorleder i Rødt.

fordi fellesskap fungerer

«rødt begynner å røre seg på meningsmålingene. 
Det er skummelt for sv, ettersom radikale sv-
velgere kan komme til å bytte parti.»
- Bernt Aardal, valgforsker UiO. 

«partiene har også blitt flinkere til det 
man pleide å gjøre før, altså å gå fra 

dør til dør, banke på og overbevise folk 
om å stemme på dem.»
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Norge omtales ofte som verdens mest likestilte land. Likevel er det mange som mener at kampen fortsatt ikke er 
over, blant annet det nyetablerte Feministisk Initiativ (FI) som i år stiller til stortingsvalg. 

TEKST: Frida Sjuve Johansen

I likestillingens navn

FI er et feministisk og antirasistisk parti som arbeider for likestilling og mot diskriminering. De står for en 
interseksjonell feminisme, som handler om å se alle former for undertrykkelse og privilegier samlet. FI har sett 
seg lei på politikere som kun driver med synsepolitikk, og ønsker å tvinge de eksisterende partiene til å forholde 
seg til feminisme. De mener det er på tide at det kommer et parti som setter likestilling og antirasisme i fokus, og 
som ikke lar dette vike for andre interesser. 
 Partiet er opptatt av å møte berørte parter og deres organisasjoner direkte og utformer sin politikk basert 
på disse innspillene. De har hatt samlinger med blant annet Døveforbundet, ulike krisesenter og organisasjoner 
som representerer minoritetskvinner. Når det kommer til kampsaker trekker partiet til venstresiden. De vil for 
eksempel innføre et tredje kjønn, saksbehandlingsfrist for voldtektssaker, individuell foreldrepermisjon, sikre 
trygge fluktruter og innføre humanitært visum. 

Påvirker landegrensene feminismen?
Det svenske søsterpartiet til Feministisk initiativ ble etablert i 2005, men fikk ikke sitt gjennombrudd før i valget 2014 
hvor de fikk 3,12 prosent av stemmene i Riksdagen. Mange peker på lederen Gudrun Schyman, en kontroversiell 
og erfaren politiker, som en viktig pådriver for partiets opptur. Partiet gikk også til EU-parlamentsvalget med 
mottoet «Ut med rasisterna, inn med feministerna», og fikk 5,3 prosent av stemmene. 

Hvorfor får et feministisk parti suksess i Sverige, men ikke i Norge? Til tross for at vi er to land som 
står hverandre nær, er det i følge valgforsker Bernt Aardal stor forskjell i hvordan svensker og nordmenn snakker 
om likestilling. Aardal viser til hvordan debatten i Sverige har vært preget av stort fokus på strukturell og fysisk 
vold mot kvinner, mens den i Norge har rettet seg mot omsorgsområder som for eksempel familiepolitikk og 
foreldrepermisjoner.

En annen sentral forskjell er at begrepet feminisme er mer normalisert i Sverige enn i Norge. Ser man 
på Stortinget er det for eksempel kun syv av 169 representanter som har programfestet at feminismen er viktig for 
Norge framover. Alle de syv er fra SV, og på deres program kommer feminismen på 12. plass, bak digitalisering 
og næringsutvikling. Partier med klare feministiske posisjoneringer har ikke vært et synlig trekk i det norske 
partilandskapet. Svenske FI har dermed en skarpere profil, mens det i Norge er mer kamp om disse velgerne.  

Ulik likestillingsdebatt og syn på begrepet feminisme kan være med på å forklare hvorfor svenske FI ble 
stiftet mye tidligere enn det norske, men også hvorfor de har opplevd stor suksess. Sunniva Schultze-Florey, FI 
sin kandidat i Hordaland, mener på tross av ulike likestillingsdebatter at det feministiske partiet har en god sjanse 
også i Norge. 
- Det er viktig å huske på at det svenske partiet holdt på i over 10 år før de fikk sitt gjennombrudd. Vi stilte til 
kommune- og fylkestingsvalg samme år som vi ble stiftet, og klarte å få 0,5 prosent av stemmene i Hordaland og 
0,4 prosent i Oslo. Vi har hatt en «flying» start og har dermed troa på at stortingsvalget skal gå enda bedre.

Venstresida smuldrer opp
Helt siden partiet ble stiftet har det kommet kritikk fra begge sider av den politiske aksen. Kritikken går på at FI 
ikke kommer med noe nytt, og at det allerede finnes partier som representerer den politikken FI fronter. Det hevdes 
at det feministiske inntoget kun vil bidra til mer splittelse på venstresida. Spesielt mange har sammenlignet partiet 
med SV, og mener FI vil komme til å «stjele» disse velgerne. 
- Vi skiller oss fra SV og de andre partiene ved at likestilling er vår hovedsak. I tillegg er vi konsekvent mot 
krig. Norge har kanskje Nobels fredspris, men vi har ikke et eneste fredsparti på Stortinget. Vi vil prioritere 
ressurser på menneskelig sikkerhet framfor militær utbygging. Det at vi representerer et reelt fredsparti er en av 
tingene som skiller oss mest fra SV, ettersom de støttet norsk deltakelse i Libya, sier Sunniva Schultze Florey.  

Utfordringer
Et nytt parti har gjerne oddsene mot seg, og ofte er det tilfeldigheter som spiller inn når det kommer til om de 
overlever eller ikke. I følge Aardal er det helt avgjørende at nye partier finner en plassering i det politiske landskapet 

Kampen for kvinners rettigheter er ikke over. Bilde fra Women's March i Los Angeles 2017. Samanta Sophia/Unsplash

«Norge har kanskje Nobels fredspris, 
men vi har ikke et eneste fredsparti på Stortinget.»

som gjør at de skiller seg ut. Partiet er avhengig av 
å komme med noe nytt som gjør at velgerne ser et 
behov for akkurat et slikt parti. I tillegg må de klare 
å overbevise velgerne om at problemene faktisk 
finnes. De må klare å sette fingeren på en misnøye 
folket ønsker å gjøre noe med. Et ferskt parti må 
dermed både finne sin posisjon raskt og klare å treffe 

en nerve blant velgerne for å sikre sin framtid.
- Dette er den første valgkampen etter at flere 
store internasjonale demonstrasjoner for kvinners 
rettigheter, som «Womans March» i januar og 8.mars, 
tok sted. Dette viser at folk ønsker en endring og det 
kan Feministisk initiativ få til. Vi ser derfor at tiden 
er moden for å få et eget norsk feministisk parti som 

tar likestilling på alvor, sier Sunniva Schultze-Florey.  

Veien videre 
Partiet mangler fortsatt en del underskrifter så de kan 
bli registrert i Partiregisteret og få utbetalt økonomisk 
støtte fra det offentlige. Likevel er feministisk initiativ 
klare for å ta norske velgere med storm. ■ 

«Hvorfor får et feministisk parti suksess i Sverige, men ikke i Norge?»

OM FI:
- Ble Stiftet i 2015 etter inspirasjon fra  
Feministisk initiativ i Sverige.  
- Stilte til valg i kommune- og 
fylkestingsvalget, men fikk ingen 
representanter inn.
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Det blir deilig å stenge omverdenen helt ute, 
sa jeg lattermildt. 

TEKST: Sverre Eiker Berg

En dag som døv

For ja, noe så deilig som å slippe og høre på venninnas fylla-historier, 
begrunnelsene for hvorfor kompisen min vil utrydde kongehuset og ikke 

minst kunne blokkere metode og statistikk-seminarene mine helt ut. Jeg slipper 
jo å engasjere meg på noen som helst måte. Under det første redaksjonsmøtet 
for denne utgaven foreslo en annen skribent denne saken, og jeg tok selvfølgelig 
utfordringen på strak arm. 
 Jeg forbinder «røst» med å ha muligheten til å uttrykke meg selv, samt 
den muligheten jeg har til å høre på andre sine meninger. Jeg trenger ikke å si hvor 
viktig dette er, men av og til er det faktisk ikke noe bedre enn å blokkere alle ut 
og slippe å ta hensyn til noen. Mine opprinnelige tanker rundt det å være døv og 
talespråkløs var likevel nokså naive. Lite visste jeg hvor vanskelig dette prosjektet 
skulle vise seg å være. Jeg vet ikke om jeg en gang kan kalle dette for et prosjekt, 
for i utgangspunktet var målet mitt å klare og holde ut i én uke. Jo lengre, desto 
bedre, ikke sant? 

 Nei, «prosjektet» ble raskt én dag, framfor én uke, og jammen ble det 
ikke nedjustert enda en gang! Etter to timer uten hørsel og stemme tok jeg meg selv 
i å avbryte hele greia. På disse timene, lagde jeg frokost for meg selv, tok T-banen 
for meg selv og kommuniserte med post-it-lapper under en ExFac-forelesning. Jeg 
gav rett og slett opp. Jeg innså hvor mye glede venninnas fylla-historier faktisk 
gav meg og hvor deilig det faktisk er å ha noen å klage til over hvordan jeg klarte 
å knuse favoritt kaffekoppen min den morgenen. 
 Dette har iverksatt flere tanker i hodet mitt. Naturlig nok var det først 
en nokså triviell tanke som slo meg, som kanskje også du har vært inne på. Den 
handler om dette med T-banen og hvordan vi som benytter oss av den er skikkelig 
menneskefryktende. Vi setter opp sperrer rundt oss, som hindrer hvilket som helst 
forsøk i å komme i en dialog med en ukjent. Øretelefonene, Instagram eller Jo 
Nesbøs seneste – uansett hva – beskytter oss fra – Gud forby – en samtale med en 
fremmed. Jeg snakker ikke med andre og jeg lytter ikke til andre. Jeg har egentlig 
kommet fram til at å være døv på T-banen ikke er noe annerledes fra å ikke være 
døv på T-banen... Neida, helt seriøst nå – det står stor respekt av dem som klarer å 
overvinne og ikke minst finne løsninger for å motvirke vanskene med å ikke kunne 
kommunisere på tradisjonelt vis. Det tok ikke lange tiden før dette slo meg. Det er 
også selvsagt veldig vanskelig for meg å i det hele tatt relatere til situasjonen.  
 I etterkant av «prosjektet» ønsket jeg å prate med en som faktisk er 
døv og talespråkløs, for å få et innblikk i hvordan livet deres er. Jeg kom i kontakt 
med Magnus Hagen, som sier at den største utfordringen med å være døv er at 
straks andre får vite om situasjonen, vender de ryggen til. Han forteller videre 
at på fritiden treffer han hovedsakelig venner som også er døve. Å møte disse 
vennene gir han mye glede når han trenger litt ekstra energi i hverdagen. Fra mitt 
perspektiv, var jeg nysgjerrig på akkurat dette, fordi jeg ofte vender til musikk 
når jeg trenger litt oppmuntring fra hverdagens mas. Jeg har dessuten også fått 
en viktig lærepenge. Da jeg først skulle ta på meg denne saken, brukte jeg ordet 
«døvstum» da jeg skulle beskrive Magnus, som ikke har muligheten til å snakke 
eller lytte. Egentlig burde jeg ha referert til Magnus som talespråkløs døv. Utover 
i skriveprosessen lærte jeg nettopp at «døvstum» er et utdatert begrep, og dette 
har jeg da slengt rundt, uten å innse at dette kunne være støtende for Magnus eller 
andre. Det er virkelig ikke mye som skal til før ett feil ord eller begrep kan gi helt 
andre virkninger enn det du hadde forutsett. 
 «At døve er dumme», sier Magnus, «dette er den største misforståelsen 
folk har». Ja, men dere er langt fra dumme. Jeg mener, tenk litt over det jeg skal 
forsøke å skildre avslutningsvis nå: En person som snakker og lytter – som er 
hennes naturlig gitte redskaper og som hun lærte å bruke som spedbarn. Vei dette 
opp mot en person som ikke har muligheten til å bruke disse redskapene, så han 
derfor må finne alternative redskaper som fyller samme funksjon. Altså en person 
som inaktivt bruker det som er gitt henne og en person som aktivt har lett etter nye 
metoder for å gjøre samme handling. Hvem er den dumme her? ■

Christian Newman/Unsplash

«vi setter opp sperrer rundt oss...»



RØST
Sam

funnsviter’n
2 - 2017

RØST

16 17

se oftere mot nord
Det arktiske miljøsamarbeidet hviler i stor grad på en liten gruppe. 

Urfolks stemme har vært en uvurderlig pådriver for Arktis råd sin internasjonale gjennomslagskraft. 
TEKST: Marie Midtlid

Det er en kjensgjerning at løsningen på 
klimautfordringen krever globalt samarbeid. Det 
kan få noen til å så tvil om regionale initiativ kan 
bidra på veien mot målet. Derfor er det på sin plass 
å løfte en solskinnshistorie fra Arktis frem i lyset.  
 Det er ingen 
tilfeldighet at jeg trekker frem 
Arktis. I Arktis er det fare på 
ferde. Isen smelter raskt. Et 
unikt dyreliv trues. Urfolk og 
andre fastbeboende rammes. 
Arktis er selve kroneksemplet 
på at klimaendringer faktisk 
skjer og at konsekvensene kan ramme helt andre steder 
enn der årsaken ligger. Arktis råd har en viktig oppgave 
i å skape bevissthet rundt dette. Her har urfolk i arktiske 
områder vist seg å ha stor innflytelse. 

Urfolkets røst  
Arktis råd gir urfolk en unik mulighet til å bli hørt i et 
regionalt forum, og urfolket i Arktis har grepet sjansen. I 
dag er seks urfolksorganisasjoner permanente deltakere 
i Arktis råd. Selv om disse seks gruppene ikke har 

stemmerett, kan de fronte sitt 
syn i beslutningsprosesser. Det 
har vist seg å være en effektiv 
strategi for begge parter. Mens 
urfolk får lagt frem saker 
som står deres hjerte nært, får 
Arktis råd noe å slå i bordet 
med internasjonalt. Urfolks 

betydning i denne settingen er ikke en liten dråpe i 
havet, men en kran Arktis råd ikke bør eller vil skru av. 
For når urfolkets historier bæres frem, oppnår Arktis 
råd legitimering for sitt miljøarbeid. 

Fare for fremtidige generasjoner 
Året var 1997. Jeg var så vidt født, men klimaendringene 
hadde allerede rukket å vokse seg store og synlige. Det 
arktiske miljøovervåkningsprogrammet i Arktis råd 
startet arbeidet med å kartlegge situasjonen i Arktis. 
Resultatet ble den første helhetlige rapporten om 
miljøstatus for det arktiske området. Rapporten skulle 
vise seg å bli viktig, for den gjorde det mulig for Arktis 
råd å sette fingeren på den skadelige konsentrasjonen 
av persistente organiske miljøgifter i Arktis. Miljøgifter 
som brytes ned svært sakte og derfor kan påføre ekstra 
mye skade. Miljøgifter som kommer til arktiske 
områder med vind- og havstrømmer, men stammer fra 
industrivirksomhet lenger sør i verden. 
 En urfolksgruppe som har følt miljøgiftene 
på kroppen er inuittene i arktiske strøk. Denne gruppen 
representerer en sørgelig historie om mennesker som 

Roxanne Desagnés/Unsplash. 

rammes av noe de ikke selv har skyld i, for miljøgiftene kjenner ingen landegrenser. Spekk 
og fett fra hval og sel er en av de viktigste næringskildene for inuitter. Dette er næringskilder 
med høy konsentrasjon av miljøgifter. Resultatet av at inuitter fikk i seg miljøgifter gjennom 
maten ble blant annet at gravide kvinner overførte miljøgifter til fostrene deres. Dette kan 

blant annet ha ført til hjerneskader og svekket finmotorikk hos barna. Per i dag vet man mer 
om hvordan miljøgifter påvirker dyr enn mennesker, men man vet at skadene kan overføres 
til senere generasjoner på grunn av arvestoffskade. Det gjør problemet prekært. 

Inuittene viser vei 
Verken inuittenes organisasjon i Arktis råd «Inuit Circumpolar Council» (ICC) eller de 
resterende medlemsstatene kunne skyve disse funnene under teppet. Dataene som ble samlet 
i rapporten som det arktiske miljøovervåkningsprogrammet produserte ble en grunnmur i 
arbeidet, men kjennskapen til konsekvensene inuittene ble utsatt for gjorde det enklere å løfte 

saken opp på den internasjonale agendaen. Uten urfolkets tilstedeværelse 
kunne ikke Arktis råd illustrert de menneskelige sidene ved global oppvarming 
på en så handlekraftig måte. Urfolkets tilstedeværelse legitimerte Arktisk råd 
sin sak. Med denne balasten var Arktisk råd godt rustet til å delta i arbeidet 
med FNs Stockholmkonvensjon om persistente organiske forbindelser fra 
2001. Det viste seg at dataene fra Arktis og historiene inuittene fortalte ble 
så grunnleggende viktige i arbeidet med konvensjonen at urfolks sårbarhet 
i Arktis fikk plass allerede i konvensjonens forord: «the Arctic ecosystems 
and indigenous communities are particularly at risk because of the 
biomagnification of persistent organic pollutants and contamination of their 
traditional foods is a public health issue.» En kvinnelig inuitt med et lite barn 
ble også et synlig symbol under forhandlingene av avtalen – en symbolsk 
gave gitt fra urfolket selv. 

Liten gruppe, historisk gjennomslagskraft
I etterkant av arbeidet med Stockholmkonvensjonen fikk ICC anerkjennelse 
for sitt arbeid. Den internasjonale organisasjonen WANGO ga i 2002 ICC 
en «global environmental award» på følgende grunnlag: «We admire your 
determination despite great odds to protect your resource system from the 
many environmental assaults external to your region. We also applaud your 
efforts to focus global attention on the risks faced by the Arctic people from 
toxic chemicals and other environmental hazards. To this end, we consider 
your participation in the negotiation on POPs to be of historic significance, 
which may yet set a precedent for other indigenous peoples to be engaged 
in global discussions that affect their lives and livelihood. This was a clear 
expression of a new kind of “Indigenous Statesmanship” and WANGO is 
proud to recognize and support your efforts in this regard.» For ICC klarte 
ikke bare å fronte problemene med miljøgifter, ICC klarte også å vise at 
urfolk har en viktig stemme. Forhåpentligvis kan det være en kilde til 
inspirasjon ikke bare for urfolk i Arktis, men også for andre små grupper 
som trenger en sterk røst. 

Neste trekk
Denne historien er en liten brikke i et stort spill. Et spill om et klima i 
endring. Et spill der hvert trekk påvirker vår egen og andres fremtid. Et spill 
som ikke bør overlates til tilfeldighetene. Miljøgiftene illustrerer tydelig 
hvordan klimaendringer fungerer. Landegrenser viskes bort. Konsekvensene 
er uforutsigbare. Noen områder, mennesker og dyr rammes hardere enn 
andre. Denne lille historien gir likevel et håp om at noe nytter. Det nyttet at 
inuitter engasjerte seg, delte sine historier og ønsket en endring. Det nyttet 
at Arktis råd hadde en utfyllende rapport i bakhånd med konkrete funn som 
viste behovet for handling. Det nyttet at man internasjonalt valgte å lytte.  
Sammen dro man lasset, og til dags dato er Stockholmkonvensjonen den 
multilaterale globale avtalen som regulerer eller forbyr miljøgifter. 
 Denne globale avtalen ble påvirket av regionale initiativ. 
Regionale initiativ er derfor ikke forgjeves, men er avhengige av unike 
bidrag for å løftes opp på et høyere nivå. I utarbeidelsen med akkurat denne 
konvensjonen valgte man å se mot nord. Det burde man gjøre oftere i det 
globale klimasamarbeidet. ■

«urfolks betydning i denne 
settingen er ikke en liten dråpe 
i havet, men en kran arktis råd 

ikke bør eller vil skru av.»

«denne lille historien gir likevel et håp om at noe nytter.»

miljøgifter i arktis
Arktisk råd: et politisk samarbeidsorgan som omfatter alle 
de arktiske landene. 

persistente organiske miljøgifter: kjennetegnes ved at 
de har egenskaper som gjør at de er tungt nedbrytbare, 
oppkonsentreres via næringskjeden og er giftige. 

Stockholmkonvensjonen: har til hensikt å beskytte mennesker 
og miljø mot persistente organiske miljøgifter. 
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Å hoppe lengde blant høydehoppere
Fagfellesskapet mellom studenter og undervisere trenger klare stemmer og kontinuerlig engasjement. 

vær så snill, bruk stemmeretten!

Vår verden utvikler seg stadig i en retning 
som mange mener er farlig, og framtiden 

virker både uklar og usikker. Trump er president 
i USA, Storbritannia er på vei ut av EU og 
høyrepopulister står på dørstokken til flere 
europeiske regjeringskontorer. I september 
er det vår tur til avgjøre vår framtid – norges 
framtid. Jeg vil ikke fortelle dere hva dere skal 
stemme, eller i hvilken retning dere mener 
Norge bør bevege seg; jeg vil simpelthen få dere 
til å bruke stemmeretten. 

På forhånd av det forrige 
stortingsvalget i 2013 var det spådd den 
laveste valgdeltakelsen siden 1927. Allikevel 
var deltakelsen på 77,7 prosent. For mange 
kan dette tallet virke selvfølgelig, eller som 
normalen. Dessverre er det ikke slik. I Norge 
er vi heldige. En valgdeltakelse på nærmere 80 
prosent viser at makten ligger der den bør ligge; 
hos folket. Vi har likevel sett det siste halvåret at 
den usikre retningen vår verden tar er et resultat 
av lav valgdeltakelse og en overføring av makt 
fra majoritet til minoritet. Trumps seier i det 
amerikanske presidentvalget var et resultat av en 
58,9 prosent valgdeltakelse. Da begynner man 
å bevege seg farlig nære en deltakelse hos kun 
halvparten av befolkningen. 

Det kan være mange grunner til 
det lave 
o p p m ø t e t 
i USA, 
og mange velger å legge skylden på at begge 
kandidatene var høyst upopulære. Resultatet var 
at mange ble værende hjemme. Det er nok også 
veldig sannsynlig at mange valgte sofaen fremfor 
valglokalet av overbevisning om at «Trump aldri 
kommer til å vinne». Under folkeavstemning 
om Storbritannias utmeldelse av EU var 
valgdeltakelsen lav blant unge, noe som gjorde 
at det var den eldre delen av befolkningen som 
avgjorde landets framtid. 
Begge disse eksemplene illustrer viktigheten av 
å bruke stemmeretten. Stor tiltro eller mistro til 

en kandidat, parti eller retning som grunn til at man ikke deltar 
i valg kan føre til store omveltninger og utenkelige resultater. 
Det gir rom for ekstreme meninger, farlige subkulturer og at 
avgjørelser blir tatt av den delen av befolkningen som ikke skal 
forme framtiden. Denne utviklingen har gjort at den en gang 
eksisterende kulturkampen igjen har blitt en blodig slagmark. 

Kulturkampen var gjeldene i over store deler av 
verden helt siden slutten av 1800-tallet. Kampen var en kamp 
mellom motstridende livssyn, mellom kulturradikale og de 
kulturkonservative. De kulturradikale var på sin side for seksuell, 
religiøs, økonomisk og sosial frigjøring, mens de kulturkonservative 
mente at ekteskapet var hellig, og man skulle ikke ha sex før man 
ble gift. De ønsket med andre ord å bevare samfunnet slik det var 

og opprettholde 
religionens sterke 
innflytelse. De 

kulturradikale hørte til det politiske venstre, og deres etterfølgere 
har i lang tid trodd at det var de som kom seirende ut av 
kulturkampen. Det kunne også virke sånn. Bare de siste årene 
har verden sett enorm samfunnsutvikling. Land etter land har 
lovfestet homofiles rett til å gifte seg, stat og kirke skiller lag og vi 
lever i en globalisert verden hvor legning, nasjonalitet og livssyn 
flyter over landegrensene. 

Denne utviklingen er i de kulturradikales ånd, men 
samfunnsendring vil alltid møte motstand. Forkjemperne for 
denne utviklingen har på mange måter lagt seg bakpå og regnet 
med at verden ville utvikle seg etter deres idealer. «Hva er 
poenget med å stemme ved demokratiske valg? Kulturkampen er 

jo vunnet». Resultatene av årets viktigste valg 
viser noe annet. 

Opposisjonen henter stadig mer 
støtte hos folket, og ideene om en verden 
etter de kulturradikales kriterier møter sterk 
motstand. En voksende samfunnsgruppe ønsker 
å gjenoppta kulturkampen og kjemper for 
nasjonalstat, proteksjonisme og tradisjonelle 
verdier. I USA og Storbritannia har disse 
verdier og krav allerede vunnet. Men man 
kan spørre seg om deres nyvunne  seier er et 
resultat av de etablerte partienes, og da spesielt 
venstresidens og velgernes, arroganse og 
urørlige overbevisning om at deres vei er den 
eneste. «Hva er poenget med å stemme? Alle er 
enige med oss, og de som ikke er det vil aldri få 

makt.» Vi har nå sett at dette ikke stemmer. 
Uansett hvor du står politisk, uansett 

hva du måtte mene om de etablerte partiene, 
uansett om du ikke interesser deg i det hele tatt, 
gå ut og stem ved stortingsvalget 11. september. 
Hvis du ikke er enig med noen av partiene; stem 
blankt! Å stemme blankt er en reaksjon, et ønske 
om forandring, men blir du hjemme og er en 
såkalt «sofavelger» har du enten overvurdert dine 
medborgeres evne til å bruke sin stemmerett, eller 
undervurdert din egen mulighet til å være med å 
forme samfunnet. Det er i alles beste interesse at 
vi har en høy valgdeltakelse, selv om stemmene 
som er avlagt skulle være blanke. Det er den 
eneste måten vi som borgere beholder makten 
og sørger for at folkevalgte faktisk representerer 
folket. Jeg forstår at det kan virke meningsløst når 
en av de viktigste politiske sakene i Norge i dag er 
hva vi skal gjøre med ulven. Norge er likevel ikke 
immunt mot ekstremisme, korrupte politikere 
eller tilbakegang. 

 I en verden som står foran en usikker 
og muligens farlig framtid må vi gå foran som et 
eksempel på at vi har tro på demokratiet og at det 
er gjennom valg vi sammen skaper det samfunnet 
vi ønsker. Med det vil jeg avslutte med følgende 
oppfordring: Vær så snill, bruk stemmeretten!■

Den største trusselen vi står overfor er ikke terror, ekstremisme eller ulv. 
Det er demokratiets svekkede status vi bør frykte. 

TEKST: Lars Dønvold Myhre  ILLUSTRASJON: Elise Ruud Gordeladze

Iblant gjør man klokt i å ta omveien om en lignelse. 
Det vil jeg gjøre her. En allegori, for å være mer 

presis, om universitetsliv og undervisning.
 Jeg har vært så heldig å være med i en 
fremgangsrik idrettsklubb. Vi er spenstige folk alle som 
en, og fra tidlige ungdomsår ble vi fortalt at vi skulle 
drive med høydehopp. Vi skulle rett og slett hoppe 
høyde, fra morgen til kveld. Slik bygger man karriere, 
fikk vi høre; slik vinner man pokaler og prestisje 
attpåtil.  Gode råd lytter 
man til, og høydehopp 
ble den altoppslukende 
aktiviteten i klubben. Uke 
etter uke, med listen lagt 
stadig høyere og hyppige konkurranser for å se hva vi 
kunne hoppe over. Dagene var lange og harde og nokså 
ensformige. Men de som holdt ut til det ble kveld, fikk 
iblant oppleve noe annet. Hvis lyset fortsatt sto på 
over stadion, hendte det at det kom en trener og sa at 
har dere krefter til overs, bør dere hoppe lengde også. 
Lengdegropa er også fin – og kanskje kan høyde- og 
lengdehopp være til gjensidig gavn?
 Dager ble til uker, måneder ble til år. Og 
klubben jeg var med i ble en spesialisert forsamling 
av høydehoppere. Så kom det en dag en jury med en 
uventet melding. De som hadde fortsatt å hoppe lengde 
likevel, på kveldene etter at andre har gått hjem, de 
skulle få en premie. Fordi de har holdt på med sitt uten 
sponset utstyr eller skinnende pokaler, og fordi det tross 
alt, når alle har tenkt seg om, har vist seg å være viktig 
med lengdehopp også.
 Det hadde ikke vært noen dum idé om alle 
utøverne i klubben for lengst hadde tatt sats i både 

høyde og lengde hver dag, med samme entusiasme 
og pågangsmot. I stedet var undervisning en satsing 
for ihuga sjeler som ble igjen dersom lyset sto på. Ved 
UiO anno 2017 ser det annerledes ut. Det skal drives 
lengdehopp med gulerøtter å strekke seg mot. Bedre 
fasiliteter er på vei, og belønningssystemer er under 
oppseiling. Men mye er ugjort.
 Det som vi vel alle er klar over er at 
møteplassene er så få og tiden så knapp at potensialet 

for å lære sammen 
forblir uforløst. Når det 
skorter på finansiering 
og velvilje, blir det 
et tynt stillas av 

undervisning som står tilbake. Undervisning får raskt 
form av å levere en katalog som studenter får fordøye 
og reflektere over annetsteds. Som underviser er det en 
ganske absurd opplevelse: å møte opp til en ukentlig 
forelesning på to ganger 
45 minutter og vite at 
dette er den faglige 
kommunikasjonen vi 
skal besørge dette semesteret. Sammen er vi fanget av 
denne logikken.
 Blant de sørgeligste tilbakemeldinger jeg 
ser i studentevalueringer av kurs er standardutsagnet 
om at «det vil være fint om du ikke slipper til studenter 
med spørsmål. De sporer av forelesningen, og ved flere 
anledninger har vi ikke nådd å komme gjennom alt.» Ti 
forelesninger, et pensum på 1.000 sider, en forventning 
om at en foreleser skal snakke seg gjennom dette i 
kortform; her er undervisningstilbudet slik man har 
vent seg til at det skal være. Andre sprell må være en 

bonus, forelesningen – monologen – må komme først.
 Sørgelig er dette fordi studenten som sier 
det har rett – under de rådende omstendighetene. Sist 
jeg leste en slik tilbakemelding var det i et masteremne 
med eksepsjonelt dyktige studenter og tematikk som 
formelig ba om å bli halt og dratt i, reflektert over og 
kritisert i plenum. Men det finnes ikke tid. Og fordi 
undervisningen har blitt fanget av en standardisert, «vær 
så god-her-er-varen-levert»-forståelse av kunnskap, 
er det her vi lander: med en foreleser som messer og 
studenter som noterer, prosesserer og leverer. Slik lever 
vi altså ved landets fremste arena for kritisk refleksjon 
og menneskelig utvikling, et sted hvor vi skulle skimte 
solfylte sletter ingen har sett før.
 I de masterforelesningene skulle jeg ønske 
meg en kakofoni av kritiske røster. I stedet så jeg noen 
av landets dyktigste unge hoder lytte og holde kritiske 
tanker for seg selv. Senere skrev de ut et knippe 

av disse tankene 
i minneverdige 
hjemmeoppgaver. 
Men den kollektive 

læringen, den som forutsetter både raushet med tid og 
gløden for kunnskap? Den har dårlige kår på nordre 
Blindern.
 I møte med et snevert kunnskapssyn og en 
evig tidsklemme bør studenter og undervisere finne 
rom til den læringen, den som gjør at man går ut av et 
semester med et litt annet og litt vakrere sinn enn det 
man hadde da man begynte. Vi har en felles oppgave – 
en felles plikt – i å gjøre det: Å finne faglige stemmer, 
men først av alt å etablere arenaer hvor disse stemmene 
kan vokse og trives. ■

«andre sprell må være en bonus, forelesningen 
- monologen - må komme først.»

«når det skorter på finansiering og velvilje, 
blir det et tynt stillas av undervisning 

som står tilbake.»

TEKST: Øivind Bratberg, førstelektor Institutt for statsvitenskap ILLUSTRASJON: Elise Ruud Gordeladze

«å stemme blankt er en reaksjon, et ønske om forandring.»
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Nynorsk myteknusar
Argument mot nynorsk er ofte basert på gamle mytar og fordommar. Eg er for nynorsk, og eg er 

for obligatorisk sidemål. Det er på høg tid at nokre av disse mytane vert «knust».  
TEKST: Hege Reime FOTO: Solveig Bakken 

For rundt ein månad sidan var eg på landsmøtet til Norsk Målungdom, der me vedtok at i løpet av det neste året skal me 
drive med kampanjen Nynorsk myteknusar. For det har seg slik at når nynorsk vert tatt opp til debatt, om det måtte vera på 

fest eller i det offentlege ordskiftet, så vert det slengt ut ein haug med argument som er basert på gamle mytar og fordommar.  
 For å trenga gjennom disse gamle mytane og fordommane, og opne for meir nyansert informasjon om nynorsk, vil Nynorsk 
myteknusar ta for seg disse mytane og «knuse» dei. Eg nyttar difor høvet til å gjer det same, å setja lys på tre hyppig brukte mytar. 

Nynorsk er eit gamalt vestlandsspråk
Dette er ei myte som florerer ganske fritt rundt i det offentlege rom. Til og med på vestlandet er det menneske som meiner at nynorsk 
er eit gamalt vestlandsspråk. Om ein har hatt tilstrekkeleg opplæring i språkhistoria til Noreg så veit ein at Ivar Aasen valte å 
konstruera eit nytt norsk skriftspråk som låg tettare til det varierande talemålet i Noreg. For å gjer dette føretok Aasen seg fleire reiser 
gjennom Noreg, òg på austlandet, og såg på kva ord som blei brukt hyppigast.     
 Dette betyr at nynorsk er eit språk basert på talemålet i heile landet, og har ord som har forskjellig opphav. At nynorsk er 
brukt hyppigast på vestlandet i dag er noko anna enn at det er eit vestlandsspråk.

Eg kjem ikkje til å få bruk for nynorsk
Det er mykje av det me lærer på skulen som ein kan velja og unngå å bruka. Nynorsk er eit språk som vert nytta i Noreg, både på 
skule, arbeidsplassar, i bøker og på tv. Sjølv om nynorsk ikkje er å sjå like ofte som bokmål, så er det der, og ein vil møte det i løpet av 
livet. Det er kanskje ikkje så stor forskjell mellom nynorsk og bokmål at ein ikkje kan forstå det eine om ein er vandt med det andre, 
men det å velja vekk sidemålet er å avgrensa seg sjølv frå kunnskap og framtidige moglegheiter. Når ein skal begynne å søkja jobbar 
er det fleire arbeidsgjevarar som krevjar, eller ser på det som ein fordel om ein meistrar begge målformene. 
 Å kunne uttrykka seg skriftleg både på nynorsk og bokmål vil gjer at ein kan jobba og busetja seg kvar som helst i landet, og 
ein er meir konkurransedyktig når ein skal søkja jobbar. Å meistra begge skriftspråka er alltid ein ressurs snarare enn ei ulempe. Difor 
meiner eg at å gjer sidemål valfritt på ungdomsskule og i vidaregåande skule er å ta i frå elevar moglegheita til å gjer eit informert 
val om si eiga framtid. 

Ein burde ha valfritt sidemål, for då vert ein flinkare til å lesa og skriva hovudmålet sitt
Det er ingen bevis for at ein får betre karakter i hovudmålet sitt, om ein slepp å fokusera på sidemålet sitt. Janne Nygård, nestleiar i 
Norges Mållåg og Vebjørn Sture, leiar i Norsk Målungdom forklarar at å læra seg to språk, sjølv om dei liknar kvarandre, stimulerer 
heller til ei breiare språkforståing. Som nynorskbrukar har eg vore heldig, eg har blitt eksponert for sidemålet mitt heilt sidan eg var 
liten. Eg har lest fleire bøker på bokmål enn på nynorsk, kvar dag les eg nyheiter på bokmål og dei fleste brev eg får i posten er på 
bokmål. Folk som har nynorsk som sidemål har ikkje denne fordela, og desto viktigare er det ein får tilstrekkeleg opplæring i skulen. 

Ein ressurs i framtida
Problemet med nynorsk som sidemål ligg ikkje i at ein ikkje får fokusert nok på hovudmålet sitt, men at det er eit fåtal av lærarar i 
norsk skule som har tilstrekkeleg nynorskkunnskap til å læra det vekk til elevane sine. I tillegg møter bokmålselevar for lite nynorsk 
i kvardagen, og eg forstår godt at nynorsk difor kan vera frustrerande. Men i staden for fokusera på å fjerne nynorsken, burde ein 
fokusera på å styrka den. Å velja vekk nynorsken er å velja vekk kunnskap og ein ressurs som kan koma til gode i framtida. ■
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På den blå 17-trikken på vei til Ullevål Sykehus, kan vi 
se en eldre mann med en svart frakk noen meter unna 
oss. Mannen i den svarte frakken går av på trikkestoppet 
før vi skal av, og vi konkluderer med at det ikke er Per 
selv om det ligner. I det vi går av på Ullevål, merker 
vi fort at vi ikke er kjent. Etter å ha trasket rundt på 
stedet en stund, finner vi endelig fram. Vi leser på 
skiltet, nikker og går rett inn. Etter å ha gått gjennom 
noen lange korridorer, titter vi inn i et lite, koselig, hvitt 
kontor med tomme vegger. På stolen sitter en smilende 

Per ikledd vest, skjorte og sløyfe, i ekte Per Fugelli stil.  
– Fant dere frem?, spør han med stavangerdialekt. 
Vi forteller at 
vi egentlig så 
han på trikken, 
men ikke turte 
å spørre om det 
var han. Han bryter ut i latter, før han sier:  
– Hvis dere lurer på hvorfor det er litt lite på veggene 
her, er det fordi jeg har tatt ned en god del bilder. 

 Vi setter oss ned. Per forteller om kreften 
som gjør at dagene består av mye soving. Uten 

m e d i k a s j o n e n , 
kunne han ikke 
møtt oss fra 
Samfunnsviter ‘n.

- Hvordan er hverdagen din utenom dette?
- Når jeg ikke glir inn i en søt slummer, er lyspunktet å 
dra opp til Botanisk hage sammen med kjæresten min 

Charlotte. Vi bor på Grønland, så det 
er ikke langt unna. Der går vi for å 
spionere på krokusen.
- Hva kalte du det? 
- Krokusen.  
- Krokusen? 
- Ja.  
- Hva er det for noe?
- Skal du ha juling? Alvorlig talt, sier 
han spøkefullt. 

- Krokusen! Det er jo vårtegn nummer én.  
Han smiler bredt, før han endrer samtaleemne.  
- Du sa at temaet for denne utgaven var «røst». Du vet om 
Lofoten?
- Lofoten vet jeg 
heldigvis om. 
- 10 mil fra land 
ligger en øy som heter 
Røst. Der bor det 592 
mennesker. Vi har hatt et hus der fra da jeg var rykende fersk 
lege, og der jobbet jeg i tre år. Jeg forelsket meg i stedet og 
menneskene, forteller han med innlevelse. 
- Hvis noen samfunnsvitere trenger gjenopplivning, å 
komme ut av støvet på Blindern, kan jeg anbefale lofotfiske 
og Røst.  

Å leve, det er å elske 
Vi vet at Per har levd et liv som en synlig person med et stort 
engasjement. Vi vil derfor vite hvor dette engasjementet 
kommer fra. 
- Far og bestefar var leger på Stavangers østkant der det var 
mye fattigdom og urettferdige levekår. Både far og bestefar 
hadde respekt for folks tapperhet og evne til å mestre og 
streve, selv om folk slet med arbeidsløshet og brennevin. Vi 
lærte mye hjemme av deres måte å behandle pasienter på. 
Det var egentlig en fin oppdragelse. Og søndagsskolen må 
man ikke glemme siden det er Samfunnsviter’n som spør, 
ler han.
- Hver søndag var det nærmest propaganda på søndagsskolen, 
men det gjorde ingenting fordi vi lærte å bli glade i helten 
– Jesus – ikke fordi han var sønn av Maria, men på grunn 
av hans gode gjerninger. Han stod for rettferdighet og 
barmhjertighet.
Per ser i det hvite taket og myser før han fortsetter:   
- Størst av alt er kjærligheten, og det er det samme 
som solidaritet og det å bygge velferdsstaten. 
- Er du religiøs? 
- Nei, men jeg holder 
fortsatt på helten Jesus. 
- Har du en livsfilosofi, 
da? Finnes det en regel 
du prøver å leve etter?
- Nei, jeg er ikke 
så planstyrt når det gjelder meg selv, men hvis jeg har 
hatt et slags «basic» instinkt inni meg, så har det vært 
«vær deg selv». Selv om du er en blanding av drittsekk 
og engel, tror jeg du får det best hvis du er deg selv. 
- Har det alltid vært lett å være deg selv?  
- Ja, jeg har vært et naturbarn, og jeg tror at alle er født med 
et slags imperativ som sier til oss: «Prøv så godt du kan». 
Det er faen ikke lett. Prøv å være trofast mot deg selv og 
vær trofast mot grunnstoffet ditt – jeget ditt, men bry deg 
om flokken din. 
- Det er mye snakk om «generasjon prestasjon» for tiden. 
Bør ungdommer lære seg å gi mer faen?
- Ja. 
- Ja?
- Ja. Jeg fant opp et motto for noen år siden, og jeg 
møter stadig folk som sier: «Takk skal du ha – godt råd 

det å gi faen». Nei, nei, nei. Jeg har aldri sagt «gi faen».  
Han rister oppgitt på hodet før han fortsetter:  
- Hvordan hadde det gått med oss hvis vi alle hadde gitt faen? 

- Så det er en forskjell?
- Du må aldri gi faen, 
verken i arbeidslivet 
eller når det gjelder dine 
relasjoner. På en måte 
er det noe vakkert med 

generasjon prestasjon, fordi det er ikke noe galt med å ta 
anleggene sine i bruk. Hør, jeg var i en begravelse forleden, 
og jeg hadde glemt hvor klok den salmen er. Du som er så 
god på krokus er vel god på salmer og, ler han. 
- Det kan du si.
- Det er en som begynner sånn: «Å leve, det er å elske, det 
beste din sjel fekk nå.» Det er magisk. Det betyr å sette 
seg mål, lete etter talentene sine, være i utvikling, bli god 
på det som stemmer for deg. Det er praktfullt, men det 
må gjøres med måte. Å prestere er ikke farlig, men det er 
overdosen. Det handler om å finne en klok likevekt mellom 
forventninger og kapasitet, og mellom arbeid og hvile. 

På dagens reise
Vi lurer på om Per har noen flere kloke ord å dele til oss 
unge. 
- For noen år siden sa jeg: «Ikke vær et ett-tall på jorden 
– bry deg om flokken din.» Det likte mange veldig godt, 
og det ble brukt i konfirmasjoner, bryllup og begravelser. 
Men det er feil, og jeg har tenkt mye på det i det siste. Det 
jeg heller burde sagt er: «Vær et ett-tall på jorden – og bry 
deg om flokken din.» Det er feil å si at man ikke skal være 
et ett-tall på jorden, nettopp fordi vi er gåtefulle, unike 
skapninger som skal få lov til å drive med selvrealisering, 
men vi må ikke bli narsissister og egosentriske. Vi må bry 
oss om både familien –  den lille flokken vår, og samfunnet 
– den store flokken vår. 

- Hva er den største 
feilen man kan gjøre 
som ung? 
- Diamanten som 
hører til ungdommer 
er litt villskap, 
litt grenseløshet, 

begeistring, engasjement. Ikke vær for forsiktig, for 
planmessig. Ikke steng deg inn i «rasjonalitetens jernbur» – 
vi kommer dit senere i livet, enten vi vil eller ei, der alt må 
være fornuftig og målstyrt. Men ikke for tidlig. Ungdommer 
må prioritere rock n’ roll, sex, nytelse, reising og få orden 
på kloden. En del av ungdommens fortrinn er en utrolig 
verdifull enfoldighet i betydningen av at man skal tro på at 
man må gjøre noe med planeten Tellus, med framtida, med 
velferdsstaten Norge, som barna og barnebarna skal bo i. Jeg 
blir glad når jeg ser et barskt engasjement blant ungdommer. 
- Er det noe eldre kan lære av de yngre, da?
- Den egenskapen jeg ønsker transplantert til meg, som er 
74 år, det er nysgjerrighet. Nysgjerrighet gir spenning – du 
er på dagens reise, i livet, i faget, i verden. Samfunnet tjener 
veldig på nysgjerrige borgere som kommer hverandre i møte 
med et åpent blikk, som har lyst til å gå på oppdagelsesreise 

et ett-tall på jorden
Vi har tatt en prat med Per Fugelli om alt fra vårtegn til verdien av velferdsstaten. 
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Per Fugelli ved Ullevål sykehus. Erik F. Brandsborg/WikimediaCommons.

«På en måte er det noe vakkert med generasjon 
prestasjon, fordi det er ikke noe 

galt med å ta anleggene sine i bruk.»

«Vi må bry oss om både familien –  den lille flokken 
vår, og samfunnet – den store flokken vår.»

«Størst av alt er kjærligheten, og det er det samme 
som solidaritet og det å bygge velferdsstaten.»

►
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i forskjellige nabolag, i forskjellige rom i det norske hus og bli kjent med nye 
mennesker. Man kan oppdage nye måter å leve på, elske på og å lage mat på. Det 
er gull, både for individet og samfunnet. 

Et Europa mot høyre
Per er opptatt av flokken. Både den lille flokken og den store flokken. Samfunnet 
er den store. I Europa ser vi samfunn i bevegelse mot høyre. I USA har Donald 
Trump iverksatt et innreiseforbud mot ulike land der flertallet av befolkningen 
er muslimer. 
- Er du overrasket over denne utviklingen?
- Ja, jeg er overrasket og skremt over hvor fort dette går. Vi har anlegg for å gå inn 
i en slags farlig massepsykose. Vi må ta dette på dypt, dypt alvor. Trump foreslo 
innreiseforbud for 200 millioner mennesker fra syv land som gruppe. Det er som 
jødene, vi hadde akkurat det samme. Geert Wilders, som nesten kunne vunnet 
valget i Nederland, vil forby den hellige boken til 1,5 milliarder mennesker. 
Han hever øyenbrynene.   
- Vi kan si at det er galskap og riste på hodet, men så må vi spørre oss om 
Nederland er et fremmed land i universet. Er ikke Nederland og Norge nokså 
like? Vi må ikke gjøre dette til et avvik. Marine Le Pen kommer kanskje i 
Frankrike. Deler av Fremskrittspartiet er en trussel. Vi må ikke bare riste på 
hodet av Trump og Wilders,  for det samme holder på å skje hos oss, kamuflert av 
regjeringsmakt og Høyre. For da Trump ville stenge ute 200 millioner mennesker, 
sa Ulf Leirstein i FrP at det Trump gjør nå er fantastisk. Justisminister Per Willy 
Amundsen har uttalt at han er redd for framtiden til sønnen sin, og «frykter for 
at et nytt korstog blir nødvendig». Hvor faen er de som må se dette og på en 
modig og klar måte danne motstand? Høyre er de som må anklages først fordi de 
legitimerer, ufarliggjør og alminneliggjør FrP ved å ta dem med inn i regjering. 
Dette er Høyres historiske skam, og jeg har veldig tro på at de vil bli hardt dømt 
i framtida for at de lot dette skje. Men Mr. Støre, hvor er han? Han må stå frem 
som en tydelig, klar stemme mot disse vrangforestillingene om muslimene og 
islam. Mr. Støre og Arbeiderpartiet er feige fordi de er redde for å tape stemmer 
hvis de blir for tydelige. 
    

 
Han holder hendene hardt rundt flasken, og banker den i skrivebordet. 
- Det kan hende jeg blir litt apokalyptisk siden jeg er gammel og snart skal dø, 
men faen, det vi ser nå – du skulle vi ikke tro gikk an i 2017, fortsetter han.  
- Det er oppspill til religionskrig. I alle fall er det ren religionsforfølgelse som er 
ytterst alvorlig. Det er fare på ferde, og hver av en av oss må mobilisere.

En edru blant rasende
Per mener vi det første vi må gjøre er å vaksinere oss mot den hysteriske frykten 
for det som er annerledes. 
- Vi må være det Sokrates kaller «en edru blant rasende» og innse at det store flertallet 
av muslimer i verden, i Norge og på Grønland der jeg bor, er bra folk, tapre folk, 
ærlige folk, som vil være i Norge med en trygghet og en framtid for ungene sine.  
 Det andre vi må gjøre, i følge Per, er å bygge møteplasser. 
- Når du har arbeidskamerater og venner fra Somalia blir vi trygge på hverandre. 
Det oppstår også tillit. Det tror jeg er noe av hemmeligheten. 

 Han tar en slurk av vannflasken før han går videre til neste punkt. 
- For det tredje må vi ta vekk det mørkebildet som har fått feste seg av media. Vi 
må få frem de 10 000 lyspunktene knyttet til flyktninger og innvandrere i Norge, 
i lokalsamfunnene, i barnehagene, i frivilligheten, i nabolaget. Et eksempel er fra 
en liten kystkommune utenfor Harstad. Denne kystkommunen har norgesrekord 

i antall asylsøkere og flyktninger, men også norgesrekord i å bry 
seg og å vise folkeskikk. Gamle fiskere tar med seg unge gutter 
fra Somalia og Afghanistan ut på havet for å lære å fiske med 
garn og line. Pensjonistforeningen lager hyggekveld og steker 
vafler til asylsøkerne hver torsdag. Dette blir også en naturlig 
språkopplæring. Slike ting skjer overalt, og det kommer mye fint 
ut av det for begge parter. Vi har en tendens til å sladde alle 
lysbildene. 
- Flyktningkrisen er dramatisk i dag. Mange av de andre 
landene, spesielt EU-landene, forventer at Norge skal gjøre 
noe. Hva tenker du om det? 
- For det første skal vi bestemme selv, men det er klart jeg skulle 
ønske at Norge var et foregangsland som viser eksempelets 

«Dette er Høyres historiske skam, og jeg har veldig tro på 
at de vil bli hardt dømt i framtida for at de lot dette skje.»

«Det kan hende jeg blir litt apokalyptisk siden jeg er 
gammel og snart skal dø.»

makt; viser til andre land at det går an å få folket med 
på en humanistisk flyktningpolitikk – verdens rikeligste 
og lykkeligste land er ikke egoister som vil leve i sin 
gylne ghetto, omringet av overvåkning og grensepoliti 
som stenger de nødlidende ute. Nei, vi skal gjøre vår 
anstendige innsats. Vi kan ikke ta imot hele Afrika, som 
Kongen sa i en tåpelig setting, men vi skal da for faen, 
som verdens rikeste og lykkeligste land, ikke kjempe 
desperat for å komme på bunnplass i Europa over hvem 
som har den «snilleste» asylpolitikken. 
 Per blir stille og alvorlig.  
- Dette gjør meg bekymret, for jeg er så stolt og glad 
over å ha fått leve i Norge i 74 år, men jeg kjenner ikke 

Norge igjen i dette at vi skal slå oss på brystet, med 
kors rundt halsen, og si: «Hipp hurra – vi er på bunn i 
Europa». Hva faens slags smykke er det? 

 Per er altså ikke i tvil om at Norge har et 
stort ansvar i møte med flyktningkrisen. Et ansvar 
dagens regjering ikke møter på tilstrekkelig god 
måte. Norges fortrinn i møte med denne krisen er 

den velfungerende velferdsstaten. En velferdsstat 
som ikke skal begrenses bare til våre egne.  
Avslutningsvis understreker Per dette:  
- Vi må ha en velferdsstat som tar vare på hvert eneste 
menneske. Dette har vi fått til i Norge, og vi må bruke 
de samme verdiene i møte med verdensurettferdighet. 
 På vei tilbake, et sted mellom trikkestoppet 
på Ullevål og Kiwi-en på John Colletts plass, slår det 
meg – det er egentlig noe herlig optimistisk med det 
Per snakker om, samtidig som det er en trist undertone 
han ikke vil at vi skal glemme – verken i dag eller i 
morgen – men huske på i møte med både den store og 
den lille flokken vår.  ■   

Røst i Lofoten. KentWang/Flickr

«vi har en tendens til å 
sladde alle lysbildene.»
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tilbake til fremtiden
Én etter én visner de bort og dør. Snart er det store generasjonsskifte et faktum.

TEKST: Caisa Linea Hagfors

Året er 2047. Døren til aldershjemmet registrerer at 
du nærmer deg og åpner seg automatisk i det du 

kommer gående. Det lukter rent og sterilt. Lukten er 
noe helt annet enn lukten du kan huske møtte deg da du 
besøkte morfar i hans pensjonistdager en gang for lenge 
siden. Da var det lukten av gammelt treverk, kokekaffe 
og flere generasjoners nedstøvede tepper som møtte 
deg i døren. For å ikke nevne morfar, som vanlig ikledd 
strikkekofte og cordfløyelsbukser, smilende på vei ned 
trappen mens han sier «velkommen, velkommen» med 
en oppriktig glad stemme. Ingen hilser på deg i det du 
går inn i det nye aldershjemmet i 2047. Men noen lyder 
registrerer du umiddelbart; rop fra pensjonister som 
spiller et dataspill litt lengre inn i stuen og klikking 
i kameraer som tar bilder. I det du runder det første 
hjørnet, bekreftes dine antakelser. Fem eldre damer 
sitter stuet sammen rundt et bord. Ingen prater med 
hverandre. Du stusser over de dype utringningene og 
korte skjørtene, som du vanligvis ikke forbinder med 
grått hår og skrukkete hud. Damene sitter med hver sin 
smarttelefon i hånden, en av dem strekker på halsen 
for å skjule den slappe 
huden under haken mens 
hun tar en «selfie». 
«Chatter med Geir, dere 
vet han i annen etasje 
jeg traff på Happen» sier hun og taster videre. 
 Kan du se for deg fremtidens eldre sitte 
i dagligstuen på aldershjemmet med den nyeste 
teknologien i hånden? Kan du se for deg at fremtidens 
80-åring har sin egen profil på de nyeste sosiale 
mediene og snapper med barnebarna sine? Ikke 
jeg heller. Sakte, men sikkert forsvinner den siste 
generasjonen som har opplevd dager der krig, et Norge 
uten oljepenger og et industri- og arbeidersamfunn, 
var en del av deres virkelighet. Den siste generasjonen 
som ikke har vokst opp med velferdsstatens trygge 
sikkerhetsnettverk under seg og NAV som strekker ut 
en hjelpende hånd i enhver utfordrende situasjon livet 
måtte by på. I løpet av noen tiår er denne generasjonen 
borte. Og så er det oss andre igjen. Alle vi som har 
vært så heldige å få ri den store oljebølgen de siste 
femti årene. Generasjoner som ikke har behøvd å 
kjempe for å få det så godt som vi har det i dag. Det 
er akkurat som vi sitter på en dumphuske, og alle i 
den ene enden hopper av. Vi som sitter igjen deiser i 
bakken med et kraftig støt. Er vi forberedt på dette? 
  At generasjoner forsvinner, er selvsagt ikke 
noe nytt. Det nye denne gangen er de skarpe linjene 
mellom de som nå går bort og de som blir værende. 

Vi vil aldri kunne se verden på samme måte som disse 
menneskene. Heldigvis har de fleste av oss hatt gleden 

av å lære mange av dem 
å kjenne. Men også dette 
er vi dessverre de siste 
til å oppleve. Vi er de 
siste som får å lytte til de 

mange utrolige historiene om en tid da de måtte gå i 
telefonkiosken for å ringe noen, en tid da sjokolade var en 
sjelden delikatesse, og en tid da man slo opp i et leksikon 
hvis man lurte på hvem som var USAs første president.  
 Sammen med denne generasjonen frykter 
jeg at en hel del andre ting også forsvinner. Rikdommen 
og mangfoldet i språket vårt, for å nevne én ting. Denne 
generasjonen er veteraner på så mange områder, også 
når det gjelder norsk språk. De vet hvordan det én 
gang var. Det gammeldagse språket, tenker kanskje 
du. Det ekte norske språket, tenker jeg. Skjønt språk 
har alltid vært og vil alltid 
forbli dynamisk – alltid 
i forandring. Samtidig 
har det lenge vært slik, 
at det norske språket har 
vært under sterkt press fra 
engelsk; det dominerende 
verdensspråket. Det er lett å glemme at de tradisjonelle 
norske ordene og uttrykkene kan fortelle oss en hel 
del om vår egen historie og kultur. Dette er et sentralt 
argument for hvorfor det er så viktig å beskytte og ta vare 
på noe så verdifullt som vårt eget språk. Ingenting er så 
sterkt knyttet til ens egen kulturelle identitet.  

 Vi kan også forvente at politikken tar en ny 
vending sammen med dette generasjonsskiftet. Denne 
prediksjonen er grunnet i de klart sterkere konservative 
verdiene og holdningene hos denne generasjonen enn hos 
de neste, som selvsagt også preger deres stemmeadferd. 
Dermed kan det tenkes at vi om ikke mange år vil 
oppleve at generasjonsskiftet vil være med på å styrke 
det allerede kraftige, liberalistiske skiftet i politikken vi 
har vært vitne til de siste årene.    
 Et nytt politisk landskap kan bli utformet, på 
godt og på vondt. Mange vil kanskje se på dette som et 
siste hinder som endelig blir borte på veien mot en slags 
liberalistisk frigjøring. Uten å rette en moraliserende 
pekefinger mot noe eller noen, gjør vi kanskje lurt 
i å lære av dem som har levd under andre vilkår enn 
det vi selv har og ta lærdom av deres livserfaring. 
 Dette er en aldri så liten hyllest til en 
generasjon som står mitt hjerte nær. Jeg har et håp om 
at det kan være både en oppvekker og en påminnelse 
før tiden renner ut. En oppvekker til deg som kanskje 
ikke har reflektert over dette før akkurat nå. Et hint 
til alle om hva som muligens kan vente oss de neste 
tiårene. Og ikke minst et ønske om at vi skal bevare 
og videreføre det beste denne generasjonen har 
lært oss, både av språk, tradisjoner og livsvisdom.  
 Jeg føler meg privilegert som har fått vokse 
opp med tryggheten og de godene vårt velferdssamfunn 
i dag har gitt meg. Jeg føler meg privilegert som har 
fått vokse i en tid med en enorm teknologisk utvikling. 
Jeg føler privilegert som har fått muligheten til å reise 
og se mye av verden. Men mest av alt føler jeg meg 
privilegert fordi jeg gjennom mine besteforeldre og 
deres generasjon har fått en smakebit av en svunnen 
tid. Jeg har kanskje ikke bare fått en smakebit, 
men rett og slett et godt kakestykke av språket, 
av tradisjonene og av historiene de har bydd på.  
 Det har gjort at jeg har beholdt 

bakkekontakten i dagens 
heseblesende og raskt 
utviklende, teknologiske 
informasjonssamfunn. 
Det har hjulpet 
meg til å sette våre 
s a m f u n n s g o d e r 

i perspektiv, fordi kontrastene mellom deres 
oppvekstsvilkår og mine er så overveldende. Ikke minst 
har det har gitt meg insentiver til å stå opp og kjempe 
for ting jeg brenner for, fordi jeg vet at alt jeg nyter 
godt av i dag, har vært kjempet frem av generasjoner 
før meg. ■

«det er akkurat som vi sitter på en 
dumphuske, og alle i

den  ene enden hopper av.»

«dette er en aldri så liten hyllest til en 
generasjon som står mitt hjerte nær.»

 Bestemor med barnebarn, New York 1947. 
National Archives and Records Administration/WikimediaCommons

Kone som drikker kaffe. Arkivverket/WikimediaCommons.
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Robotrevolusjonen
Verden ble endret med Spinning Jenny i 1764. Siden da har hjulet bare fortsatt å spinne og det ser ut til at det aldri 

vil stoppe. Vi snakker kunstig intelligens, roboter, 3D-printing og altfor lang levealder.

TEKST: Therese Dolva ILLUSTRASJON: Hannah Kvamsdal

Samfunnet er i endring fordi teknologien endres. Så la oss utforske noen elementer 
som vil påvirke fremtiden, mest med den hensikt å oppfordre deg til å tenke ut kule 
framtidsscenarioer som kanskje kan realiseres. 

Kunstig intelligens 
I livet tar vi mange valg, vi må planlegge mye og vi bruker maskiner for å gjøre 
dette enklere for oss. Det har vi gjort i mange år, i lang tid. Utgangspunktet er at vi 
bruker maskiner til å gjøre en oppgave for oss, der vi forteller maskinen hva den 
skal gjøre, og så gjør maskinen det vi har bedt den om. Men teknologien endrer 
seg, der den nå gjør det mulig å bruke informasjon fra fortiden til å endre hva som 
skjer i fremtiden. Det er læring, og  det er dette som kalles kunstig intelligens 
fordi datasystemer er konstruert til å løse problemer og lære av egne erfaringer. 
Etterhvert som denne teknologien utvikler seg vil vi stole mer og mer på den, og 
etter hvert vil kunstig intelligens kunne ta avgjørelser for deg. Hva om det lages 
en maskin, så komplisert, at den utvikler bevissthet? Det er litt av et «Westworld»-
scenario. En videre analyse av HBO-serien skal unngås her, men den stiller et 
interessant spørsmål til ettertanke: dersom datasystemer utvikler bevissthet – en 
viss kontroll over oss mennesker, vil vi skjønne det? 
 Heldigvis er det ikke ute av vår kontroll enda. Forskningsorganisasjonen 
Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) hevder det 
er 50 år til, eller mer, til kunstig intelligens vil være på samme nivå og matche 
med menneskelig intelligens. Foreløpig er kunstig intelligens et verktøy for oss 
mennesker, som eksempelvis vil endre organiseringen av arbeidslivet. 

 Til tross for mørke dystopiske forestillinger om roboter som tar over 
menneskets makt har denne utviklingen sine lyse utsikter. Blant annet fordi 
datamaskiner, roboter og kunstig intelligens gir oss muligheten til å avlaste oss 
enormt. For eksempel kan vanlig, repeterende papirarbeid erstattes av maskiner 
slik at vi mennesker heller kan tilsettes i en rådgiverrolle. På den måten forsikrer 
man seg også om at arbeidsmarkedet omstilles og tilpasser seg den teknologiske 
forandringen som skjer uten at jobber trenger å gå tapt. Altså vil ikke arbeidsplasser 
nødvendigvis forsvinne, men de vil endres. Ved å utvikle arbeidsstrukturen, og 
samfunnsstrukturen generelt, i samsvar med den teknologiske utviklingen kan 
dette muligens motvirke populistiske tendenser fra ytre høyre, da arbeidsledighet 
og økende økonomiske forskjeller er medvirkende faktorer for populistisk vekst. I 
arbeidslivet betyr denne endringen at det vil bli viktig å tilegne seg ny kompetanse 
som fremmer  menneskelige egenskaper, som ikke kan erstattes av kunstig 
intelligens. Dette innebærer at roller i arbeidslivet i mye større grad må rette seg 
mot menneskelige fortrinn som emosjonell mestring og omsorgsevne som skaper 
trygghet, selvinnsikt og god kommunikasjon. 

3D-printing 
Ok, la oss gå videre til 3D-printing, først og fremst av organer. I 2016 laget 
amerikanske forskere for første gang et fullstendig menneskelig organ, et øre, ved 
hjelp av en 3D-printer. Oftere har slike printere blitt brukt til å lage tredimensjonale 
objekter av ulike typer plast innenfor industri- og produktutvikling. Nå er det også 
mulig å bruke celler og biomolekyler som råstoff til å skrive ut biologisk materiale. 
Nå tenker du sikker «stilig, kanskje vi kan printe hjerter, eller hjerne!» Fremdeles 
er dette et vanskelig felt, fordi en utfordring med å 3D-printe celler er å holde det 
man bygger levende. Utviklingen av feltet går raskt. 

I fremtiden ser jeg for meg at det vil gå an å printe en rekke organer. 
Altså, tenk hvis det blir mulig å printe og bygge frem en livmor! La meg forklare 
bakgrunnen for denne tanken litt nærmere. Dersom dette blir mulig kan det være 

et stort skritt for å videreutvikle surrogatifeltet. India skiller seg ut på dette 
området der en surrogatiprosess  koster ned mot en fjerdedel av prisen i USA. 
Dette gir rom for et utnyttende marked. Tenk om kunstige livmorer kunne vært 
tilgjengelige i en slags bank, der denne kunne blitt befruktet og fostret en baby, 
utenfor en menneskekropp. Altså at svangerskapsløpet skjer i en kunstig livmor. 
Slik kan etiske problemstillinger knyttet til surrogati bli utfordret. I dag er dette 
bare en futurisk forestilling, men tanken om en kunstig livmor er faktisk ikke helt 
fjernt. Nylig presenterte Nature Communications barnesykehuset i Philadelphias 
forskning på kunstig livmorer. Dette er en plast-livmor som skal gjøre det mulig 

å unngå alvorlige skader som premature babyer utsettes 
for. Foreløpig er dette forsøkt ut med lam, men forskere 
ønsker å gjøre det samme på mennesker i løpet av ti år. 

Forventet levealder 200 år
I dag er forventet levealder i Norge omtrent 80 år. I 
fremtiden kan denne være 200. Det satses stort på å 
utvikle bioteknologi for å overvinne de biologiske 
begrensningene på menneskets levealder. Forskere 

ser nemlig konturen av en verden der vi ikke dør 
av alderdom. Vil dagens samfunnskonturer takle 

denne utfordringen? Umiddelbart kan det tenkes at 
familiestruktur, pensjonsalder, arbeidsstruktur og 

trygdeordninger vil endres. Samfunnet vil ikke 
være det samme som det er nå. Det som er sikkert 
er at den teknologiske utviklingen ikke vil kunne 
stanses. Hjulet vil fortsette å spinne og derfor må 
vi finne løsninger på hvordan vi skal omstille oss 
etter endringene som fører med. For det nytter ikke 
å motsette seg utviklingen som finner sted, selv 
om etiske perspektiver kan sette kjepper i hjulene. 
Vitenskapen har ingen grenser. ■

«Tenk om kunstige livmorer kunne vært tilgjengelige 
i en slags bank, der denne kunne blitt befruktet og fostret 

en baby, utenfor en menneskekropp.» 

«forskere ser nemlig konturen av en 
verden der vi ikke dør av alderdom.» 
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Markedet tar over stafettpinnen
Donald Trump skal gjenreise den amerikanske kullindustrien, kraftverkene skal bruke kull igjen og utslippene øker. 

Men i følge energiforfatteren Dennis Wamstad er vindkraften kommet for å bli, uavhengig av hvem som er president. 

Hvorfor er det slik?

TEKST: Ingrid Zimmerman

For å nå klimamålene må omtrent 60 prosent av verdens 
kraftproduksjon, som er basert på kull og naturgass, 
erstattes med fornybare kilder. Før var fornybar 
energi dyrt og trengte mye subsidier. Det ble en 
diskusjon om det var forsvarlig med store subsidier, og 
markedstilhengere så med forakt på fornybar energi. I 
dag har pipa fått en annen lyd. I store deler av verden er 
nå sol- og vindkraft konkurransedyktig uten subsidier. 
Det snur hele diskusjonen opp ned.

Fallende kostnader for ny vind- og solkraft 
Hvorfor har vi fått så kraftig fallende kostnader? 
Stikkordet er industrialisering. Gjennom subsidier 
har det vokst frem en bransje som har kommet ut av 
startblokkene. De har hatt råd til produktutvikling. 
Vindmøllene har blitt større, produserer mye mer 
og har blitt billigere å produsere. Kinas inntog i 
solindustrien førte til kraftig fallende priser. Det vises 
frem kostnadstall ingen trodde på for få år siden.

Ønsker grønn energi 
Fornybar energi er ikke bare et spørsmål om teknikk 
og produksjon. Vel så viktig er det å finne investorer 
og banker som kan finansiere utbyggingene. 
Finansaktørene, som neppe har hatt noen høy stjerne 
hos miljøorganisasjonene, kan bli deres fremste 
partnere. Investorene velger nå i større og større grad 
å investere grønt, fordi de ikke ønsker den risiko det 
medfører å eie virksomheter som slipper ut CO2.

Sol og vind i Marokko 
Kongen av Marokko åpnet nylig en av verdens største 
solenergiparker, som utnytter Saharas sollys for å 
dekke etterspørselen etter fornybar energi. Det er ventet 
at anlegget skal forsyne 1,2 millioner marokkanere 
med strøm. Prosjektet går under navnet Noor 1, som 
passende nok betyr lys på arabisk, og har kostet 34 
milliarder kroner. Climate Investment Fund, som har 
bidratt med 3,8 milliarder kroner, sier anlegget blir 

verdens største i sitt slag. Marokko ble valgt fordi 
landet kunne tilby politisk 
stabilitet og et ønske 
om å fase ut fossile 
subsidier. Sammenlignet 
med Tunisia og Egypt lå 
Marokko langt framme 
når det gjaldt lovverk og 
reguleringer og hadde 
alle byggeklossene på plass. Målet med anlegget er å 
redusere bruken av fossilt brensel, men motstanderne 
frykter at det vil kreve kjølevann fra et damanlegg i 
nærheten, i en tid da området opplever langvarig tørke.  
 Et konsortium bestående av det italienske 
kraftselskapet Enel og Siemens vant i fjor en stor 
konkurranse om å levere 
en vindkraftutbygging på 
850 MW fordelt på flere 
vindparker i Marokko. 
Det har vært mye politisk 
uenighet da mange hevder 
at parkene har blitt bygd på okkupert område. Det er 
derfor viktig at grønne prosjekter er gjennomtenkte 
og at store aktører som Simens Wind Power og Enel 
Green Power ikke utnytter fattige land. Utbyggingen 
av fornybar energi må bygge på rene og rettmessige 
forhandlinger. Når det er sagt er Marokko, sammen 
med land som Honduras og Mauritania, tre av flere 
u-land som er i ferd med å investere mer i fornybar 
energi enn i-land som Kina og Brasil. Dette er viktig 
utvikling, der det ikke bare er de rike i-landene som får 
være med å produsere fornybar energi. 

Er behovet for subsidier i ferd med å 
forsvinne?
Vindprosjektet i Marokko er et godt eksempel på 
de fallende kostnadene for ny vind- og solkraft. 
Vindprosjektet har satt verdensrekord ved å ha en 
utrolig lav kostnad, med LCOE mellom 25 og 30 øre/
kWh. LCOE, levelized cost of energy, viser de reelle 
kostnadene ved kraftproduksjon, og det brukes mye som 
sammenligningskriterium (se faktaboks). Dette viser at 
subsidiene som har vært gitt blant annet i Tyskland med 
Merkels støtte, har satt i gang en verdensomspennende 
industriell utvikling som kanskje gjør subsidier 
overflødig. Om dette var målet da Tyskland var et 
foretaksland for nye fornybare energikilder, er usikkert. 
Men Angela Merkel kan her innkassere en stor politisk 
seier utenfor Tysklands grenser.

State of Green – Erna Solberg om 
muligheter for norsk næringsliv
Det er spennende og viktig at flere u-land blir deltakere 
i fornybarkappløpet, men det er like viktig at i-landene 
ikke stopper opp og ser seg fornøyd med det de har 
oppnådd. Fornybar energi er ikke bare klimavennlig, 
men også et godt eksportmateriale. Danmark eksporterer 

vindmøller der vi eksporterer fisk. Det danske 
vindkraftselskapet Dong 
Energi er i dag verdens 
største vindkraftselskap, 
og har prosjekter rundt 
i hele verden. Norge er 
ledende på vannkraft, og 
hadde en produksjon på 
149 TWh kraft i 2016, men 

har aldri tatt steget opp på det nivået Danmark befinner 
seg. Men skal vi tro Erna Solberg så er tiden kommet 
for at også Norge skal ta steget videre og satse mer på 
eksport av fornybar energi. På NHOs årskonferanse sa 
Erna Solberg at vi nå skal gå i danskenes fotspor og 
lage en markedsføringsløsning for grønne løsninger. 

Målet er å skape en ny 
eksportindustri av det 
grønne skiftet. Idealet 
er danskenes State of 
Green, men de startet 
for snart 10 år siden. 

Ideen er ikke dårlig. Det grønne skiftet i Norge blir 
langt mindre dramatisk enn i resten av verden, takket 
være vannkraften. Mulighetene hjemme er begrenset, 
mulighetene ute er store. Valget burde være enkelt. ■

 Grønn energi. Karsten Wurth/Unsplash

ENERGIFAKTA 

- Klimamålene: Et rammeverk 
som inkluderer konkrete mål 
om utslippskutt, betydelig 
energieffektivisering, utbygging 
av fornybar energi og styrking av 
kvotehandelssystemet       

- MW (Megawatt): Et mål på effekt 
eller forbruk av energi.  

-LCOE (levelized cost of energy): 
Viser de reelle kostnadene ved 
kraftproduksjon.     
 
- State of Green: Danmark sin 
målsetting om å bli det første landet 
i verden, som skal lede overgangen 
og bli en grønn og ressurseffektiv 
økonomi, helt uavhengig av fossilt 
brennstoff innen 2050.      
 
- TWh (Terrawattime): Energien som 
en effekt på en watt utvikler i løpet 
av en time.

«Idealet er danskenes State of Green, 
men de startet for snart 10 år siden.»

«Vindprosjektet i Marokko er et godt 
eksempel på de fallende kostnadene 

for ny vind- og solkraft. »
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Visste du at Institutt for Statsvitenskap våren 2017 endelig kunne tilby studentene muligheten til å få seg relevant 
arbeidserfaring? Hva synes praktikantene selv om oppholdet sitt, og hva kan vi forvente av emnet fremover? 

TEKST: Amandine Toso FOTO: Marie Midtlid

I vår fikk studentene ved masterprogrammet i 
statsvitenskap på UiO tilbudet om praksisplasser ved 
en vertsinstitusjon i Oslo, der de endelig kan få bruke 
sine opplærte kunnskaper og ta et skritt mot yrkeslivet 
etter studiene. Selv om dette er en gylden mulighet 
for studentene til å kjenne på hverdagen etter 
studiene og «voksenlivet», var det kun 
et knippe av de som bestemte seg 
for å sende inn en søknad. Ifølge 
emneansvarlig Tora Skodvin, 
var det kun 16 av 100 
studenter som søkte. 
Kunne det være en 
sammenheng 
med at Institutt for 
S ta t sv i tenskap 
kun tilbudte 
studentene 11 
ledige plasser?

Etterspurt
Det er ikke 
til å stikke 
under en stol 
at mange 
s t a t s v i t e r e 
har høye 
a m b i s j o n e r 
og drømmer 
etter endt studie 
om diverse 
p r e s t i s j e f y l t e 
institusjoner.  Som 
statsvitenskapstudent 
selv, ønsker jeg også 
det. Likevel virker det 
som at mange studenter har 
blitt blendet av dette fokuset, 
og på veien glemt å kikke seg 
rundt etter andre muligheter enn 
Utenriksdepartementet. Etter min mening 
er det ganske leit, ettersom jeg er overbevist om 
at et praksisopphold er en veldig verdifull ressurs og 
erfaring å ha med seg videre. For studentene personlig 
kan det være med på å gi studentene et nytt perspektiv 
på faget og gjøre de mer attraktive på jobbmarkedet. 
Dessuten sier Skodvin at de har hatt stor fokus på at 
studentene selv skal lære at kompetansen de har er 
både anvendbar og etterspurt. For hvem vet, kanskje 

vertsinstitusjonen kan tenkes å ansette studenten etter 
endt studie? Det som er sikkert er at en slik erfaring 

definitivt kommer til å skille seg ut i søknaden på 
drømmejobben, uavhengig av hvilket felt det skulle 
være. Jeg kan ikke annet enn undre hvorfor ikke 
alle studentene ønsker seg en mulighet til å gå ut  
i arbeidslivet og se hva anvendt statsvitenskap betyr. 

Utenfor boksen
I skriveprosessen til denne artikkelen hørte jeg at 
en mulig forklaring til det lave søkerantallet var at 
studentene ikke syntes at vertsinstitusjonene som 
kunne ta dem imot så interessante ut. Da jeg hørte dette 

ble jeg ganske overrasket. Jeg synes det rett og slett 
er ganske tåpelig at vår generasjon reagerer så 

kraftig hver gang vi blir kalt for «dessert-
generasjonen», men furter når vi 

kommer til dekket bord med både 
kaker og is når vi egentlig ville 

ha kjeks og sjokolade. Men 
som sagt, er dette muligens 

kun én forklaring for 
den lave oppslutningen 

og representerer 
forhåpentligvis ikke 
hele studentmassen. 
Andre, men vel så 
viktige grunner, er 
at studentene fikk 
informasjon om 
denne muligheten 
litt for sent og 
allerede hadde 
bestemt seg for 
et annet valgfag 
eller utveksling 

mye tidligere. Til 
slutt var det flere av 

studentene som ikke 
trodde de ville få plass 

på grunn av få antall 
ledige plasser. Det er synd 

at slike «tekniske» hinder satt 
en stopper for studentene, og det 

er kanskje noe ISV kan ta tak i før 
neste kull skal ta stilling til de samme 

spørsmålene. Med alt dette i tankene tok 
jeg kontakt med et par studenter mens de 

fortsatt var ute i praksis for å høre deres tanker 
rundt oppholdet.
 
Hvor er de, hva gjør de?
Til tross for noen utfordringer med å få flere interessenter 
i dette kullet, var de jeg pratet med som var ute i praksis 
veldig fornøyde med oppholdet sitt. Sabine Synnes 
fikk plass i Miljødirektorartets organisasjonsavdeling. 
Den andre studenten jeg pratet med, Axel Fjeldavli, 

fikk opphold i Tankesmien Agenda. Praksisen for 
alle studenter er på seks uker, hvor de underveis også 
møtes på Blindern på seminar for å utveksle tanker og 
erfaringer. Etter endt praksis må praktikantene levere 
en rapport. 
 Det er tydelig fra begge studentenes side 
at de ble overrasket over hvor mye ansvar og tillit 
virksomheten har til dem. Vertsinstitusjonene har møtt 
studentene med alvor og ser på dem som virkelige 
arbeidstakere. Begge to har fått oppgaver kastet over 
seg, og er generelt veldig glad for at de føler de kan 
bidra til meningsfullt arbeid. Axels hovedoppgaver 
har dreid seg rundt flere prosjekter. Han har blant 
annet bearbeidet tekst og gjort research om populisme, 
som - «… i grunnen 
er direkte anvendelse 
av ting jeg lærte om i 
emnet om europeiske 
partier og institusjoner i 
vinter». Han har også hjulpet til å arrangere studietur til 
Mosambik, og vært travelt opptatt med å booke møter, 
besøk, fly og hoteller. Han er også så heldig at han har 
fått lov til å være med på turen. 

OPA er overraskende gøy i praksis 
Sabine har på sin side fått være med på et nytt prosjekt 
som har som formål å kartlegge hvorvidt styringsdata 
i Miljødirektoratet bidrar til effektiv styring og hvilke 
forbedringer som kan gjøres. Begge poengterte også at 
det å anvende statsvitenskap i en arbeidssammenheng 
gjør faget mye mer spennende og morsomt å jobbe 

videre med, selv etter at praksisoppholdet er over. 
Sabine uttrykte at «… [hun var] overrasket over hvor 
gøy OPA er i praksis, da [hun] ikke var den mest 
entusiastiske kandidaten på STV1400. Alle hadde hatt 
godt av å se hvordan offentlig sektor fungerer i tillegg 
til å lese om det i pensum». Begge synes at feltene de 
arbeider i er givende med tanke på egne interesser, og 
kunne kanskje sett for seg jobb der senere i livet, selv 
om de føler behovet for prøve andre ting også. 
 Masterstudentene ble informert om emnet på 
høsten 2016 og søkte begge på plassen for å få relevant 
arbeidserfaring, kunne ta et avbrekk fra «Blindern-
maset», og endelig kunne oppleve faget i praksis. En 
slik ordning er noe statsvitenskapstudentene lenge har 

ønsket seg, så det kommer 
ikke et øyeblikk for 
tidlig. Begge studentene 
anbefaler sterk andre 
studenter å benytte seg av 

denne muligheten. 
 Det er ikke alltid lett å skaffe seg relevant 
arbeidserfaring som SV-student, og Sabine mener 
også at det burde være mer praktiske innslag i flere av 
emnene. Man forstår bedre det større bildet og hvordan 
alt henger sammen, i tillegg til at man får et helt nytt 
perspektiv på pensum. Under praksisoppholdet, mener 
Axel det er viktig å ha i 
bakhodet at man faktisk 
skal tilbake på lesesalen, 
så da er det viktig «… 
å tenke litt over hvilke linjer som det går an å trekke 

mellom studier og arbeid». 

Optimistiske framtidsutsikter?
Til slutt spurte jeg begge praktikantene hva de synes 
om den lave oppslutning rundt dette emnet, og hva 
de eventuelt tenkte kunne bli gjort for å skape mer 
interesse for det blant studentene i fremtiden. Sabine 
syntes det var dumt at løpet ble lagt opp slik at man 
enten måtte velge mellom å dra på utveksling eller søke 
praksis. Videre nevner hun at kanskje noen studenter 
ble avskrekket fra å søke eller at noen ikke ønsket 
seg til vertsinstitusjonene. Axel var derimot uenig i at 
oppslutning har vært lav ettersom studentene er nokså 
jevnt fordelt på de ulike fagene som går parallelt med 
praksisfaget. Begge mener at dette faget vil få økt 
interesse dersom det tilbys neste år, både ved at dette 
kullet forteller om sine positive opplevelser videre og 
eventuelt at noen av («de veldige kule») fagene som er 
i samme bolk blir flyttet til en annen. 
 Da jeg pratet med Skodvin og spurte 
om framtidsutsiktene for STV4141 var hun svært 
optimistisk. Hun var ikke så bekymret for det lave 
søkerantallet, for hun mener at dette først og fremst 
skyldes arbeidsgiverne og ikke studentene. ISVs største 
utfordring dette semesteret var å få tak i arbeidsplasser 
som hadde fått nok tid på seg for tilretteleggelse av 

studenter. Av de åtte 
arbeidsgiverne var det en 
arbeidsplass som tok imot 
flere studenter, så til slutt 

var det 11 stykker som fikk plass. 
 Videre forklarer hun at når studentene 
avslutter praksisperioden vil de alle møtes igjen med 
arbeidsgiverne for en avsluttende samtale. ISV vil da  
kunne høste erfaringer fra begge parter og fortsette 
utviklingen av emnet.

Kunsten å skille seg ut
Om du som leser er statsvitenskapstudent og synes 
dette tilbudet høres interessant ut så er det ingen 
grunn til fortvilelse! Emnet skal tilbys til neste kull, 
men før det sier Skodvin at ISV skal gå aktivt ut for å 
rekruttere flere nye arbeidsgivere. Dette etterlengtede 
tilskuddet til undervisningsporteføljen vil dermed over 
tid gi studentene et bredere tilbud. Forhåpentligvis 
vil disse studentene både ha et fortrinn i det tøffe 
arbeidsmarkedet og være bedre rustet til å møte 
arbeidslivets tøffe krav og utfordringer når tiden for å 
klippe navlestrengen er inne. ■

«Alle hadde hatt godt av å se hvordan 
offentlig sektor fungerer»

Mer om praksisemnet, STV4141 

Våren 2017 tok følgende institusjoner mot studenter fra masterprogrammet i 
statsvitenskap: Kommunerevisjonen i Oslo kommune, Civita, Agenda, Manifest 
tankesmie, Attac norge, Direktoratet for økonomistyring og Miljødirektoratet. 

For å kunne være praktikant måtte studentene ha bestått emnet STV4020a, 
forskningsmetode og statistikk, med karakteren C eller bedre. 

I forkant av søknadsprosessen ble det arrangert søknadskurs for praksisemnet i 
regi av Karrieresenteret. 

I tillegg til å jobbe fulltid hos vertsinstitusjonen i seks uker, har studentene deltatt 
på tre obligatoriske seminarer på UiO.

«emnet skal tilbys til neste kull...»

de første vingeslagene ute av redet 
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NB! Lesing på eget ansvar ettersom du kan oppleve høyt stressnivå, 
hjertebank eller ikke ønske om å ta mastergrad/ta en grad i det hele tatt. 

TEKST: Silje Greger    ILLUSTRASJONER: Mathilde Rebekka Lid

en masterstudents dagbok

Fra det øyeblikket jeg startet på mastergraden, en 
mandagsmorgen i august 2015, hadde jeg relativt 
blandede følelser angående hele prosessen med å 
skrive en masteroppgave. Først og fremst husket jeg 
det monsteret jeg ble da jeg skrev bacheloroppgaven 
min våren før og håpet at jeg innen 2017 skulle ha 
vokst opp nok til å unngå å bli slik igjen. Vel, jeg tok 

feil – jeg var fortsatt kapabel til å være en hissig og 
frustrert student. 
 Denne dagboken har blitt ført av meg, i 
samarbeid med ei nær studievenninne, gjennom hele 
skoleåret 2016/2017. Vi fastsatte kategoriene i august 
og fylte inn månedene underveis. Selv om jeg ikke 
har levert inn masteroppgaven innen denne artikkelen 

går til trykk, håper jeg at du som leser får mye 
underholdning av å lese denne. Og du? Hvis du fortsatt 
vil like meg som menneske bør du a) stoppe og lese 
nå eller b) huske at det er høyere underholdningsverdi 
å være sur enn harmonisk og at denne dagboken ikke 
nødvendigvis gir et representativt bilde av meg som 
menneske. 

August måned bar preg av en dristig optimisme. Den jevne oppfatning blant 
mine klassekamerater var vel at deres oppgave skulle «finne opp hjulet på 
nytt». Jeg var kanskje ikke så optimistisk, men august måned bar preg av 
høyere optimisme enn det som skulle farge de neste månedene.  
Behov: Gode venner som fokuserer på hva du faktisk har klart å få til. 
Burde ha husket på: Det er mange måneder igjen til innlevering i mai. 
Symptomer: Småstresset, noe hissighet rettet mot de som ikke «skjønte 
hva det kostet å skrive master», selv om jeg strengt tatt ikke hadde begynt 
ordentlig enda.  
Crazyhet, på en skala fra Britneycrazy til Jonas Gahr Avslappa Støre: 
Blanding av Jan Teigen på speed og en mer beskjeden Petter Stordalen.  
Antall våkne/stressa netter: 1,5. 
Gullfisknivå: Høyt (husket relativt lite av samtaler, avtaler og egne utsagn). 
Månedens kritikk (fra venninne): Du må lære deg å si nei til ting.
Månedens quote: «Jeg må gå nå, har et møte med veggen».

august september
I september begynte denne optimismen å gi seg litt. Jeg nådde en 
forhåndskonklusjon om at oppgaven min uansett kom til å bli helt 
middelmådig og jeg begynte å tenkte at fokuset burde flyttes vekk fra skole 
og litt mer over på hva jeg gjorde ved siden av. Jeg krysset fingrene for at 
hvert fall denne artikkelen holdt mål. 
Behov: Søvn. 
Burde ha husket på: Oppgaven kan fortsatt bli bra – det er ikke over og ut 
i september. 
Antall våkne netter: Null. 
Symptomer: Lite lysten på å snakke om master, tidvis hissig (kunne muligens 
være stress).  
Crazyhet, på en skala fra Britneycrazy til Jonas Gahr Avslappa Støre: 
Navasete (ref. Stoltenbergs bok om hennes hissige, men også ekstatiske 
sider). 
Gullfisknivå: Betraktelig mindre enn i august.
Månedens kritikk(fra venninne): Ro ned egga (fra venninne) etter jeg 
fikk fullstendig nervesammenbrudd da jeg kom over en artikkel som mente 
min hovedinformantorganisasjon hadde mistet all troverdighet og skulle 
nedlegges. Viste seg å være en gammel aprilsnarr. Not funny (edit: Brukte 
ikke denne informanten i det hele tatt i selve oppgaven).
Månedens quote:  «Hva gjør jeg inne på Finn.no kjøp og salg av båter? Jeg 
har ikke lyst på båt og har heller ikke et sted å putte den» (studievenninne).

oktober
Oktobermåneden var veldig mørk, men det er ikke bare på grunnlag av dette jeg vil 
definere den som «the Great Depression II» (første var jo i 1929). Optimismen fra 
august var helt borte og jeg hadde heller laber tiltro til mine egne evner og prosjekter. 
Slet med skrivesperre, lesesperre og meldte meg opp til SiOs rådgivning. Anbefaling; 
ta kontakt før det smeller. 
Behov: En av-knapp for hjernen, spesielt da jeg skulle legge meg.
Burde ha husket på: At jeg har jo faktisk tatt en bachelorgrad og riktig antall 
studiepoeng som faktisk kvalifiserer meg for å være der jeg er i dag. 
Symptomer: Stresset rastløshet, lettåpne tårekanaler (kombo av lite søvn og mye 
stress).
Crazyhet, på en skala fra Britneycrazy til Jonas Gahr Avslappa Støre: Vekslet 
mellom Tussi/Kim Kardashian (da hun mistet perleøredobbene i havet på Maldivene).
Antall våkne/stressa netter: 10. 
Gullfisknivå: Relativt lavt. 
Månedens kritikk (fra venninne): Du er for streng med deg selv. 
Månedens quote:  «Det er ikke noe gøy å være seg selv egentlig». 

november
Mine to nærmeste støttespillere tok seg begge en tur utenlands i november 
(svikere). I frykt for å føle meg alene flyttet jeg en uke hjem til mor og far 
i hjembyen og håpet at en uke der kunne gi meg freden og roen til å jobbe 
med masteroppgaven. Dette funket særdeles dårlig – å gå fra å ha et liv i 120 
km/t til mine foreldres bedagelige 10km/t-liv gjorde meg om mulig enda mer 
stressa. Jeg endte opp med å dra på spontantur til London for å hilse på en av 
støttespillerne mine. Det endte med å gjøre meg, om mulig, enda mer stressa. 
Da jeg kom tilbake startet jeg med et nytt metodefag som tok fokuset vekk fra 
master og bidro til mer behagelig eksamensrettet stress (i den grad det finnes 
noe som heter behagelig eksamensrettet stress).  
Behov: Ha mine studievenner i landet (igjen, svikere).
Burde ha husket på: Folk har et liv utenom deg.
Symptomer: Stressa, rastløs og fortsatt smålig hissig.
Crazyhet, på en skala fra Britneycrazy til Jonas Gahr Avslappa Støre: 
Generelt sett ikke så ille, men måtte være støtte for hjemkommende stresset 
støttespiller som tok en Britneycrazy Spears (den svikern). 
Antall våkne/stressa netter: To.
Gullfisknivå: Relativt lavt. 
Månedens kritikk (fra mamma): Vekk med telefonen.
Månedens quote: Lite kløktig språkbruk denne måneden (alle mine venner 
var jo ute av landet, hadde jo ingen å snakke med). 

►

«August måned bar preg av høyre optimisme enn det 
som skulle farge de neste månedene.»

«... jeg vil definere den som "the great depression II"»
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Ettersom denne artikkelen går til trykken mot slutten av april får du som leser 
dessverre ikke den fantastiske opplevelsen av å følge meg hele veien til døren. Jeg 
ser for meg at mai måned blir som en episode av 24 med meg i hovedrollen som 
Jack Bauer. I denne masteroppgaveversjonen av 24 har man samme innslaget av 
en tikkende klokke og høy hjertefrekvens. Forhåpentligvis ender denne episoden 
med en jublende scene når masteroppgaven innleveres før klokka 15:00 den 23. 
mai. ■

desember januar
Denne måneden er jo sjelden en dans på roser for studenter flest. Desember 
betyr eksamenstid og eksamenstid betyr stress, mulig panikk og lange dager 
på lesesalen. I masterverden var desember en avslappende måned i den 
forstand at jeg gjorde nada på oppgaven. All min tid gikk til å skrive en 6000 
ords oppgave til metodefaget, forsøke å være up-to-date med lesningen ,samt 
forberede meg til muntlig eksamen. Stresset julegaveshopping på Oslo City 
og Facebookvenners statuser om «endelig juleferieee!» trigget også sin andel 
med breakdowns. 
Behov: Å ha mindre å gjøre/forberedt seg bedre. 
Burde ha husket på: Eksamen er ikke alt, julebord er viktigere. 
Symptomer: Hissig med stor H. 
Crazyhet, på en skala fra Britneycrazy til Jonas Gahr Avslappa Støre: 
Karl fra Mot i Brøstet/ Gerd Liv Valla. 
Antall våkne/stressa netter: Null, men var på skolen eksepsjonelt tidlig et 
par morgener.
Gullfisknivå: Lavt, heller høyt produksjons- og strukturnivå.
Månedens kritikk (fra venninne): «Du må klare å ha et sosialt liv, selv om 
du har eksamen og skriver master» (etter jeg hadde sagt at jeg måtte se an om 
jeg kunne komme i bursdagen hennes i mars på grunn av masteroppgaven).   
Månedens quote: «Smil, selv om master er ikke en god deal».

Januar var en svingende måned. Jeg startet med stor tvil om mine egne 
prestasjoner og en stor redsel for arbeidsmengden som lå foran meg når jeg 
først skulle begynne å jobbe seriøst. Jeg var ikke helt sikker på hvor jeg ville 
ende og dette stresset meg. Heldigvis klarte stresset å tippe meg i en retning av 
spissformulering av oppgaven som igjen gav meg fokus og en driv fremover. På 
slutten av januar begynte jeg derfor (nesten) å trives med å skrive master, for nå 
gikk det fort fremover. 
Behov: En god nakkemassasje som følge av «nye» stoler på lesesalen (vi fikk de 
vonde blå fra andre etasje, etter andre etasje fikk splitter nye).
Burde ha husket på: Jeg skal ikke redde verden eller finne opp kruttet på nytt, 
det er bare en masteroppgave.
Symptomer: Problemer med å stokke ord sammen. 
Crazyhet, på en skala fra Britneycrazy til Jonas Gahr Avslappa Støre: Fra 
en overveldende pessimist (Linnea Myhre) til målrettet optimist med ny giv (en 
eller annen amerikansk deltager på Alt for Norge).
Antall våkne/stressa netter: To.
Gullfisknivå: Lavt.
Månedens kritikk (fra venninne): Husk at alle prosjekter har en kaosperiode, 
og veien ut er å lage en plan.
Månedens quote: «Hvem hadde trodd at master kunne være litt mindre kjipt?» 

februar
Dette ble en måned med mye skriveglede og entusiasme over at jeg kunne trives 
med min egen master. Dette inkluderte jo et sabla stress med å holde min egen 
deadline, men februar viste seg å bli den mest givende måneden så langt i min 
masterkarriere. Plutselig fikk jeg en tro på at min egen oppgave kunne bli bedre 
enn en E. Plutselig ble det moro da folk spurte meg hva jeg skrev om, hvor langt 
jeg hadde kommet og hvordan jeg likte meg som masterstudent. Jeg kunne svare 
positivt på alle slike spørsmål og føle at jeg hadde en del akademisk tyngde 
innenfor mitt felt.  
Behov: En klapp på skuldra (for godt arbeid) og en kopp kaffi. 
Burde ha husket på: Det er mulig å normalisere en stressende hverdag.
Symptomer: Starten på en senebetennelse og kleptomani (internforflyttet en av 
de svarte, nye, gode stolene fra andre etasje). 
Crazyhet, på en skala fra Britneycrazy til Jonas Gahr Avslappa Støre: Som 
et tysk strukturert maskineri, Angela Merkel.
Antall våkne/stressa netter: To.
Gullfisknivå: Fortsatt lavt. 
Månedens kritikk (fra venninne): Begynne å formulere beklagelsesbrev for 
hvordan du har oppført deg er ikke en nødvendig sidebelastning. 
Månedens quote:  «Dette var mye mer interessant å lese om enn jeg trodde» 
(min veileders kommentar til førsteutkastet til analysekapittel en). 

mars
Mars bød på utfordringer, spesielt med tanke på motivasjonen. Jeg var mentalt 
sliten etter å ha levert inn mitt første fullskrevne kapittel og lei av lesesalen 
i niende etasje på vår alles kjære Eilert Sundts hus. Starten på neste kapittel 
var derfor heller slitsom, men desto nærmere deadlinen for kapittelet kom, jo 
mer stresset ble jeg. Heldigvis responderte hjernen på stresset relativt bra sett 
fra et skoleperspektiv, og jeg gikk inn i en ny fase hvor produksjonen var på 
høyde med et tysk maskineri. Uheldigvis gjør ikke dette meg særlig hyggelig 
eller sosial. Jeg ble hissig og kjeftete på de som ikke holdt munnen lukket på 
lesesalen. Etter kapittelet var levert inn ble det derimot andre boller; utepils, mye 
sosialt og en del avslapping for å ta igjen for de uhyggelige stundene tidligere 
i måneden.
Behov: Mer tid (som alltid).
Burde ha husket på: Det er lov å si høflig nei til ting som man ikke orker/vil 
prioritere. 
Symptomer: En relativt vond senebetennelse. 
Crazyhet, på en skala fra Britneycrazy til Jonas Gahr Avslappa Støre: 
Putin (nøktern og sinna, men får ting gjort)/Medvedev (bedre likt, litt mindre 
produktiv og mer glad i livet og alt som hører med).
Antall våkne/stressa netter: Null.
Gullfisknivå: Forholdsvis lavt (med unntak av total gullfisktilstand da kildene 
skulle spikres). 
Månedens kritikk (fra venninne): Du ser jo alt ordner seg for snille piker, så 
slapp av du’a!
Månedens quote: «På dette punktet tror jeg ikke at masteroppgaven min vil 
være til et enormt bidrag for noe. Eller kanskje til kollapsen av min mentale 
helse».

april
I april spant masteroppgaven rundt omkring i hodet mitt til alle døgnets tider, 
uavhengig av om jeg var våken eller om jeg sov. Jeg byttet på å føle på tidspresset 
hvor jeg gjerne skulle hatt både flere timer i døgn, høyere produktivitet gjennom 
dagen eller potensielt lengre tid til innleveringsfrist. Men jeg ble også mer og 
mer gira på å bare få levert hele oppgaven uavhengig av om den er bra eller 
ikke, bare for å være sikker på at jeg var sånn noenlunde mentalt oppegående 
mot slutten.
Behov: At tiden gikk saktere (eventuelt 32 timer i et døgn).
Burde ha husket på: Kilder bør man være veldig, veldig nøye på allerede fra 
august. 
Symptomer: Ticks, torrettes og autisme. 
Crazyhet, på en skala fra Britneycrazy til Jonas Gahr Avslappa Støre: 
Lindsay Lohan pre-rehab. 
Antall våkne/stressa netter: Gjennomsnittlig to i uka (ikke på grunn av fyll og 
fest, men stress og press). 
Gullfisknivå: Høyt på alt annet enn masterrelevante ting.
Månedens kritikk (fra venninne): Fritatt fra kritikk grunnet siste 
masterinnspurt (venninne hadde sin egen master å stri med).
Månedens quote: «Ikke spør meg om quote, jeg skriver!»

Tips fra en masterstudent
 
•Tips 1: Hva du leser i august er sjelden relevant for skrivingen i 
januar og utover. 
•Tips 2: kke sett lista for høyt. Det er bedre å skrive noe uansett 
hvor dårlig det er.
•Tips 3: I stedet for å skrive ferdig hele kapittelet/delkapittelet/
avsnittet på slutten av dagen, skriv ned stikkord som gjør at du kan 
fullføre dagen etterpå. Slik får du en flytende og produktiv start på 
neste dag.
•Tips 4: Skriv en ukeplan/liste over ting du skal fullføre den uka 
eller dagen. Slik kan du føle at du har et mål og en mening, og det 
er deilig å føle du kan krysse ut ting underveis. 
•Tips 5: Snakk ut om stress og tanker, samme om det er til en 
rådgiver, psykolog eller en venn over et glass vin.
•Tips 6: Alle tror alle andre ligger så langt foran/jobber så mye 
bedre enn en selv. Dette er sjelden tilfelle. Snakk sammen – det er 
fint å være i den miserable båsen sammen.

mai

«jeg fikk fullstendig nervesammenbrudd 
da jeg kom over en artikkel som mente min 

hovedinformantorganisasjon hadde mistet alt 
troverdighet og skulle nedlegges. 

Viste seg å være en gammel aprilsnarr.»

«begynne å formulere beklagelsesbrev for hvordan du 
har oppført deg er ikke en nødvendig sidebelastning.»
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en musikalsk reinkarnasjon
Å være DJ forbindes gjerne med mørke barer eller et studio med avanserte mixebord. 

Dagens teknologi byr på muligheten til å enkelt ta med seg jobben eller hobbyen ut under åpen himmel. 

TEKST OG FOTO:Helene Evensen Bakke

Våren meldte sin ankomst i slutten av mars, men 
forduftet like fort som den kom, og det er derfor en 
nokså kald og grå formiddag jeg møter jeg DJ-ene 
Alfredo Castro og Roy Andersen i Vigelandsparken. 
– Portablism er som mye annet best i godvær, men dette 
her er greit. Det fungerer dårligere i minusgrader og 
regn. Minusgradene senker batteritiden og kan i verste 
fall ødelegge utstyret. I plussgrader kan batteritiden 
vare helt opp i åtte til 10 timer. Dårlig vær ser jeg som 
den eneste utfordringen, ellers ser jeg bare muligheter, 
sier Alfredo.
 Hva er så portablism? For oss uten et fnugg 
av DJ- kunnskaper så er en liten innføring på sin plass. 
Det å være DJ kan nemlig være så mangt. Alfredo og 
Roy driver spesifikt med noe som kalles skratching. 
– Skratching er en teknikk, like mye som låtutvalg, 
overganger og bruk av effekter er teknikker. Å være DJ 

betyr å mikse, skape overganger eller skape en ny låt 
av en eksisterende låt, altså å remikse. Skratching kan 
sammenlignes med gitarsoloer. Det er evnen til å skape 
melodier og rytmer med strenger eller i vårt tilfelle med 
vinyl. Det er opp til DJ-en hva slags vinyl eller lyder 
han ønsker å jobbe med, forklarer Alfredo. 
 Poenget med portablism er som navnet tilsier 
å være portabel i sin jobb eller hobby. Man har nå 
muligheten til å enkelt ta med 
seg utstyret hvor som helst, 
uten store forsterkere eller 
andre ting som krever plass 
og muskelmasse. Remixing 
utenfor fire vegger med andre 
ord.
– Det vi driver med er jo skratching. Den DJ-formen 
vi driver med kalles turntabelism. Når man nå har fått 

dette portabelt ble det hetenes portablism, sier Roy. 
 Roy skratcher foreløpig mest innendørs på 
ulike barer og festivaler, men er i anskaffelsesfasen for 
portablism. Alfredo, som driver en DJ-skole, ble frelst 
en sommerdag i fjor etter å ha snublet over en film på 
Youtube. Nå er portablism en stor del av hverdagen 
hans. 
– Jeg er jo en skratch-nørd og ser en del på videoer 

hvor flinke folk holder 
på med det. På Youtube 
er det masse kreative 
mennesker, også finner 
jeg plutselig en video av 
et skotsk DJ som heter 

Ritchie Rufftone. Det er en video av at han sitter 
ute i Skottland et sted og skratcher og bare «shower 
off», da.Vi ser en stor elv, fine fjell og hele pakka i 

Alfredo liker å kunne være kreativ med musikken utendørs.

«Jeg ble helt blåst bort. hva er det 
han holder på med?»

►

den hvite ridderen av serbisk satire
Hva får man hvis man blander sammen politisk maktesløshet, ironigenerasjonen og informasjonssamfunnet?

TEKST OG ILLUSTRASJON: Hannah Kvamsdal

Iskrivende stund lades det opp til presidentvalg i 
Serbia, og innen denne utgaven av Samfunnsviter’n 

er å finne i Blinderns bladhyller har den serbiske 
befolkning etter all 
sannsynlighet fått stemt 
fram enn ny president. 
En liten av del av 
befolkningen i alle 
fall. Muligens om lag 
halvparten, om vi tenker oss at det blir det samme 
andel stemmeberettigede som deltok ved det siste 
presidentvalget i 2012. Siden da har Tomislav Nikolic 
vært Serbias president, til tross for at det er viden kjent 
at han har hatt en lengre flørt med militant nasjonalisme, 
og i 2005 ble etterforsket av Humanitarian Law Center 
for krigsforbrytelser i forbindelse med massakeren 
i landsbyen Antin i Kroatia. Selv om de som regnes 
som de verste skurkene under krigene på 90-tallet er 
fjernet fra makten, er det ikke til å se bort ifra at det 
politiske eliten i landet i stor grad består av samme 
omgangskrets som da.
 Det er nok ingen serbere som blir overrasket 
dersom republikkens president de neste fem årene 
blir Aleksander Vucic. Til tross for at han bare er to 
år inne i sitt statsministerverv valgte han å stille som 
presidentkandidat i 2017. På de siste meningsmålingene 
har han scoret godt over 50 prosent. For utenforstående 
kan det virke som Vucic er et mye bedre alternativ enn 
Niklolic til å representere et (nesten hvilket som helst) 
land. Likevel har han også en mørk bakgrunn, og var på 
90-tallet medlem av et radikalt høyre-parti hvor serbisk 
nasjonalisme og opprettelsen av Stor-Serbia sto høyt på 
prioriteringslista. Ved å mykne i kantene har han klart å 

klatre seg oppover makthierarkiet.
 Det er til sammen 11 kandidater som har 
stilt til valget, men svært få av disse kan egentlig sies 

å konkurrere med Vucic. Det 
virker spesielt som de unge 
har sett seg lei av å velge 
mellom «pest eller kolera», 
noe som trolig også er grunnen 
til en svært lav valgdeltakelse 

blant de yngre velgerne. Og for ironigenerasjon har den 
nye politiske satiren utviklet seg til å bli en gjennomført 
satirisk politiker. En av presidentkandidatene er nemlig 
en fiktiv karakter som ved hjelp av sosiale medier har 
parodiert seg opp på listen. Ljubiša Preletačević Beli, 
som spilles av Luka Maksimović (født i 1991), er den 
«ultimate» politikeren. Mellomnavnet er et liksomnavn 
som på serbisk betyr noe slik slikt som «flyr over» – 
En referanse til serbiske politikers tendenser til å bytte 
partier etter hvilket som gjør det best.
 Beli lar seg kun avbilde i hvit dress, helst 
også ridende på en hvit hest. Hans politiske satire går ut 
på å gjøre akkurat det samme som alle andre politikere 
gjør, bare at han er ærlig om det. Han er rik, korrupt, 
lirer av seg løgner til befolkningen, og har til og med 
et falsk vitnemål. Valgløftene er like pompøse og 
overdådige som karakteren selv. Hvis Beli blir Serbias 
nye president, noe han selv ikke er i tvil om at han vil, 
kommer Serbia til å bygge et hav inne i landet, slik at 
de kan få en kystlinje. Han skal også gi alle serbiske 
borgere en hest hver. 
 Selv om løftene er dratt langt ut av 
proporsjoner er satirikeren langt i fra den eneste 
kandidaten som lover ting som serbere flest forstår det 

er umulig å gjennomføre i praksis. I en Youtube-video 
går Beli rundt i den serbiske byen Mladenovac og deler 
ut vitnemål. Han sier det er den enkleste måten å få 
en bedre utdannet befolkning. Hele prosjektet begynte 
som en rebelsk handling: Maksimović og noen venner 
av han så seg lei av å være passive vitner til den samme 
gamle valgkampen, med de samme politikerne og de 
samme ugjennomførbare valgløftene. Serbia har aldri 
klart å innhente seg økonomisk siden oppløsningen av 
Jugoslavia, til tross for at samtlige statsministere og 
presidenter har lovet en lysere fremtid.
 Da de fleste meningsmålinger blir utført 
gjennom fasttelefon, er det vanskelig å si akkurat 
hvor stor oppslutningen til satirikeren er. Han er helt 
klart mest populær blant den yngre generasjonen 
stemmeberettigede. Det var uproblematisk for Beli 
å raskt samle sammen de 10.000 underskriftene han 
trengte for å stille som kandidat. Han er et typisk 
internettfenomen, og bruker «lik og del» strategien i 
sosiale medier som middel i sin valgkamp. Det er, som 
skrevet over, lite som tyder på at Beli kommer til å vinne 
valget, men likevel er det ingen tvil om at han har fått 
mye oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. 
Beli ser ut til å kunne stjele stemmer fra både høyre 
og venstre, og kan dermed i det minste være med på 
å påvirke utfallet. Det virker som mange av velgerne 
som avsto fra å stemme ved det forrige presidentvalget 
nå har blitt mer politisk engasjerte, og kan dermed 
også finne motivasjon til å stemme på noen av de 
andre kandidatene. Ikke minst er Belis oppslutning 
med på å gi et signal til både befolkning, politikere 
og omverdenen på hvor useriøst og maktesløst serbisk 
politikk blir oppfattet av mange. ■

«valgløftene er like pompøse og 
overdådige som kandidaten selv.»
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bakgrunnen, ler Alfredo. 
– Skratching utendørs var noe jeg aldri hadde sett før.  Så jeg ble helt blåst bort. Hva er 
det han holder på med? Jeg ble veldig nysgjerrig på det tekniske, tok kontakt med han 
og fikk litt tips. Jeg ble dødsinspirert og kjøpte samme utstyr som han, forklarer Alfredo 
entusiastisk. 
 For utstyr er viktig når man holder på med portableism, men man behøver ikke 
mye. Det hele foregår strømløst, og man trenger kun en direkte drevet platespiller med en 
spesiell motor på innsiden som er batteridrevet. En portabel platespiller for å si det enkelt. 
Ellers trengs en høyttaler, om den ikke er innebygget, og eventuelt en smarttelefon hvis 
man ønsker å bruke musikk både fra den og fra vinylplaten. 
– Det finnes mange platespillere som er drevet av et belte, og dette har eksistert i nesten 
40 år, men forskjellen er at det nå er en ny teknologi på innsiden, sier Alfredo.Videre sier 
han at teknologien fascinerer. Han tenker på hvordan han kan ta portablism enda et steg 
videre og forbedre sine ferdigheter. Alfredo ser på dette som en hobby som han kan slappe 
av med, ta med seg ut, bli inspirert av og bruke kreativt, men også som noe han kan tjene 
penger på. 

Er dette noe alle kan lære seg?
Alfredo nikker. 
– Det tror jeg. Det er så klart en stor fordel å ha sans og forståelse for rytmikk. Dette 
er jo teknisk, men det kan man lære seg. Jeg har en tese på at trommiser kan ha gode 
forutsetninger for skratching.
– Ja, også er det ikke bare det tekniske som er viktig heller. Hvis det ikke ligger noe sjel og 
følelse i det man spiller så er det dritkjedelig å høre på. Slik er det i alle sjangere fra klassisk 

musikk til scratching, sier Roy.
Store strømmer av turister finner veien til Vigelandsparken denne grå ettermiddagen, 
og noen trekkes mot Alfredo og Roy som sitter og remixer. Det knipses, smiles og 
nikkes i takt med musikken. 

Hva slags tilbakemelding pleier du å få når du remixer ute rundt omkring i 
byen?
– Mange er veldig nysgjerrige, spesielt litt eldre folk som har et forhold til vinylskiver. 
De kommer gjerne bort og vil vite mer, og stiller spørsmål om teknologien bak. Det 
virker som der er en slags gnist som tennes hos noen. Dette er noe de allerede har 
kjennskap til, men med en ny vri, forklarer Alfredo. 
– Ja, man kan godt kalle det en reinkarnasjon, sier Roy. En krysning mellom det 
analoge og det digitale. 

Er det et stort skratching og portablism- miljø i Norge?
– Det er ganske mange aktive, gode skratchere i Norge, men de har ikke så mye 
kontakt med hverandre fordi få kjenner hverandre. En sitter kanskje i Flekkefjord, 
mens en annen sitter i Bodø. Kontakten er ikke der rett og slett. Det er nok en god 
del fler enn vi tror, men det er ikke noe miljø egentlig. Det er litt synd, sier Roy. 
– Hvor keen du er på å vise seg frem spiller nok inn her. Noen synes dette er en kul 
hobby å ha for seg selv, ikke sant. Jeg derimot liker å vise meg frem, ler Alfredo. 
Roy sier at portablism kan være en god måte å gjøre skratching mer sosialt. 

– Det kan gjerne bli litt asosialt når man sitter hjemme og mixer, men når du tar 
det med ut for eksempel i parken er det lettere å komme sammen og møte andre 
likesinnede eller andre som bare er nysgjerrige.  
Utstyret pakkes sammen som en liten koffert, og vi rusler litt rundt i parken. En 
klassisk rød telefonkiosk blir neste arena for kreativ mixing, og mange blikk finner 
veien dit. Alfredo har rett i at portablism trigger nysgjerrigheten hos folk.

 Tror dere portablism kommer til å bli mer utbredt i Norge fremover?
– Jeg tror portablism har noe over seg som kan gjøre at scratchingmiljøet i Norge 
vil vokse. Kanskje dette er den friskeste pusten, bokstavelig talt, man trenger og 
nettopp derfor kan portablism bli ganske stort, sier Roy.
Alfredo er enig.  
– Ja, det er det all forutsetning for med tanke på at prisen er halvert sammenlignet 
med vanlig utstyr, og det gir en frihet til å velge hvor man ønsker å være kreativ. 
Mulighetene er store og dagens teknologi er grensesprengende. ■ 

Det er ikke mye utstyr som trengs. 

Det er ikke noe å si på entusiasmen for portablism. 

Roy tester ut telefonkiosken som remixing-arena.

«hvis det ikke ligger noe sjel og følelse i det man spiller så er 
det dritkjedelig å høre på.»

«mange er veldig nysgjerrige, spesielt litt eldre folk 
som har et forhold til vinylskiver.»

Portablism 

Portablism fikk sitt gjennombrudd i 2016. Det er en strømløs form remixing og alt 
du trenger trenger er en portabel platespiller og en vinylskive. 

Smarttelefoner kan også brukes for lydeffekter. 
Det finnes flere gratis apper med slike effekter, for eksempel Table Beats. 
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The weather was cold, the streets were icy and it was 
beginning to look a lot like Christmas. Not simply due 
to the lights, the trees, the stars and the angels that 
frosted people’s homes; I was also informed by the 
carols stuck in my mind. 

To a lot of us, Christmas represents a point of 
reference. It is announced with an intensity that refuses 
to be ignored and so we can’t ignore it. The powerful, 
nostalgic effects of the music and the smells and the 

decorations all help to lure us back to the past. Our 
traditions ensure that every Christmas we find ourselves 
in the very same spot as every other Christmas, with 
the only variable being a multiple of a year’s time. So, 
what have we done the last year? What has actually 
been accomplished? I dreaded the questions. I knew 
deep down that in 2016, I hadn’t completed or even 
started a single new television show.

With this mindset, and the family’s valued 

reputation on the line, I was determined to make a 
change. This holiday season wouldn’t be dominated 
by the usual cheerful activities of dressing the tree and 
opening presents and rekindling with family and old 
friends. No, I made sure to enter it with a plan. It was 
time to play catch-up.
 
Industry becomes culture
My beef was with the streaming industry. Without my 

consent, it had changed the nature of social interaction. 
It began as streaming sites first achieved success with 
movies. The value of on-demand services such as 
Netflix, Hulu, Amazon Prime and HBO sky rocketed 
and they wisely turned their revenue towards producing 
TV shows… a lot of TV shows. With the help of their 
money and a careful catalogue of consumers’ interests, 
they have designed TV shows to fit every taste. For the 
fans of dystopian science fiction, there is Black Mirror 
which explores the modern phenomena of techno-
paranoia. For those who enjoy the beauty of dialogue 
and everyday life, Amazon has created Crisis In Six 
Scenes. For love there is Love and Easy, for satire 
Bojack Horseman and 30 Rock, for drama The Hand 
of God and Harlot, and for everyone (it seems) there is 
Game of Thrones. 

In the end, most people are able to find 
a show they identify with, and over time it becomes 
an important part of who they are. People don’t have 
to struggle with communicating their inner selves 
anymore, they can merely point to a TV show and 
say “this is what I like, this is who I am.” If you find 
someone who watches the same shows as yourself, 
you can assume similarity, that you have similar taste 
and similar humor. The streaming industry became a 
culture and people found each other, formed groups, 
and fell in love based on their viewing habits (at least 
initially). Huge complexes like Comic-Con are held 
together solely by the dedication and love of strangers 
towards their TV show.

A decision to change
For a long time, I ignored the parade of new shows 
and I had been treated accordingly. In conversation, I 
was frequently iced out and ridiculed for my ignorance 
concerning the political standing in Westeros. At 
viewing parties, I was the annoying guy asking all 
the obvious questions. My love life was dominated 
by women who thought they could change me. They 
would introduce me to their favorite shows, stare at 
my face, studying its expressions, with greater care 
than I dedicated to their show. Ultimately, they were 
disappointed. I was reluctant and unsatisfactory as an 
empathetic party in their turbulent virtual world. A 
woman told me she was intimidated by a conversation 
without the safety net that mutual admiration towards a 
TV show provides.

Game of Thrones. Luke Cage. Veep. The 
Wire. Black Mirror. Parks and Recreation. West 
World. True Detective. These meant nothing to me and 
everyday someone made sure to remind me of what I 
was missing. I told myself “no more” and cursed myself 
for wasting time in bars, concerts and cabins talking 

living life in the fast forward
They used to say «make the most of the life you have.» 

That was back when you had to settle for the time you were given. Now we can manipulate it.

TEXT: Øystein Vaglid. ILLUSTRATION: Margaux Huelvan

"I had lost contact with virtual 
reality and it was time to do 

something about it."

to people who told stories with a complete count of 
bulletproof characters firmly established at zero. I had 
lost contact with virtual reality and it was time to do 
something about it.

It was a daunting task. According to Tiii.me it 
would take me 9 days, 22 hours and 18 minutes to finish 
the binge. Taking into consideration the mandatory 
time spent eating, sleeping and bathroom breaking, I 
realized that this was my Everest, my white whale. It 
seemed impossible.  

Then a friend told me about speed watching. 
She told me that after Youtube had introduced a button 
to speed up their videos she had begun taking advantage 
of it. I asked her “why?” and she told me she spends a 
lot of time watching clips on Youtube and listening to 
podcasts. She was constantly being recommended new 
things to view and listen to. She showed me a Word 
document that she had created. It was called Bucket List 
and it was almost three pages long. It contained four 
columns with bullet points meticulously listing all the 
shows, the videos, the discussions, the interviews, and 
the entertainment that she had been recommended.  

 I could see that she was slowly making her 
way through it because she had put a line through the 
completed bullet points. She had started with the first 
bullet point in the first column and made her way down 
the list. The amount of structure reminded me of my 
study plan. She said that speed watching was the only 
way that she could have any hope of reaching the end. 
I was inspired.

Speed watching
Youtube is a frontrunner in this style of consuming 
content. They installed an option under the settings 
menu that allows the audience to choose the speed of 
the video. 
 Playing the video under “Normal” speed is 
customary, but if you speed up every video to “1.5” 
then you end up spending 40 minutes to watch an hour 
of content. Most podcast platforms also offer simple 
features to speed up their recordings. 
 The trend stops with the on-demand streaming 
services that provide movies and TV shows. They offer 
no choice as to the speed of their content. Instead, I had 
to set up a media player called VLC that could triple 
the speed of the content. Finally, I could begin to binge. 

Consumption
I decided I would build myself up and gradually 
increase the speed after I had become accustomed to it. 
In two days, I was watching and listening to everything 
in 1.5 times the normal speed. Two more days and I 
was double timing. While my family put up Christmas 
decorations, I was consumed by the flashing glow of the 
computer screen projecting sword fights and romances 
at twice the speed. I felt like Winston returning from 
Latvia or a memory drive downloading heaps of 
information at lightning speed. And the experience 
remained the same. 
 Critics of speed watching point to the loss 
of vital pauses or meaningful looks but I never had 
to chose between the two. Everything is relative so 
speeding up the footage doesn’t corrupt the message. 
The pauses feel just as long since the rest of the content 
is also sped up.

In a week, I had finished Veep, True Detective 
(only season one of course) and Westworld. Initially my 
progress was positive and encouraging. I could make it. 
A few days later, this feeling began to wear off. My 
body and mind was beginning to tire from the intense 
consumption of content. This I hadn’t considered. 

Even though the time was cut by half, the 
amount of information I absorbed each day remained 
the same. It was tiring and it felt endless and the speed 
only added to this feeling. I had a hard time sleeping 
and my eyes were red and sore. I walked outside and 
kids screamed and ran the other way. 

But worst of all: I had lost all pleasure in 
watching TV, or movies, or listening to podcasts. It had 
become a chore. I no longer watched because I wanted 
to but because I felt I had to. The increased speed made 
me realize that I was watching TV shows simply to 
watch them, not enjoy them. Almost two weeks into 
the experiment and I was done. Slain by a mountain 
of material. Brought down by a crushing collection of 
content. 

I was halfway through an episode of Game of 
Thrones when I saw my own reflection in the screen for 
a second, and considered my decisions. I turned off the 
computer and made my way downstairs. 

As I descend, the smells hit me and the 
sounds too; music, slow oldies pronouncing family and 
love. Above it, warm welcoming waves of stories and 
subsequent laughter. It is a calling to which I submit 
wholeheartedly. 

It materializes like a cartoony hand made 
from vapors of scent, and I am lifted, carried through 
the air, injected with warmth and familiarity, to my 
family, all sitting around the coffee table, eating fruit 
cake, talking, laughing. I had missed this. ■
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Dato: 31. desember 2016. Klokka er åtte på kvelden, 
og Vancouver er inne i en aldri så liten, men 

svært sjelden snøstorm. Litt bitter over å gå glipp av 
nyttårsfeiring hjemme, kaver jeg meg frem til et hostell 
midt i byen, nedlassa i bagasje. Jeg får rigga meg til 
på et trangt firemannsrom, sagt pent nei takk til shots 
med en gjeng fnisete australiere, spist curry aleine på 
restaurant, før jeg er i seng innen klokka slår tolv. Dette 
oppholdet har siden bare gått oppover. Vancouver viste 
seg nemlig å være et fantastisk sted, og hun ene av de 
fnisete australierne skal jeg faktisk på ferie med etter at 
eksamensperioden er over. 

Til vanlig studerer jeg Kultur og 
kommunikasjon på Blindern, men dette semesteret har 
jeg altså tilbrakt ved University of British Columbia i 
Vancouver. Da jeg startet prosjekt «et semester utafor 
Blindern-bobla» for vel et år siden, var lista over mulige 
destinasjoner lang. Du kan rett og slett dra så godt som 
hvor enn du bare vil her i verden med UiO sine avtaler. 
Jeg så på Hong Kong, vurderte sterkt Wien (før jeg 
kom på at jeg ikke snakker tysk), var innom Colombia 
(kan heller ikke spansk), samt andre byer i Canada. 
Vancouver og UBC gikk allikevel seirende ut, basert 
på intens googling av både universitet og by. For ikke 
å nevne en minneverdig god kanelbolle-opplevelse jeg 
hadde under en mellomlanding i Vancouver for noen 
år siden. 

Mine tidligere reiseopplevelser har i 
hovedsak vært basert på fritid og gøy, noe jeg nok 
ubevisst forventa av dette oppholdet også. Så starta 
undervisning opp 3. januar, og fem dager i uka blei fylt 
opp av fag, med jevnlige innleveringer og diskusjoner. 
Jeg skjønte at det er forskjell på loffe-rundt-friår og 
universitetsutveksling – og det er jeg veldig takknemlig 
for!

UBC er, etter min mening, et utrolig godt 
universitet, med en fantastisk beliggenhet helt ytterst 
på en halvøy i Vancouver. Med sine 60 000 studenter er 
campus en liten by i seg selv, fylt til randen av kultur, 
kaffe og studentorganisasjoner. Forelesningene varer 
vanligvis mellom én time og halvannen, og enkelte 
emner har også krav til oppmøte, samt ukentlige 
kommentarer på pensum. 30 studiepoeng hjemme 
tilsvarer fem emner her, så UBC oppleves med andre 
ord som litt mer intenst enn Blindern. 

Krevende eller ei, det er allikevel ingenting 
som ikke kan kureres med avo on toast og en 
pertentlig cortado på en av Vancouver’s utallige kaféer. 
Instagram-vennlige er de òg. Jeg har også fått tatt den 
tidligere nevnte minneverdige kanelbolle-opplevelsen 
til et nytt nivå, og funnet en kafé som spesialiserer 
seg på herligheten. Dette stedet topper faktisk også 

i peters paradis
St. Petersburg, Leningrad, Petrograd, Petersburg, Piter – kjært barn har mange navn. 

I det man omringes av det som oppleves som uendelig med palasser, katedraler og andre vidunderligheter fra en 
svunnen tid, er det lett å forstå hvorfor svenskene gang på gang prøvde å få klørne i denne perlen av en by. 
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reisebrev fra vancouver
En hel vennegjeng rikere, flere kulturer klokere og et par faglige utfordringer sterkere. Et utvekslingssemester ved 

University of British Columbia har gitt meg i bøtter og spann!
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mamma sine kanelboller, noe jeg karakteriserer som 
relativt legendarisk. Er du noen gang i Vancouver, er 
altså Grounds For Coffee på Alma Street stedet for 
tilfredsstillelse av – om ikke alle, så ihvertfall mange 
av dine lengsler.

Når det kommer til menneskene jeg 
deler denne hverdagen med, er de som oftest andre 
utvekslingsstudenter. I likhet med balansen av fritid og 
skole, måtte jeg også justere forventninga mi til at jeg 
skulle skaffe meg horder av canadiske venner. Å henge 
rundt opplevelsessultne mennesker fra hele verden 
vil jeg påstå er en minst like autentisk, og kanskje en 
bedre variant, enn å klamre seg 
fast til canadiere som allerede 
har etablerte vennegjenger. Det 
er i hvert fall min erfaring. Dette 
henger nok tett sammen med det 
faktum at jeg bor på campus, i en 
aldri så liten landsby av utvekslingsstudenter, samtidig 
som mange helger og kvelder har blitt tilbrakt på 
arrangementer i regi av UBC’s Exchange Student Club. 

Disse arrangementene har inkludert en 
helg på ski i Sun Peaks, et resort lenger nord i British 

Columbia, og en helg i Tofino, en aldri så liten 
canadisk surfeperle på Vancouver Island. I tillegg til 
en solid mengde festligheter både på og av campus. På 
eget initiativ har jeg også jevnlig farta til skimekkaet 
Whistler, som ligger kun et par timers busstur unna 
Vancouver. Med et latterlig billig sesongpass på 
innerlomma, har dette vært pur lykke for en skap-
skientusiast som meg. 

I skrivende stund går dette semesteret 
skummelt fort mot en slutt, og videre reiseplaner legges 
i beste prokrastineringsånd. Tanker om en liten tropisk 
getaway fra værsyke Vancouver lokker, men skal jeg 

være helt ærlig så lokker også 
Oslo og Blindern. Akkurat 
denne takknemligheten for 
både borte og hjemme, er også 
noe av den beste lærdommen 
jeg sitter igjen med etter 

tilsammen fire måneder i Vancouver. 
En kanskje lite sjokkerende konklusjon, men 

allikevel nok et bevis på hvorfor et utvekslingsopphold 
er og blir en investering på flere plan. Takk for det, 
UBC! ■

«Dette stedet topper 
faktisk også mamma sine 

kanelboller...»

«Å henge rundt opplevelsessultne 
mennesker fra hele verden vil jeg 

påstå er minst like autentisk...»

UBC i all sin prakt. Blindern, du har litt å gå på her. 

Det som nå betraktes som Russlands kulturelle 
hovedstad ble grunnlagt ved munningen av Neva-elven 
av tsar Peter den store under en stormfull periode i 1703. 
Tsarens ambisjoner var at byen skulle åpne Russland for 
vest-europeisk innflytelse, 
og dermed fungere som 
rikets «vindu» vestover. 
Impulser utenfra i tiden 
etter karakteriserer byen 
i stor grad den dag i dag 
– St. Petersburg blir ofte 
ansett som Russlands mest «europeiske» by. Peter den 
store og hans relativt likesinnede etterkommeres arv 
kommer tydelig til uttrykk gjennom alt fra arkitektur til 
kulturinnslag fra alle verdens hjørner. 
 Byens forskjellige epoker er altså sterkt 
tilstedeværende, og det kan ofte oppleves som 
forvirrende å bli forført av dens unike kulturelle og 
estetiske preg samtidig som man hjemsøkes av dens 
mørke historie. I tillegg til sovjetisk ledelsestyranni 
har både revolusjoner og verdenskriger ført til enorme 
menneskelige og materielle tap i St. Petersburg 
det siste århundret. I år er det faktisk 100 år siden 

februarrevolusjonen gjorde at tsar Nikolaj II måtte 
abdisere og bolsjevikene tok over makten i november 
samme år. 
 Innprentet i den kollektive hukommelsen 

er også at byen, da under 
navnet Leningrad, ble 
beleiret av det tyske 
Wehrmacht fra 1941 til 
1944. Omtrent en femtedel 
av byens innbyggere ble 
enten drept eller døde av 

sult i løpet av disse 872 dagene, som regnes som en 
av de største enkeltstående krigsforbrytelsene utført av 
tyskerne under andre verdenskrig. Det sier derfor seg 
selv at St. Petersburg har en rekke militære og politiske 
museer man ikke glemmer med det første. For en 
statsviter er det nokså surrealistisk å stå på balkongen 
hvor Lenin holdt mange taler som endret verden for 
alltid. 

Mer enn nok til din daglige dose kultur
Det er vanskelig å ta innover seg hvor mange berømte 
russiske forfattere som har vandret gatelangs i Nevskij-

området, og hvor mange fiktive romankarakterer som 
har bodd i byens eldgamle bygårder. Nikolai Gogol, 
Fjodor Dostojevskij og Leo Tolstoj har alle hentet 
inspirasjon fra St. Petersburg. Russisk litteratur har 
mye å by på, og kan best utforskes fra for eksempel 
nasjonalbiblioteket ved Ostrovskii-plassen eller den 
berømte kafeen «Literary Café» ved Moika-elven. 
Denne kafeen skal ha vært Aleksandr Pusjkins siste 
stopp før han ble drept i duell mot sin kones elsker. 
Med andre ord hakket mer sjelfullt enn lesesalen på 
universitetssenteret, selv om vi har tidligere KGB-
lokaler som nærmeste nabo.
 St Petersburg har også lenge holdt en spesiell 
plass i verden av russisk musikk, og er blant annet 
beryktet for sine operaer og balletter i verdensklasse. 
Byens rike musikalske scene kan oppleves fra et 
vidt spekter av scener, med alt fra det tradisjonsrike 
Mariinskij-teateret til undergrunnsklubben på hjørnet. 
Uten anstrengelser kan man oppleve både Beethovens 
symfonier og Ella Fitzgeralds revolusjonerende scat-
jazz på en og samme uke – selvfølgelig av ypperste 
kvalitet og til en studentvennlig pris. 
 Når det kommer til byens kunstverden ► 

«for en statsviter er det nokså 
surrealistisk å stå på balkongen 

hvor lenin holdt mange taler som 
endret verden for alltid.»

Smolnijkomplekset.
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En kaffe med:
cristina archetti
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En kaffe med
 

•Hvor: Café Bakeriet. 

•Stilling: Professor ved Institutt for medier 
og kommunikasjon. 

•Faglig interesser: Blant annet forholdet 
mellom politikere og journalister, og 

påvirkningen til media på radikalisme.

er  det vel obligatorisk å trekke frem Fabergé-museet 
og Eremitasjen, som er et av verdens største og eldste 
museer for kunst- og kulturhistorie. En del av det enorme 
museet er det velkjente Vinterpalasset. Her finner du 
blant mye annet arbeider av Michelangelo, Leonardo 
da Vinci, Rembrandt, Monet, van Gogh, Picasso og 
Matisse. For den som er interessert i samtidskunst, 
kan også Erarta-galleriet anbefales. I tillegg til å tilby 
et vidt spekter 
av både russiske 
og internasjonale 
a n e r k j e n t e 
kunstnere, har 
galleriet en «artsy» 
restaurant. Der lar 
kokken seg inspirere av de pågående utstillingene, og 
tilpasser menyen deretter. Perfekt for dem som er så 

sultne på kunst at de ikke blir mette bare av å se på.
 
Overraskende gode naboer
Det er mange som spør om jeg fikk et kultursjokk etter å 
ha kommet hit. Dette er verken et urimelig eller uvanlig 
spørsmål. Russere er som alle andre et folkeslag som 
har blitt tillagt mange stereotyper. Også her – som 
stereotyper flest – har de ikke rot i virkeligheten. 

 Russere er 
i stor grad både 
imøtekommende 
og nysgjerrige på 
oss «eksotiske» 
skapninger, og 
lar ikke mangel 

på engelskkunnskaper hindre dem fra en hyggelig 
samtale. Her må det påpekes at disse samtalene sjeldent 

finner sted på T-banen, men heller på en barkrakk etter 
solnedgang. Med andre ord er St Petersburg midt i 
blinken for en nordmann, som er likere sine naboer i 
øst enn først antatt. Jeg tror faktisk jeg kan konkludere 
med at det nærmeste jeg har kommet et kultursjokk var 
da jeg betalte 2,- kr for en pakke Paracet. For ikke å 
snakke om alkoholprisene…

Et uvelkomment samlivsbrudd
For en spirende samfunnsviter er det altså mer enn 
nok å bryne seg på i Russlands tidligere politiske, nå 
kulturelle, hovedstad. Tre måneder er rett og slett ikke 
nok tid til å oppleve alt både landet og byen har å by 
på. Jeg har lyst til å gå inn på immigrasjonskontoret 
og trygle på gebrokken russisk om å få lov til være 
her bare litt til. Jeg lover å sette meg på første fly når 
vinteren kommer tilbake! ■

Foran Oppstandelseskirken. 

«med andre ord er st. petersburg midt i 
blinken for en nordmann, som er likere sine 

naboer i øst enn først antatt.»

Hva drikker du?
- Frysetørket kaffe med helmelk. Jeg drikker fra en 
kopp som er en av mine nye favoritter.  Denne fikk jeg 
fra NATOs StratCom senter i Riga. Jeg har jobbet en 
del med dem og de inviterer meg stadig for å holde 
presentasjoner. Hver gang jeg besøker dem, gir 
de meg en liten dings. Denne gangen fikk 
jeg dette kruset hvor det står «perception 
becomes reality.» Det er kanskje litt 
advarende, men jeg liker det. 

Som ekspert på 
kommunikasjon, tror du 
på at mye handler om 
kroppsspråk?
- Ja, absolutt. 

Har du noen tips til 
hvordan folk kan 
formidle et bedre 
budskap ved hjelp 
av kroppsspråket 
sitt?
- Jeg har lest om 
hvordan visse 
bevegelser assosieres 
med en bestemt type 
personlighet. Hvis 
man krysser armene 
så skal det liksom 
fortelle andre at du har 
en lukket personlighet. 
Kanskje det er kulturell ting, 
men jeg leser ikke så dypt inn 
i det. Man må jo ha hendene i én 
posisjon! Jeg foreslår at man er seg 
selv. Når man manipulerer kroppsspråket 
merker folk det. Det kan være ubevisst, men 
de merker at noe er falskt. Jeg hater virkelig falskhet. 

Tror du på sannhet over alt?
- Ja, uansett hva. Innen politikk finnes det folk 
som jobber med å snu historier og hendelser fra 
noe negativt til noe positivt, men folk er ikke 
dumme. De ser som regel rett gjennom det. 

Hygge er et populært uttrykk i Norge som har fått 
internasjonal oppmerksomhet de siste årene. Når 
treffer den følelsen deg?
- Jeg føler egentlig ikke så mye hygge. Det er ikke 

slik jeg lever. Å sitte ned og bare slappe av er bare 
tidsfordriv for meg; det oppnår ingenting. Jeg lever fra

 

mål til mål og har nesten alltid en plan i bakhodet. Jeg 
har tenkt på om det er noe jeg bør forandre på. Jeg vet 
ikke om det er en bra livsstil, men det er slik jeg er. 
Selv når jeg leser en bok ønsker jeg alltid å lære noe. 

Har du en favorittbok?
- Jeg liker krim veldig godt, men jeg tror hvis jeg skulle
valgt en favoritt bok må det bli The Politics of 
Misinformation. Den var skrevet av Murray Edelman
etter at han fant ut at han var døende. Derfor skriver 
han veldig åpent og presenterer alle ideene han 
har i hodet uten frykt for konsekvenser og uten 
noen sosiale barrierer. Det er sannhet over alt. 
 
Hva med daglige rutiner? Er det noe du gjør hver 

dag som er spesielt for deg?
- Da jeg studerte på universitetet, pleide jeg å holde 
på med kickboxing og begynte å tøye ut hver kveld. 
Det gjør jeg fortsatt. Da jeg bodde i England pleide jeg 
også å kakke den hvite delen av egget og smøre den rå 

eggeplommen på en brødskive. Det har jeg sluttet 
med nå, men jeg tror på en varm frokost uten 

mye variasjon. Jeg liker å spise grøt med 
valnøttolje på morningen. Broren min 

fortalte meg en gang at valnøttolje 
har mange gode kvaliteter. Jeg 

husker ikke hva de var, men 
nå bruker jeg det fordi det 

minner meg om han. 

Hvis du hadde 
muligheten til å 
observere hvilken 
som helst historisk 
hendelse, hva ville du 
valgt?
- Jeg vet jeg kommer 
til å komme på noe 
bedre rett etter jeg har 
svart, men det hadde 

vært interessant å blitt 
med på en av de møtene 

de vinnende nasjonene 
har etter en krig. Spesielt 

etter en av verdenskrigene, 
fordi beslutningene de 

tok da har hatt en så stor 
påvirkning for så mange folk. 

Tror du det lever opp til 
forventningene?

- Nei, det vet jeg ikke; jeg tror ikke det. 
De satt sikkert bare i en sal døgnet rundt 

og diskuterte og kranglet om en million tall. 

Dette levde i alle fall opp til alle mine forventninger. 
Takk for kaffen. ■«jeg foreslår at man er seg 

selv. når man manipulerer 
kroppsspråket, merker folk det.»
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