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le Jacob Madsen er professor i psykologi ved
Universitetet i Oslo. Han har markert seg i norsk offentlighet og akademia som en kritisk stemme i diskursen
rundt psykologiens samfunnsmandat. Madsen har blant
annet forfattet bøkene Den terapeutiske kultur (2010; 2.
utgave publisert i 2017), Det er innover vi må gå (2014),
Generasjon prestasjon (2018) og Livsmestring på timeplanen (2020). Han har ved siden av profesjonsutdanning i
psykologi og doktorgrad i vitenskapsteori tatt hovedfag i
filosofi. Det er denne krysningen og hans kritiske perspektiver på psykologifagets kulturelle hegemoni som ligger til
grunn for det foreliggende intervjuet. Her spør vi Madsen
om psykologiens rolle i samfunnet i dag, Freuds aktualitet,
samt forholdet mellom nyliberalisme og psykologi. Vi har
inndelt intervjuet deretter.
Mye av det du skriver om, handler om livet i det senmoderne,
senkapitalistiske samfunnet og hvordan dette påvirker livene
våre. I forbindelse med dette er det flere tenkere, deg selv inkludert, som hevder at avsakraliseringen av verden også har
ført til en autoritetskrise og et meningstap. Det første spørsmålet er derfor: Vil du si at psykologien har vokst frem i lys
av dette meningstapet? Har den fått noe av den veiledende
funksjonen som tradisjon og religion hadde før?
Det er langt på vei et premiss i den forskningstradisjonen jeg har jobbet innenfor og gjort doktorgradsarbeidet mitt på. Doktorgradsavhandlingen
min heter The Unfolding of the Therapeutic. På engelsk kaller man det for «therapeutic cultures», som
både er en samtidsdiagnose og etter hvert også har
blitt et tverrfaglig forskningsfelt. Som samtidsdi56

agnose innebærer det helt enkelt en idé om at psykologi har blitt en type verdensreligion, som fyller
noe av funksjonen kanskje særlig kristendommen
fylte i Norge tidligere. Kristendommen er selvfølgelig ikke helt borte, men kanskje den også får større innslag av den terapeutiske kulturen. Noen av de
historikerne jeg har brukt, mener å kunne påvise et
skifte på begynnelsen av 1900-tallet i Vesten. Det
er selvsagt litt upresist – jeg nok tror det fantes en
opptatthet av helse som går langt tilbake –, og religionen blir ikke borte heller.
De siste årene har man snakket om en resakralisering av verden, i tillegg til sekularisering, men
da er det ofte slik at resakraliseringen går veien om
individualismen, slik at du velger din egen religion.
Man setter sammen det beste fra litt buddhisme,
litt new-age, sånn at det blir et mer eklektisk forhold og mindre autoritativt. Det er flere filosofer
som har skrevet om dette, for eksempel Charles
Taylor i Autentisitetens etikk. Der har han har et
poeng om at i fravær av Gud og nasjonalstaten, er
det mer og mer følelsene og et krav om at mitt liv
skal folde seg ut i en autentisk ramme, som gjelder.
Det skal føles ekte og riktig for meg å gjøre det
jeg skal gjøre. Det blir en slags magefølelsens etikk.
Det forutsetter kanskje en tro på at vi går vekk fra
en tanke om heteronomi – at noen andre bestemmer over oss, at det er noen slags prinsipper som
for eksempel de ti bud, eller en type institusjonalisert kristendom som du underkaster deg – til at
det blir mer selvstyrt og følelsesbasert. Selvfølgelig
filtrert gjennom det psykologiske. Noen vil da si
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det oppstår en type autoritetskrise. Jeg tror likevel
man skal være forsiktig med å tenke at all autoritet
er borte og at nå er det helt fritt. Vi føler alle i mer
eller mindre grad at vi for eksempel skylder foreldrene våre noe, er bundet av konvensjoner eller
normer. Men det har kanskje ikke den samme fordømmende formen, den type kristne formaningen
«du skal ikke».
Det har også blitt lagt mye vekt på hvordan alle mennesker
har svaret selv. Dette er kanskje litt den new-age-tankegangen
du refererer til? At alle mennesker kan finne sannheten inne
i seg selv?
Det er typisk for mye av selvhjelpskulturen og den
tankegangen. At du selv egentlig bærer på «The
Secret». Hvis du bare knekker en kode, får rett innstilling eller den mentale råheten, så kan du lykkes.
Dette blander seg også med en slags senkapitalistisk logikk og en tanke om at alle er sin egen lykkes
smed. Som jo er veldig forførisk! Det er noe veldig
forlokkende med tanken på at «jeg kan bli hva jeg
vil, så lenge jeg bare jobber hardt nok».
Men tenker du at psykologien, hvis vi nå kan snakke om den
som en samlet størrelse, har hatt en egeninteresse i å frembringe disse endringene? Den tjener penger på det, for eksempel.
Når jeg foreleser om den terapeutiske kultur, forsøker jeg å advare mot tanken om at det jeg setter
opp er et komplott eller en konspirasjon, hvor du
kan lokalisere et historisk punkt, som et møte i den
amerikanske psykologforeningen eller noe slikt,
hvor de blir enige om å ta over verden. Det er ikke
noe sånt. Vi kan tenke på årsaken til at psykologi er
en av det 20. århundrets mest fremgangsrike profesjoner. Dette handler om både individualisering og
sekularisering, men også profesjonalisering. I tidligere tider, da man levde i mindre landsbyer eller
lignende, var det mer sånn at du kunne stole på at
storfamilien stilte opp. En del av de store oppgavene lå mer på sjamanen, landsbylegen eller folk
i familien din, mens nå ligger de hos familieadvokaten, fastlegen, regnskapsføreren, din personlige
trener, og så videre. Flere og flere oppgaver er overlatt til profesjonelle. I tillegg får vi, med sekulariseringen, at psykologene overtar en del av prestenes
rolle, som selvets fortolkere.
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Hvor tett er båndet mellom psykologi og nyliberalisme egentlig? Er det at psykologien, i kraft av ikke være selvkritisk nok,
bare ender opp med å bekrefte rådende ideologier, eller er det
et tettere bånd mellom akkurat nyliberalismen og psykologien?
Er psykologien nyliberalistisk i sitt vesen?
Jeg har tenkt noen ganger at det er det man kaller en elektiv affinitet. Det er egentlig et begrep fra
kjemien, men som Max Weber bruker, som betyr
at det er gjensidig tiltrekningskraft. Det trenger
ikke nødvendigvis være en vilje, men de trekkes
like fullt mot hverandre. Ian Parker, en britisk
psykoanalytiker, har en formulering hvor han sier
«psychology is always poisonous». Med det mener
han at den alltid har en slagside hvor den tilbyr
individuelle løsninger på sammensatte samfunnsproblemer. Nikolas Rose, en britisk sosiolog og
foucaultianer som bruker Foucault til å studere
psykologiens fremvekst i England, gjør et stort
poeng ut av at mye av den moderne psykologien
nettopp har vokst frem i det han kaller et avansert
liberalt demokrati, men det minner mye om det vi
kaller nyliberalismen. Fordi det har vært en interesse blant myndigheter at idealet ikke er å bestemme
over folk direkte, men heller indirekte ved at folk
skal ta saken i egne hender og leve sunne liv og ta
gode valg for seg selv. Du ønsker likevel å påvirke
dem til å ta de riktige valgene, og da tilbyr psyfagene – spesielt psykologi – en nyttig ekspertise
som kan gi dem begreper. Men det kan også gjøres
gjennom testing og idealer om barneoppdragelse.
Så Rose beskriver mye av veksten i den moderne
psykologien som noe som kommer av at det har
vært et behov fra myndighetene for en type psyekspertise. Det kan høres konspiratorisk ut, men
hans poeng er at det i utgangspunktet er positivt.
Den moderne formen for frihet vi har vendt oss til,
den måten vi tenker om vår egen subjektivitet på,
er psykologien nærmest en type garantist for – men
da kommer også psykologien tettere på makten.
Så individuell frihet og statlig styring er intrikat forbundet
med hverandre etter denne forståelsen?
Ja, så mitt argument har vært at det krever en
enda høyere grad av etisk bevissthet og kritisk sans
blant psykologer, i form av «var det egentlig bra
at våre tjenester blir etterspurt her?», og den synes
jeg er fraværende. Det er ikke noe god tradisjon i
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psykologien – verken som akademisk fag eller klinisk profesjon – for å tenke kritisk, for eksempel.
Mange følger kanskje en type kall, at de mener
de har lyst til å hjelpe mennesker. Det blir derfor
litt dårlig grobunn. I tillegg har vi profesjonsteori
– igjen et poeng fra Weber – med at alle profesjoner har noe ekspansivt i seg. De ønsker å utvide seg
selv. Hvis du bare har en hammer i verktøykassa,
ser du spikere overalt.
Men da er det kanskje noe i nyliberalismen som tillater eller
legger til rette for akkurat psykologiens ekspansjon?
Ja, det tror jeg. Det er jo i nyliberalismen – eller
hva vi skal kalle det – en idé om at individet skal
akseptere en veldig stor grad av ansvar over eget
liv, at individet skal være et selvregulert menneske
som har kontroll på egne impulser og tar gode valg
for seg og sine. Det henger sammen med det man
kaller for et entreprenøraktig selv (the entrepreneurial self), som tar initiativ og risiko på egne vegne.
At man driver selvet etter modell fra et økonomisk selskap. Du kan finne sitater fra for eksempel
Margaret Thatcher som ligger tett opp på en psykologisk retorikk: «Økonomi er metoden; målet
er å forandre hjertet og sjelen», som sosiolog Linn
Stalsberg siterer i boka si om nyliberalismen (Det
er nok nå, fra 2019). Så det er en type affinitet der.
Som er sterkere mellom psykologien og nyliberalismen, enn
mellom psykologien og andre ideologier. Hvis vi hadde levd i
et annet system, for eksempel?
Ja, jeg har hvert fall lurt litt på det. Jeg har også
skrevet litt om det. Den politiske venstresiden i
Norge, som typisk er opptatt av sosiale strukturer,
ulikhet, osv., har i mindre grad klart å bruke de delene av psykologien – som for eksempel samfunnspsykologien, eller en politisk orientert sosialpsykologi – til sin nytte. Det er den kliniske individualterapien som gjelder. Den høyeste formen for hjelp
er at flest mulig kommer fortest til psykolog eller at
fast psykolog blir foreslått med jevne mellomrom.
Hvis psykologien blir slik, så blir terapirommet det rådende.
Og da havner psykologien på et individuelt nivå, med én terapeut som hjelper ett individ. Det kommer kanskje til hindring
for at psykologien har et kritisk samfunnsblikk på seg selv,
for det blir bare en individuell psykolog som snakker med et

INTERVJU & FORSKNING

SPALTER

BREV

annet menneske om dets individuelle angst, depresjon eller
lignende?
Ulrich Beck, som skriver mye om individualisering, skriver om kliniske psykologers rolle knyttet
til individualisering i Vest-Tyskland på 1980-tallet. Han sier at hvis mennesket for eksempel blir
deprimert eller har gått arbeidsledig i mange år,
sendes de til psykologer, og da fordrer det at de
psykologene har en høy grad av det han kaller sosiopolitisk bevissthet. Lidelsen vil alltid komme til
uttrykk som noe privat, for eksempel en depresjon.
Psykologene må da evne å se hvordan det henger
sammen med situasjonen på arbeidsmarkedet, for
eksempel. Hvis de ikke gjør det, risikerer de å kortslutte årsakskretsen og bare knytte det an til noe i
barndommen din eller lignende. Det kan virke som
han har datidens tyske psykoanalytikere i tankene.
Det er interessant tankegang, og der tror jeg det
mangler noe i dagens psykologi, for jeg tror mye av
systemet er satt opp til individualterapi, så mange
psykologer vil oppleve at «det er ikke innenfor mitt
mandat» eller «min jobb er å forsøke å hjelpe dette
mennesket som kommer til meg» – den hippokratiske eden, osv. Det er selvfølgelig gode grunner til
å tenke det, men hvis alle gjør det hele tiden uten
at det blir stilt noen spørsmål, blir psykologene systemets tjenere. Det er selvfølgelig ikke sånn at jeg
ønsker at folk skal gå rundt ubehandlet for depresjon, men det er noen dilemmaer der.
I forbindelse med mindfulness i skolen har du et sitat i Det er
innover vi må gå, hvor du skriver: «Ekspertene setter imidlertid behovet for mindfulness i sammenheng med strukturelle
og globale samfunnsendringer som kjennetegner senmoderniteten. Det moderne hverdagsliv preges av overstimulering og
stress, og Hagen peker særlig på rollen teknologi har fått både
privat og i arbeidslivet» (2014, 78). Spørsmålet er da om det
er noe dialektisk med forholdet mellom psykologi og samfunn.
Øker dens appell og attraktivitet i takt med en stadig større
følelse av politisk avmakt?
Jeg vet ikke nødvendigvis om jeg ville sagt psykologien, men jeg mener å huske at noe som slo meg
som betenkelig da jeg skrev Det er innover vi må
gå, er hvor påfallende mange selvhjelpsbøker som
starter med innlendinger av typen «børsene raser,
demokratiet forvitrer», som om det ikke lenger er
noen du kan stole på eller som ivaretar dine inMIKKEL BERGVALL HENMO & MICHAEL DUMA VOLDBAKKEN
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teresser. Det høres nesten ut som sånn politiske
despoter snakker: «Det er bare jeg som kan redde
oss fra forfall». Løsningen her blir selvfølgelig at
du må gå inn i deg selv, for det er det eneste du
har kontroll over. Hvis et sånt type tankesett blir
dominerende – og disse bøkene selger jo i haugevis
– så er det veldig betenkelig hvis leserne litt for fort
resignerer på vegne av hva som er mulig å få til av
ytre politiske endringer. Hvis de tenker at mindset
og livsinnstilling er alt, og at de ytre livsbetingelsene betyr veldig lite. Jeg har antydet i den siste
boka om livsmestring i skolen, at den også bruker
dette forståelsessettet. Den sier at elevene må bli
flinkere til å håndtere stress og press, de må bli mer
robuste eller resiliente. De er ikke egentlig så interesserte i å gjøre noe med årsakene til skolestress, for
det vil være mye mer kostnadskrevende og vanskelig. Derfor er det bedre å forsøke å gi elevene noen
stressmestringsteknikker av typen mindfulness, for
at de skal kunne håndtere det. Hvis det blir det
politiske svaret, så tenker jeg det er kritikkverdig og
bør problematiseres.
Og så var det Freud: I Den terapeutiske kultur bruker du
ham som et eksempel på en som går innover og diskrediterer
det politiske ved å redusere det til nevroser. Men hos andre
tenkere, for eksempel Slavoj Žižek, viser begrepene til Freud
seg mye mer dynamiske og egnet til å forstå det komplekse
samspillet mellom individ og samfunn. For eksempel har han
snakket om «kravet om å nyte». Før var det et krav om å
avstå fra å nyte, mens når hindringene fra å nyte faller bort,
har vi ikke endt opp med å bli frie og nyte med glede. I stedet
har det oppstått et krav om å nyte, slik at hvor mye vi nyter
blir bestemmende for samvittighetsfølelsen. En slik analyse
reflekterer tilbake på det ytre. Kan det være noe innsiktsfullt
å vende innover på den måten, hvert fall hvis man tenker
subjektivitet som noe større enn bare individet, men kanskje
en ideologisk subjektivitet?
Jeg tror mange vil støtte deg på at man kan bruke Freud, og kanskje Freud med Marx, i en type
lesning av sosiale bevegelser. Žižek gjør det med
hell, med Freud og Lacan, slik at han kan analysere samtidsfenomener med maktaspektet. Jeg skal
ikke skryte på meg at jeg er noen Freud-ekspert,
men en av de viktigste teoretikerne jeg jobbet med
i doktorgradsprosjektet mitt, var Philip Rieff. Han
er ikke så kjent lenger i dag, men han var gift med
Susan Sontag en periode. Han skrev noen veldig
60
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interessante bøker om Freud på 50- og 60-tallet,
som jeg kan bedre. Han var redaktør for den amerikanske utgivelsen av Freuds samlede brev og var
en Freud-scholar, så det var åpenbart at han beundret Freud. Han har en lesning av Freud som jeg
opplever er en av de første tolkningene av Freud
mer som en politisk tenker enn en klinisk psykolog. Da har han en interessant lesning som går ut
på at Freud aldri har noe tro på de politiske motbevegelsene, kanskje fordi han skrev i en bestemt
historisk periode med første verdenskrig, hvor ting
gikk virkelig galt. De politiske bevegelsene vil alltid føre til en ny type undertrykkelse eller nevrose.
Freud har noen formuleringer om at vi aldri egentlig kan vite. At vi ikke kan vite om frihetsfølelsen
til slavene i antikken eller det moderne mennesket
var størst. Slik sett er han også litt en skeptiker. Så
jeg tenker han gjennom psykoanalysen skaper en
indre teaterscene, hvor mye av dette spiller seg ut.
Rieffs frykt er vel at konsekvensene av freudianismen, som det kanskje er riktigere å snakke om enn
Freud, blir at spørsmålet om frihet blir redusert til
hver enkeltes kamp med sine egne nevroser. Også
med vissheten om at mennesket aldri kan bli helt
fritt, fordi du alltid er bundet av psyken. Kanskje
er det urettferdig mot Freud, og jeg vet at man kan
lese ham annerledes. Det leses jo ikke Freud på
Psykologisk institutt lenger, så studentene trenger
aldri lese ham. Mitt inntrykk er at Freud er størst
innen litteraturvitenskapen, kjønnsteori, filmvitenskap, og lignende, men der brukes han mer i en
kritisk teori-tradisjon. Men Rieff viser hvert fall at
oppdagelsen og bruken av Freud i USA på 1950og 60-tallet, i det han kaller «terapiens triumf», har
noen avpolitiserende virkninger.
Også i økofilosofen virker det som noen bruker Freud og psykoanalysen til å se hvordan det underbevisste virker, hvordan
vi merker disse endringene i sjelslivet uten av vi nødvendigvis
er klar over det.
Ja, jeg tror du har helt rett i det. Det er hvert fall
deler av økopsykologien som trekker veksel på psykodynamisk og psykoanalytisk tenkning om det
ubevisste – nesten som et «det økologiske ubevisste». Arne Johan Vetlesen, for eksempel, mener vel
at det spiller en særlig viktig rolle i å få frem en
spesiell type affekter eller sånne ting som ikke er så
tydelig anerkjent – verken i offentligheten eller in-
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dividet selv. Med tanke på den debatten vi har hatt
om økosorg i Morgenbladet, så har jeg noen ganger tenkt at det er noe symptomatisk. At filosofi,
psykoanalyse og så videre – veldig teoritunge fag
– som hele tiden skal finne på nye begreper og teorier, om vi ikke burde gått andre vei i stedet, i form
av den utskjelte behaviorismen av typen Watson og
Skinner. Deres program var jo at vi ikke kan postulere noe av typen indre psykologiske størrelser,
for det blir metafysisk spekulasjon. Alt vi kan er å
se på ytre atferd. Hvis vi snakker om løsninger på
miljø- og klimakrisen, må det være ting som gjør
det billigere å leve grønt, mer kostbart å forurense.
At det må være noe som er knyttet opp mot folks
hverdagsliv, måten de lever livene sine på.
Tror du det også er litt yrkesskade, at du har det perspektivet
fordi du ser det i forlengelse av det vi har snakket om til nå,
med å gå innover og så videre?
Ja, jeg tror det! Og det kan godt være det er et eksempel hvor jeg burde heie mer på følelsenes rolle.
Vetlesen ville sikkert sagt det, at det er en tid for
en kritikk av det nå, men jeg synes Laura Hultberg
hadde noen interessante poeng i Morgenbladet.
Hun ser på bærekraft i undervisningen på skolen,
og har et poeng med at hun frykter mye ender
med at de skal lære elevene å lage kunst av plast
de plukker på stranda, for eksempel. Det blir mye
snakk om individuell atferd og følelser. Det finnes
forskning fra psykologien som viser at hvis du gjør
en del klimatiltak for deg selv, så blir du ikke mer
klimavennlig når det gjelder de store tiltakene som
å ta fly eller kjøre bil, men kanskje føler du snarere
at du kan forsvare det fordi du har bygget opp en
bank av god samvittighet.
Arne Johan Vetlesen vil vel forsøke å gjenskape en erfaringsnær
påkobling med naturen. Ser du på det som fåfengt eller for
sent?
Ja. Det er flere som sier at vi må gi barn og unge
mer erfaring med naturen. Dette kan man sikkert
teste empirisk, men jeg har ikke noe tro på at de
barna som gikk i en type naturbarnehage vil være
noe mer miljøbevisste enn de som gikk i en kommersiell kjedebarnehage hvor alt er kunstige omgivelser. Noe av det jeg er kritisk til, som jeg både
opplever er underliggende for noe av Arne Johans
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tenkning og økopsykologien, er det jeg opplever
som en romantisk antagelse om at på ett eller annet tidspunkt i historien levde mennesket i en pakt
eller overenstemmelse med naturen, så kom moderniteten som gjorde at vi har blitt drevet fra hverandre og det har skjedd en fremmedgjøring. Ved å
endre levesettet vårt inspirert av våre forfedre eller urfolk, vil menneskene få en mer etisk omgang
med naturen. Jeg tenker imidlertid mer at vi har
levd for lenge vekk fra naturen og at naturen også
er død, sykdom, herjinger og meningsløs. Jeg lurer
også på, og det er kanskje litt frekt, om det er en
litt norsk greie. Du skal liksom ut og gå i fjellet, og
så kobler man det til dette her, mens majoriteten av
menneskeheten bor i store millionbyer og ikke er
ute og bruker naturen på samme måte. Så det må
også være løsninger som passer for dem.
Én ting er de filosofiske og psykologiske
dimensjonene, men en annen ting er hvordan
dette vil appellere til folk. Det var en representant
fra MDG som skrev en sak under valget i Moss
Dagblad, hvor hun var ute i Mossemarka og det
var et bilde av tømmer i bakgrunnen. Det var på
grunn av barkebilleangrep i de canadiske skogene,
pluss korona, pluss klimaendringer, som har ført til
at man må hogge mer tre her hjemme. Hun var bekymret for at mange mossinger ville oppleve tap av
rekreasjonsområder og utvikle, som hun sa, økosorg. Overskriften var noe sånt som «Bekymra for
at mossinger skal få økosorg». Av 1000 mennesker
i Moss tror jeg én eller to ville hatt noen som helst
assosiasjoner til økosorg. Jeg tror det er en veldig
lite politisk musikalsk måte å få folk med seg på.
Det betyr ikke at mossinger ikke bryr seg om det,
jeg tror absolutt at de som har et forhold til det
føler noe her, men man trer et fremmedord over
noe som er i realiteten er veldig enkelt og egnet til
å skape engasjement: ens nærområder er truet.
For å gå litt tilbake til noe av vi snakket om før vi gikk over til
økosorg, i forlengelsen av dette med Freud: I Det er innover
vi må gå gir du et eksempel fra en selvhjelpsbok, hvor det er en
tydelig konflikt mellom det å ta vare på seg selv og det å stille
krav til seg selv. Du har en situasjon der hvor en dame skal på
jobb og opptrer uansvarlig og egoistisk i et ønske om å ta vare
på seg selv – at hun lar være å legge igjen en lapp på naboens
bil om at hun har bulket den og lar være å lese avisen fordi det
kan oppleves som krevende...
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Ja, Tankevirus! Det er til og med tegneseriestriper
i boka.
Dette er en konflikt vi tror mange står i daglig, nettopp konflikten mellom hvor store krav og hvilke krav som er rimelige å
stille til en selv, og hvordan dette henger sammen med ens eget
velvære. Har vi i en tendens til å overse, når vi snakker om at
overjeg-et er tilbake eller har endret seg, at vi har lettere for å
nedvurdere krav som har med moralske forpliktelser å gjøre?
Samtidig stiller vi veldig høye krav til oss selv når det kommer
til selvrealisering og fleksibilitet. Stiller vi for mye eller for lite
krav til oss selv i dag, eller må vi bare flytte kravene dit de
hører hjemme?
Jeg opplever at det er et ideal at du skal bli mindre
nevrotisk, mindre opptatt av hva alle andre synes,
bare leve ut lystene dine. Žižek har også vært inne
på dette. Men så er det bare på noen områder,
mens det på andre er sterke moralske føringer på at
du skal realisere deg selv, du skal bli noe. Unge blir
stresset av utdanningskravene, kanskje spesielt av
kravene de stiller til seg selv. Mennesker som sier de
ikke vil bli noe, ikke har noen ambisjoner, det vil
bli sett på som skandaløst. Den britiske filosofen
Michael Oakeshott snakker om «work and play»aktiviteter. «Work»-aktiviteter er formålsrettede,
du gjør det fordi du skal oppnå noe, mens «play»aktiviteter er aktiviteter som i seg selv ikke har noe
større mål. Hans poeng er at det blir mindre og
mindre av «play»-aktivitetene.
Selvdisiplinen er altså blitt sterk, men så har vi også begrepet
om moralisme. Vi vil også være frabedt krav, kan det virke
som. Er det fordi slike krav er relasjonelle eller ikke kommer
fra innsiden?
Ja, absolutt. Det skal ikke komme utenfra, fra noen
andre. Det skal være indrefølt.
Vi vil snakke litt om forholdet mellom psykologi og filosofi.
Du har hovedfag i filosofi og bruker en del filosofer i arbeidet
ditt. I Den terapeutiske kultur skriver du: «en sosialvitenskap som psykologien kan [...] aldri være nøytral, fordi den
enten må bidra til sosial reproduksjon eller sosial transformasjon» (2017, 177). Det virker som du etterlyser et slags
overordnet, kritisk refleksjonsnivå fra psykologien. Er det et
problem at hver vitenskap har blitt så spesialisert at ingen
lenger har det overordnete blikket? Vil du ha mer filosofi i
psykologien og et tettere bånd mellom de to?
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Hvis vi tar utgangspunkt i psykologi, tror jeg noe
av problemet er at det ikke er så mange som oppfatter seg selv om generalister, eller føler så mye
ansvar for psykologien. Det handler litt om de
insentivene du utsettes for som forsker. Hvis du
skal vinne frem i den stadig hardere konkurransen med mange internasjonale søkere til stillinger,
blir du målt på antall publikasjoner. Hvis du skal
bli internasjonalt ledende i noe, er det vanskelig
å bli internasjonalt ledende generalist, en «grandthinker». Du skal helst jobbe med noe bittelite som
du skal bli ekspert på og ekspandere. Jeg husker
jeg var med i et yngre forskningslederprogram på
Psykologisk institutt, som var en satsning på yngre
talenter. Da var det et tydelig ønske fra instituttet
at vi skulle få inn EU-midler. De hadde flydd inn
en ekspert på EU-søknader som tilfeldigvis var lege
av yrke. Vi måtte sende CV og publikasjonsliste til
ham på forhånd. Da jeg kom i møte med ham, sa
han: «I have a diagnosis for you». Diagnosen var
at jeg led av det han kalte publikasjonsdiaré – at
jeg hadde spredd meg for mye utover. Idealet var
å produsere noe jevnt sammenhengende, jeg skal
ikke snakke for mye i avføringsanalogier nå. Det
var vanskeligere å argumentere for at jeg var en
internasjonalt ledende ekspert, og få EU-midler,
fordi jeg spredte meg over for mange felt.
Det også noe med utdanningen. Jeg opplever at studentene får veldig lite filosofi og den type
tenkning nå. Da jeg gikk profesjonsstudiet i Bergen
leste vi Irvin Yalom sin Eksistensiell psykoterapi,
hvor han går i dialog med Kierkegaard, Heidegger
og Schopenhauer. Han skriver om frihet, mening,
isolasjon, død. Jeg tenker det er veldig verdifullt å
ha gjort en del sånn lesning og tenkning selv, hvis
du som psykolog kommer i kontakt med slike temaer hos klienten. Eller vitenskapsfilosofi eller modernitetsteori, så du kan ha litt mer sosiopolitisk
bevissthet.
Jeg har tenkt at det virker som om mye av
den moderne psykologien forsøker å klippe navlestrengen til filosofien. Det finnes psykologihistorikere som skriver om at det dukker opp det de
kaller et lenestoltabu, spesielt i den amerikanske,
vitenskapelige psykologien på første halvdel av
1900-tallet, hvor idealet helt klart var å modellere
seg på datidens fysikk og kjemi, ikke filosofi. I tråd
med behaviorismen skulle du helst drive forskning
mer naturvitenskapelig med eksperimenter og i la-
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boratoriet, ikke så mye teoretisering og metafysisk
spekulasjon. Og så tror jeg dette også har fått uttrykk i nyere tid, at for eksempel hvordan de ulike
psykologiske instituttene blir lokalisert i universitetssystemet. I Bergen var psykologi opprinnelig
underlagt filosofi. Så ble det flytta til et eget psykologisk fakultet. Mens nå ser de helt klart mer mot
Haukeland, medisin og de biologiske basalfagene.
Humaniora og samfunnsvitenskapene oppfattes
som mer utdatert og lavere på hierarkiet.
Den norske psykologen Steinar Kvale var en
av de få intellektuelle, norske psykologene i nyere
tid som skrev virkelig interessante, kritiske ting.
Han har et godt poeng i en artikkel han skrev som
heter «The Church, the Market and the Factory»,
som er metaforer for psykologien i ulike tidsperioder, hvor han mener at psykologien fra gammelt
av hele tiden har vært dratt mellom åndsvitenskapene og naturvitenskapene, og det har alltid vært et
spenningsforhold, som har virket produktivt. Men
i markedets tidsalder er det mer og mer erstattet
av anbefalingen om at de psykologiske instituttene
skal knytte seg mer opp til medisin eller realfag,
for det er der forskningsmidlene ligger. Han gjør et
poeng ut av at i den postmoderne tidsalder er det
ikke lenger sannhetsverdien som avgjør noe, det er
markedsverdien og forskningsinsentiver som styrer
psykologien.
Så mer enn et ideologisk problem, vil det kanskje være et institusjonelt problem?
Ja, jeg tenker det.
At det er noe med samfunnsengasjement og metarefleksjon
som ikke er så lett å verdsette med den modellen vi har nå?
Jeg kan noen ganger bli spurt om å holde forelesning på typer spesialiseringskurs hvor de ønsker
seg kritiske perspektiver, fordi de liksom synes det
er «veldig viktig med kritikk». Jeg møter det alltid
med en ambivalens, litt som når det er fagkritisk
dag. Jeg får litt inntrykk av at det handler om å få
krysset ut kritikken. Samtidig må man kanskje ha
tiltro til at man får sagt noe som noen tar til seg.
Er tiden for en forbindelse mellom samfunnsintellektuelle og
psykologien – at psykologien lytter til disse perspektivene – litt
over?
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Man kan tenke litt sånn noen ganger. Det er ikke
så lenge siden det ble vurdert et forslag om å ta
Psykologisk institutt ut av Samfunnsvitenskapelig
fakultet og inn i Medisinsk fakultet. Da var argumentet at psykologien har beveget seg vekk
fra samfunnsvitenskapene og mer og mer over til
nevrovitenskapene. Og der ligger det en tanke om
at det har vært en utvikling – vi har fått mer avanserte metoder, det har blitt bedre og kommet
nærmere sannheten. Jeg håper jo ikke denne flyttingen skjer, da. Det interessante var at da de valgte
å skrote den idéen, var det ikke fordi psykologi er
et samfunnsfag, men fordi de kom frem til at det er
bedre å være en stor fisk i en liten dam, enn en liten
fisk i en stor dam. På SV-fakultetet er psykologi det
største faget, mens på medisin er man redd for å
tape mot de som driver med enda mer naturvitenskapelig forskning.
Ja, ikke sant. Fordi mange av de spørsmålene filosofien tradisjonelt har jobbet med, har psykologien tatt over. Spørsmål
knyttet til det gode liv, for eksempel. Du nevner også eksempler som Aristoteles og Hegel, som snakker om det indre selvforholdet og selvrealisering. Hva skiller den selvfølelsen filosofien har vært opptatt av, fra den psykologien nå snakker om?
Er det noen viktige spørsmål psykologien neglisjerer?
Hvis vi tar for eksempel selvrealisering fra
Aristoteles til Mia Törnblom, er det en betydelig
endring i innhold og nedslagsfelt. Der hvor det
tidligere handlet om realisering av moralske dyder
i et slags fellesskap, handler det nå desto mer om
mentalhygiene.
Men finnes det et potensiale i psykologien for å være mer utoverrettet? Du skriver i Den terapeutiske kultur: «I Den
tyske ideologien slår som nevnt Marx og Engels (1998) fast
at det er de sosiale og økonomiske betingelser som determinerer bevisstheten som determinerer bevisstheten, ikke omvendt
[…] Psykologien sitt utgangspunkt som vitenskap – studien
av mennesket – står på mange måter i et motsetningsforhold
til dette radikale utgangspunktet [...]» (2017, 192). Hadde
den i så fall skilt seg betydelig fra sosiologien, eller hadde de
lignet hverandre da?
De hadde nok gjort det. Jeg skulle ønske sosiologien hadde en enda mer fremtredende plass. Det
hender jeg blir kontaktet av journalister og ber dem
snakke med en sosiolog i stedet for. Men ja, jeg har
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tenkt på det i forbindelse med den siste boka mi
om livsmestring i skolen. Det er nettopp noe av
bekymringen min. At barn og unges psykiske helse
– for å ta et Marx- eller Gro Harlem Brundtlandsitat: «Alt henger sammen med alt» – er betinget
av oppvekstsvilkår, ulikhet, kommuneøkonomi og
de ulike skolenes ressurser. Med livsmestring er jeg
redd man vitenskapeliggjør en tro på at livsinnstilling er alt, og at livsbetingelser betyr mindre.
At barn kanskje får ulik bagasje hjemmefra, men
det skal skolen utjevne gjennom en type program
som er vitenskapelig forankret og psykoedukativt.
Frykten min er vel at det er en type psykologi, kanskje særlig inspirert av den kognitive psykologien,
der du får tavleundervisning hvor du lærer «dette
er en tanke», «dette er en følelse», «dette er angst»,
og så skal du bruke dette på deg selv som en type
metakompetanse. Idealet er å utvikle det man kaller metakognisjon og evne til selvregulering. Man
skal nærmest overvåke sine egne læringsprosesser.
Mens jeg tenker at hvis man bare hadde tenkt mer
relasjonelt, så ville man vært mer opptatt av hvordan læringen foregår, dynamikken mellom elev og
lærer. Relasjonskompetanse – lærerens evne til å
se de enkelte elevene i klasserommet og følge dem
opp. Bare med det ville man i større grad plassert
ansvaret hos de voksne og ikke hos barna, og det
ville vært en mer dynamisk tenkning. Så det ville
ikke trengt å være så radikalt og samfunnsomveltende for at det skulle gjøre en forskjell.
Det ene året jeg rakk å jobbe som psykolog i
felten, før jeg begynte på doktorgraden min, jobbet
jeg i PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste). Man
kunne tenke seg at de ikke bare fikk en type rolle
hvor skolen henviser elever som oppleves som et
problem, hvor det er mistanke om ADHD eller
autisme, for eksempel, men at de hadde en aktiv,
mer kritisk rolle overfor kommunen og skolen,
hvor man kan legge til rette for at flest mulig barn
integreres og har det bra.
Da folkehelse og livsmestring skulle rulles ut
høsten 2020, var det forslag i Moss kommune om
å kutte gratis barnehage, gratis SFO og søskenmoderasjon for lavinntektsfamilier, samt legge barnetrygden inn i inntektsgrunnlaget for utregning
av sosialhjelp, tiltak mot barnefattigdom, som jeg
tenker ville vært de beste på lang sikt for å sikre
best mulig psykisk helse blant unge. Jeg tror ikke
det var en direkte sammenheng, men det er noe pa64
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radoksalt med at man skulle innføre disse tingene i
skolen, samtidig som man truet med å gjøre kutt i
tilbudene på grunn av dårlig kommuneøkonomi.
Så i en mer utoverrettet psykologi ligger også idealet om at
ulike disipliner og institusjoner jobber sammen?
Ja. Jeg tror det ville vært et potensiale der, men
hvordan det ville sett ut, vet jeg ikke nøyaktig.
Hvis vi ser på skolen, så har det vært en sterk vekst
i ADHD- og autisme-diagnoser. Jeg mener ikke å
relativisere det bort, men poenget er at det henger
tett sammen med kravene man stiller i undervisningssituasjonen i skolen. Hvis skolen har dårligere økonomi, så har de mindre muligheter til å
tilpasse opplæring sånn at flest mulig innenfor en
nevrologisk variasjon kan finne seg til rette, og da
vil flere oppleves som et problem. Så i et alternativt samfunn, vil du kanskje fortsatt ha det samme
nevrobiologiske grunnlaget, men skoleutviklingen
ville klart å romme det, mens slik det er nå, blir det
mer gjenstand for medisinering og utredning.
Så, til slutt: I sommer var det en visning av Godards Le
Mépris, hvor det blir det reist spørsmål om hvorfor den omflakkende Odyssevs bruker så lang tid på å komme hjem til
Penelope. Det blir foreslått at Odyssevs var lei av sin kone
og derfor kviet seg for å dra hjem. Da innvender noen at
Odyssevs ikke var et moderne, nevrotisk menneske. Han var
en enkel, god og rettskaffen mann. Denne beskrivelsen rommer egenskaper som er nærmere knyttet til dyder, som igjen er
lettere påviselige i handlinger og i det ytre. Overser man med
en slik psykologisk karakterisering indre konflikter og paradokser, eller kan det ha noe for seg? Har psykologien slik den
er i dag kommet noe nærmere en sannhet?
Det går an å argumentere mer positivt enn jeg gjør.
Jeg har noen ganger argumentert for at psykologien har vært viktig for forståelsen av individuell
sårbarhet, for eksempel. Den har også bidratt til å
gi grupper rettigheter, som tidligere ikke ble anerkjent som sårbare subjekter, for eksempel kvinner
og barn. Der har nok en psykologisk forståelse vært
viktig, og kanskje kan man tenke det videre med
dyr og natur også. Nå høres det nesten ut som jeg
argumenterer for øko-følelser plutselig, så det kan
jeg jo ikke si.
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Så det moderne rammeverk kan ha noe positivt ved seg?
Ja, men det kan også misbrukes mye. Den mest
psykologivennlige artikkelen jeg har skrevet, skrev
jeg sammen med Merethe Flatseth. Den heter «The
Mind is a Brittle Object». Der ser vi på bruk av
helse-argumenter knyttet til abort, som muliggjorde det i Norge på 1960- og 70-tallet. Blant
annet det eiendommelige uttrykket for at kvinner
kan få en «helseknekk», som kom inn i lovverket
på 60-tallet. Argumentet vårt er at med en psykologisk forståelse av kvinnen som et sårbart subjekt
på 60- og 70-tallet, muliggjør det at loven om
selektiv abort kan få gjennomslag. Før det måtte
man spille på for eksempel moralske argumenter.
Så her spiller psykologien en progressiv rolle, men
vi problematiserer det også. Det kan også medføre
en forventning om at å skulle ta en abort må være
veldig stressende, at en kvinne må underkaste seg
en psykologisk diskurs, for ikke å bli møtt med kritikk om at de har dårlig moral.
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Så vi kunne kanskje sagt at i dag ville vi vært mer sensitive for
at Odyssevs faktisk hadde det vanskelig.

MIKKEL BERGVALL HENMO & MICHAEL DUMA VOLDBAKKEN

65

