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Sammendrag 
 

I dette essayet har jeg forsøkt å nøste opp i hvilke situasjonsbetingede faktorer som påvirker tjenesteytere når de begår 

krenkende handlinger mot sine tjenestemottakere. Med støtte i relevant forskning og litteratur har jeg brukt refleksjonen 

som hjelpemiddel for å navigere meg fremover. Noen sidespor ut i ondskapen har bidratt til at jeg sitter igjen med en 

opplevelse av økt kunnskap og forståelse rundt noe som er vondt men viktig. Jeg har også en opplevelse av at det er 

mye mer å hente på dette feltet men at jeg med denne oppgaven i hvert fall har gitt meg selv et bedre fundament for 

veien videre. Det er mitt håp og ønske at flere kan ta lærdom av dette.  

 

Summary 

 

In this essay I have attempted to shed some light on the situational forces that affects helpers when they violate the 

people they are set to help. With support from relevant research and litterature I have used reflection as a navigation 

tool in order to move forward. Sidetracks in to evil has contributed to the fact that I am left with an impression of 

increased knowledge and understanding concerning something painful but important. I also have an impression that 

there is much more knowledge to gain on this subject but that I with this assignement have given myself a better 

fundament for the road ahead. It is my sincere hope and desire that more people can learn from this.  
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2.0. Innledning 
 

Å utdanne seg til å bli vernepleier kan på mange måter sees på som en ganske omveltende mentalitetsendring. For mitt 

vedkommende innebar det å etterhvert anerkjenne at alle hjelpetrengende mennesker bare er nettopp dét; mennesker 

som av veldig forskjellige og ofte kompliserte årsaker trenger hjelp i deler av sin hverdag og/eller deler av sitt liv. 

Akkurat som de som yter hjelpen er de bare mennesker. I noen sammenhenger er det gjerne tilfeldigheter som avgjør 

hvilken side av hjelpeyter/hjelpetrengende-grensen man havner på. For meg er dette med på å skape en sammenvevd 

forståelse av det samfunnet vi lever i så vel som det øker forståelsen min rundt det kompliserte forholdet mellom hjelper 

og hjelpetrengende. I det sistnevnte ligger blant annet dette med krenkelser.  

 

Den norske åndssvakeomsorgen, som det het den gang da, er stappet full av grelle eksempler på misbruk, maktmisbruk, 

overgrep og andre grenseoverskridelser, daglige som systematiske. Å kunne bli en god hjelper, en god vernepleier, 

forutsetter etter mitt skjønn å ta innover seg disse uhyrlighetene begått i fortid. Samtidig må man anerkjenne at det også 

foregår den dag i dag og at man selv til en viss grad er med på å opprettholde og utøve dette selv, uten at man 

nødvendigvis er det så veldig bevisst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.0. Begrunnelse for valg av tema 

 

Da jeg startet å tenke på bacheloroppgaven, hadde jeg et ønske om å skrive om ondskap. På ulike måter har dette gått 

som en rød tråd gjennom alle mine individuelle oppgaveinnleveringer på Høgskolen i Bergen. Etterhvert som 

kunnskapen har kommet inn, har en del fordommer lekket ut. For eksempel sverget jeg lenge til den venstreradikale 

punkrockens nærmest svartmaling av en verden der krig, ondskap og kapitalisme går hånd i hånd bak skjulte vegger. 

Det engelske anarkist-punkbandet Discharge sang, eller skrek om du vil, i 1982: “Hear nothing, see nothing, say 

nothing” (Discharge, 1982) med klar adresse til sine apatiske medmennesker og bekreftet langt på vei denne 

oppfatningen jeg hadde av verden. Etterhvert som jeg har turt å stille meg mer åpen og undrende til omgivelsene mine, 

noe som også kjennetegner fremdriften i denne oppgaven, har jeg sett at ting nok er mer grått enn svart og hvitt og mer 

komplisert enn den som først har møtt øyet mitt. Jeg har lest og hørt om grusomhetene begått mot pasienter på 

sentralinstitusjonene og jeg har møtt noen av menneskene som jobbet der. Men jeg har selv vært med å ta vanskelige 

avgjørelser og utføre handlinger som får store konsekvenser for de jeg er satt til å skulle hjelpe.  

 

Alt dette har gitt meg mange tanker og refleksjoner som jeg forsøksvis implementerer i denne oppgaveteksten. Temaet 

mitt er ikke noe jeg tenker at jeg vet alt om, men noe jeg ønsker å lære mer om, blant annet ved å skrive denne 

oppgaven. Jeg søker jeg å bli klokere, å tilegne meg en større forståelse og jeg har forsøkt å finne noen svar gjennom å 

arbeide med denne oppgaven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.0. Problemstilling 

 

Hvilke faktorer kan være med å påvirke tjenesteytere til å utføre krenkende handlinger mot sårbare tjenestemottakere? 

 

4.1. Avgrensning 

 

I utgangspunktet ønsket jeg som sagt å se på ondskap som fenomen. Jeg oppdaget etterhvert at eksemplene mine, som 

jeg trengte for å komme videre, ikke møtte dette kravet. Jeg ble da fort enig med veileder om å se på et fenomen med 

mange navn: krenkelser, grenseoverskridelser eller “småskala-ondskap; en form for ondskap som ikke er lett synlig, 

men som kan erfares av pasienter som overtramp av den grensen vi alle omgir oss med for å verne det private og 

intime” (Heggen i Sætersdal & Heggen, 2002, s. 33). Jeg har valgt å bruke disse begrepene om en annen i oppgaven for 

å beskrive det samme fenomenet.  

 

Videre tenkte jeg først å se på utviklingshemmedes historie og trekke inn eksempler fra min praksis og korte 

yrkeskarriere som ekstravakt ved et bofellesskap i Bergen kommune. Igjen kom noen av eksemplene mine i veien og 

jeg valgte, i samråd med veileder, å gå for “tjenesteutøvere” og “sårbare tjenestemottagere” da det jeg ønsket å sette 

fokus på ikke begrenset seg til verken én profesjon eller én brukergruppe.  

 

Fenomenet jeg har valgt å fokusere på grenser til sadisme, eller ondskap om du vil. På grunn av essensen i eksemplene 

mine måtte jeg sette strek ved ondskap og sadisme, selv om det gjerne kan finnes elementer av dette i det jeg skriver 

om. Med bakgrunn i erfaringene mine, både personlige og yrkesmessige, fant jeg ut at det var mer den hverdagslige 

småskala-ondskapen som interesserte og fascinerte meg. Etterhvert som skriveprosessen skred frem, oppdaget jeg at jeg 

ikke kom utenom den systematiske og overveldende ondskapen. Jeg har likevel hovedfokuset mitt på det jeg 

opprinnelig brant for, nemlig fascinasjonen for krenkelsene som ikke alltid er så godt synlige. Begge deler 

sammenfaller etter mitt skjønn både på strukturelle og individuelle årsaksfaktorer. Jeg har valgt å fokusere på det første 

fordi jeg mener det er mest relevant i forhold til eksemplene mine og fordi det er dette som pirrer min nysgjerrighet.  

 

Hvis man tar utgangspunkt i Owren og Linde sin modell for inviterende og insisterende praksis (Owren & Linde, 2011, 

s. 168), befinner denne oppgavens tema og problemstilling seg definitivt innenfor kategori fire; å utøve tvang. Det er 

glidende overganger mellom kategoriene både i denne modellen og mellom ondskap og sadisme. Filosofen Arne Johan 

Vetlesen (2002, ref. i Sætersdal & Heggen, 2002, s. 11) definerer “ondskap som “villet påførelse av smerte på en 

annen”. Vetlesen hevder at ondskap er nært knyttet til sadisme, selv om han tar forbehold om at ikke alle former best 

kan forstås som sadisme” (Sætersdal & Heggen, 2002, s. 11). Det hele kompliseres ytterligere når den amerikanske 

sosialpsykologen Philip Zimbardo definerer ondskap på følgende måte: 

 

Evil consists in intentionally behaving in ways that harm, abuse, demean, dehumanize, or destroying innocent 

others - or using one’s authority and systemic power to encourage or permit others to do so on your behalf. In 

short, it is “knowing better but doing worse” (Zimbardo, 2002, s. 5) 

 

Tilsynelatende kanskje litt radikalt for denne oppgavens tema, men som jeg skal utforske seinere, kanskje ikke så 

irrelevant likevel? I arbeidet med hjelpetrengende mennesker tror jeg det er viktig å anerkjenne (tenderingen mot) 



ondskap som faktor i folks liv og samhandling med hverandre. Det virker for meg essensiellt å ta den på alvor og kalle 

den for det det er, når den er der. Men kanskje ikke alltid så lett? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.0. Metode og sjanger 

 

Metoden min er det narrative i de erfaringsbaserte eksemplene mine. På mange måter er essayet i seg selv metoden min. 

Jeg har valgt å skrive essay fordi jeg tror det gir meg mer spillerom i forhold til å formidle det jeg ønsker, nemlig noe av 

det problematiske som kan oppstå når mennesker skal hjelpe sine artsfeller. Når essayet sies å være “ (...) et møtested 

mellom det saklige og det personlige” (Bech-Karlsen, 2003, s. 25) opplever jeg at det underbygger bakgrunnen for 

valget mitt. Fordi jeg i et essay kan tillate meg å være mer personlig enn i en prosjektrapport eller en artikkel. 

(http://student.hib.no, 2013).  

 

I og med at jeg valgte essay som oppgaveform var det naturlig å bruke narrativ form som utgangspunkt for tanke og 

refleksjon (Bech-Karlsen, 2003, s. 65). Narrativer er “(...) en fortellende og reflekterende form (...)” (Seljelid, 2002, s. 

83) som “(...) forteller hvordan det er å være i en situasjon der handling, følelser og tilstedeværelse blir mer synlig” 

(ibid., s. 83).  

 

Da jeg startet å omformulere setningene mine til en litt mer spørrende form for å tilnærme meg essay-stilen, oppdaget 

jeg at “refleksjonene oppstår gjennom arbeid med egne erfaringer. Gjennom refleksjonene utvikler vi nye 

sammenhenger” (Bech-Karlsen, 2003, s. 39). Jeg oppdaget at eksemplene mine for min egen del hadde litt mer 

komplekse årsaker og at konsekvensene var av en litt annen karakter enn det jeg opprinnelig hadde tenkt.  

 

Jeg har, som Dalland (2007, s. 97) skriver, hatt med meg en førforståelse inn i denne oppgaven og erkjent dette. Jeg har 

tatt med meg denne erkjennelsen inn i skriveprosessen og bearbeidet stoffet faglig og personlig med sikte på å både 

skape forståelse og forstå (Bech-Karlsen, 2003, s. 19). I den grad jeg har hatt fordommer (Dalland, 2007, s. 97) så 

opplever jeg at jeg et godt stykke på vei har fått avkreftet disse. Men noen fordommer kan man kanskje aldri bli kvitt. I 

så måte har jeg hatt godt utbytte både personlig og faglig av fortrinnsvis Greta Marie Skau og Philip G. Zimbardo som 

har “veiledet” meg gjennom skrivingen og helt frem til avslutningen.  

 

5.1. Hvem er skriveren?  

 

En anarkist med snart 9 års arbeidserfaring fra noen av landets strengeste barnevernsinstitusjoner, bofellesskap for 

mennesker med utviklingshemning, sykehjem med mer. En vernepleierstudent på siste året som etterhvert innser at 

vernepleieren er mer enn bare et yrke, det er en del av hele meg. Jeg søker de store svarene, også gjennom denne 

oppgaven. Med støtte i og i samhandling med litteraturen gir historiene, erfaringene og refleksjonene mine stoffet en 

stemme (Bech-Karlsen, 2003, s. 48). Denne stemmen er gjerne i utgangspunktet kritisk og tildels dømmende, men 

samtidig håper jeg den også er åpen, undrende og reflekterende uten å miste sporet av saken. Jeg håper også den er selv-

kritisk nok til å lede meg trygt frem mot en avslutning på oppgaven.  

 

5.2. Hvorfor krenkelser? 

 

Det er vanskelig å skrive om ondskap. Hvorfor? Fordi ondskap er et så belastet og tabubelagt begrep? Fordi det 

er så problematisk å definere begrepet? Eller er det slik at vi unngår å snakke om ondskapen i hverdagslivet 

fordi vi er redde for ondskapen i oss selv? (...) Møtet med ondskapen i oss selv utløser eksistensielle spørsmål 



om livet og om tilværelsens mening. Vårt eget - kanskje uoppklarte - forhold til svakhet, avhengighet og 

maktesløshet, til å bli vraket og forlatt, til ikke å være elsket, finner veien opp til overflaten (Sætersdal & 

Heggen, 2002, s. 10).  

 

Kanskje det er nettopp derfor jeg velger å skrive om ondskapen, for å utfordre disse tingene i meg selv og andre? Jeg 

hadde en drøm en natt i perioden jeg holdt på å skrive denne oppgaven som kan være med på å understreke dette. I 

drømmen våknet jeg på en sofa på et loft og fikk etterhvert sterke magekramper som bredde seg ned til knærne. Jeg 

skrek og bøyde knærne opp mot magen for å lindre smertene. Jeg oppdaget så at jeg befant meg i et bofellesskap jeg har 

hatt praksis og tatt ekstravakter i og jeg bruker også en ansatt derfra som eksempel på småskala-ondskap i oppgaven. 

Det var denne ansatte som etterhvert kom til og snakket med meg. Jeg oppdaget mens samtalen skred fremover at hun 

absolutt ikke var der for å hjelpe meg. Hun sa til slutt at “ja, nå kan du ikke fortsette med denne lille revolusjonen din”, 

med, for meg, en tydelig henvisning til oppgaven min.  

 

Kanskje det er mer enn det som ligger i eksemplene jeg ønsker å få svar på? Og dét er gjerne mer enn denne oppgaven 

kan romme. Men kanskje det lykkes meg i få svar på noe av dette likevel og det at jeg går så grundig inn i enkelte deler 

gjør at jeg har et bedre utgangspunkt for å gå videre og for å forstå alt dette som jeg søker svar på? 

 

Det har vært essensielt for fremdriften i denne oppgaveskrivingen for meg å ta opp egne erfaringer der jeg selv har vært 

en aktiv part og kaste lys over det som har hendt. Jeg vil i det følgende ta for meg noe som står meg nært og som 

følgelig også er sårt. Jeg tenker at det derfor gir meg et godt grunnlag for mine refleksjoner videre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.0. Et eksempel på en grenseoverskridelse 

 

Og så lå jeg der, oppå en 11 år gammel gutt, den sårbare tjenestemottakeren, i skjermingsrommet på en 

barnevernsinstitusjon på vestlandet og trøkket kanskje litt ekstra til. Vi hadde vært i en del 

skjermingssituasjoner sammen, det var blitt en del av hverdagen nærmest, som en del av oss. Oss to og alle 

som jobbet der. Jeg, ufaglært miljøarbeider som tjenesteyter, hadde også vært i mange skjermingssituasjoner 

med andre barn og unge før. Det var kanskje derfor jeg klarte å være så tydelig med han og at vi fikk en såpass 

god relasjon. At jeg visste hvordan jeg skulle skape forutsigbarhet for gutten. Men denne gangen var det litt 

annerledes. Kollegaen min, en svær type med masse tattoveringer, holdt beina til gutten nede mens jeg tok meg 

av overkroppen. Oppskriftsmessig, etter boken og særdeles asymmetrisk. Jeg skulle etter samme oppskrift stå 

for snakkingen. Det ble en del svette og tårer. Hvorfor vi lå der kan jeg den dag i dag absolutt ikke huske. Men 

det var en viktig del av behandlingsopplegget rundt gutten, som noen hadde bestemt. Han hadde blitt utsatt for 

omfattende omsorgssvikt opp igjennom årene og var nå plassert på tvang på en av landets strengeste 

institusjoner med lukkede dører etter § 4-24 Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke i Lov 

om barneverntjenester (http://lovdata.no, 1993). Dette for å ivareta sin egen og andres sikkerhet og behov. Slik 

som mange andre før han.  

 

Tvang ble noen ganger brukt for å understreke et nei fra de ansatte og ofte brukt for å trygge og roe gutten når 

han utagerte fysisk eller tenderte mot det. Personalet, meg selv inkludert, var veldig klar på at de mente at 

tvangsbruken fungerte i et lengre perspektiv. Det hadde vi også god erfaring med fra arbeid med tidligere, 

lignende ungdommer.  

 

Det som var annerledes denne gangen var at han for første gang ropte på mamma. Og jeg husker at jeg ble 

provosert av dette. Bruken av skjermingsrommet var personalets måte å si “nok er nok” på og at “nei betyr 

nei”. Det fungerte. Men så var dette med makten da. Var det det jeg oppfattet som manipulering fra gutten som 

gjorde at jeg ble så irritert? Han var jo ikke spesielt knyttet til sin mor, tenkte jeg, annet enn via godene han 

fikk fra henne i form av usunn mat, godteri og brus. Og ingen grenser. Kanskje det jeg oppfattet som 

manipulering var guttens forsøk på å ta kontroll i situasjonen; å snu på asymmetrien? Hadde han vondt? Hvem 

vet. Kollegaen min mente det, etter et uhell han hadde hatt på slalåmski tidligere på dagen eller dagen før. 

Kanskje det var skuespill? Jeg ga meg i hvert fall ikke. Han skulle ikke slippe unna med simpel manipulering. 

Ikke ovenfor meg. Jeg skulle fortsette å være den trygge og konsekvente.  

 

Det var nemlig blant annet denne posisjonen min i forhold til gutten som utløste at han én dag kalte meg for 

pappa. Tror jeg. Hvor faren hans var i verden visste vi ikke. At gutten var relasjonsskadet var vi ikke i tvil om. 

Hva det innebar visste jeg ikke helt. Men han testet grensene som var satt for han hele tiden  og jeg skulle, 

kanskje for første gang i min ikke-utdannede yrkeskarriere, være konsekvent over lang tid. Jeg visste at når vi 

kom ut av skjermingsrommet var det over for hans del. I alle fall tilsynelatende. Han uttrykte aldri at han bar 

nag mot meg og vi kunne fint reise på sykkeltur rett etterpå og bade. For eksempel. Men han lå der og vi lå der 

og han ropte på mamma. Og at det gjorde vondt. Jeg husker ikke helt hva jeg sa men kollegaen min, som ofte 

fikk vonde følelser fra gutten rettet mot seg i etterkant av slike situasjoner, sa forsiktig at joda, han hadde visst 

falt og slått seg på ski og kanskje jeg skulle lette trykket på den ene armen hans. Jeg gjorde som jeg ble 



anbefalt og situasjonen løste seg etter en viss tid, på sin egen skrudde måte, som det nesten alltid gjorde. Ingen 

samtale i etterkant, en tvangsprotokoll ble skrevet uten at gutten verken ønsket eller fikk anledning til å lese 

gjennom for å eventuelt klage, og hverdagen gikk sin skjeve gang videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.0. Noen faktorer 

 

Så hva skyldes denne grenseoverskridelsen fra min side, dette maktmisbruket? Hvordan kunne dette skje? Også med 

meg da, som bare vil at alle skal ha det bra. Var dette et eksempel på at jeg er et ondt menneske og/eller en dårlig 

tjenesteyter? Jeg vil under de neste punktene forsøke å belyse noen sentrale forhold som virker relevante som 

årsaksfaktorer for handlingene mine i eksempelet gitt ovenfor. Jeg vil så berike faktorene med nye eksempler igjen, 

samtidig som jeg reflekterer og drøfter rundt det hele under hvert punkt. Er det sånn at jo flere uheldige forhold som er 

på plass, jo større sannsynlighet er det for grenseoverskridelser? 

 

På mange måter minner gutten fra eksempelet meg om sikringsfangen Harald på Tokerudhjemmet, etterfølgeren til Fru 

Hjorts Pleie- og Arbeidshjem for Aandssvake. Harald stjal og ødelagte ting, løy, slo både en medpasient og en pleier, 

rømte, truet med selvmord og mente at alle som jobbet med han hatet han, ligeså sine foreldre (Fjermeros, 2007, s. 120). 

Ikke ulikt gutten fra eksempelet mitt, som i et ekko fra fortiden virket å lide under samme bakenforliggende forhold 

som Harald. Forhold som jeg kommer nærmere inn på etterhvert.  

 

Om Tokerudhjemmet fra mellomkrigstiden skriver landbruksdirektør Ole Taraldsen Bjanes følgende i et avisinnlegg fra 

1945:  

 

Vi hadde sakkyndige stortingskomiteer og andre på befaring mange ganger, men med magert resultat. De fleste 

fikk kvalme av å se på de stakkars menneskene der ute, men når de var vel ute av hjemmets område, gikk 

kvalmen over og viljen og evnen var ikke stor nok til å få gjort noe som virkelig dugde. Jeg anklager ingen 

spesielt. Jeg gikk ganske sikkert selv ikke energisk nok inn for saken, men vi møtte så og si på alle hold en 

lunkenhet som kunne ta makt fra den mest pessimistiske” (min uth.). Slik konkluderte Bjanes på dette punkt i 

innlegget og satte fingeren på det aller ømmeste punktet av det norske samfunnets mellomgulv, den kollektive 

unnlatelesessynden overfor åndssvakeomsorgen mellom verdenskrigene (ibid., s. 176).  

 

Hvordan kunne dette skje? Og er det noe som bare hører forhistorien til? 

 

7.1. Avstand 

 

Som nevnt innledningsvis er den norske institusjonsomsorgen full av krenkelser og det som verre er (ibid., s. 13). Med 

settingen av mennesker med utviklingshemming i båser som “tomsinger og tullinger, fjanter og galninger, debil og 

evneveike, imbecile og idioter, sinker og åndssløve” (ibid., 2007, s. 15) hadde man dermed “hengt bjella på katten” 

(ibid, s.15) og i noen tilfeller gjorde man nettopp dette. På Hergilsøy, nå Hersøya, nord for Tromsø under 

middelalderen, bodde Helge som noen hadde “laga ein stein med hol i som de hadde bundi om halsen på han; han gjekk 

ute og beit gras som fenaden. Dei kalla han Ingjald-tomsingen; han var storvaksen, mest som eit troll” (ibid., s. 44).  

 

Også i tiårene rundt 2. verdenskrig har behandlingen av samfunnets forskjellige avvikere vært av en slik art at man 

gjerne helst ikke vil vedkjenne seg det. Tilfeller helt frem til midten av 60-tallet er dokumentert, blant annet en tiåring 

som er bundet fast til fjøset (ibid., s. 34), en kvinne som bodde i en jordkjeller (ibid., s. 35) og “(...) fire eller fem “gale” 

som bodde i et ombygd hønsehus eller uthus (...)” (ibid., s. 35). 



Disse eksemplene leder meg unektelig over i en assosiasjon til historien om en ung gutt som en sommer får seg jobb på 

et slakteri. Han reagerer først på den brutale behandlingen dyrene får og ikke minst at kollegaene hans ler av det hele. 

Mot slutten av sommeren har han gradvis blitt følelsesmessig avstumpet i forhold til dyrenes lidelser og han står side 

om side med kollegaene sine og ler av det hele (Kvalnes, 2006, s. 21-22). Han hadde i løpet av sommeren distansert seg 

fra den opprinnelige empatien han hadde og satt et tydeligere skille mellom seg selv og dyrene. Dette høres da svært likt 

ut som det som det som ble gjort mot samfunnets avvikere i det gamle Norge; å frata enkelte levende vesener og/eller 

grupper menneskelige kvaliteter? Fordi de er annerledes enn oss selv? 

 

Den amerikanske psykologen Philip Zimbardo hevder at “dehumanisering” er roten til denne type behandling. I en 

psykologisk prosess fratar “dehumaniserings-agenter” mennesker med en eller annen form for avvik deres 

menneskelige kvaliteter og status. I dette forsvinner også den moralske dømmekraften som skal filtrere vekk urettferdig 

behandling av andre (Zimbardo, 202, s. 307). Krenkelser, grenseoverskridelser og småskala-ondskap. 

 

Altså at mennesker, ved å differensiere mellom “oss” og “dem”, kan gå begå de alvorligste grusomheter mot sine 

artsfrender? Hvis vi et øyeblikk går tilbake til eksempelet med gutten så skriver den polske sosiologen Zygmunt 

Baumann (ref. i Henriksen og Vetlesen, 2000, s. 234-235) at det er en kobling mellom nynazistenes behandling av 

jødene og den moderne byråkratiseringen sin skapning av avstand mellom den som bestemmer noe og den som rammes 

av beslutningen. Altså; noen har bestemt at det skal brukes tvang og rå, fysisk makt mot en elleve år gammel gutt på en 

barnevernsinstitusjon, at han skal holdes nede av voksne menn, gjerne til han begynner å gråte og rope på mamma, og at 

han skal innprentes at dette er til det beste for han. Men for at denne systematikken skal fungere, trenger man ikke da 

nødvendigvis lydige aktører og en tydelig autoritet?  

 

Stanley Milgram, amerikansk sosialpsykolog; utførte i 1960-årene en rekke eksperimenter for å studere 

underkastelse og lydighet. Han var opptatt av menneskets plassering i sosiale nettverk og hva dette betyr for 

opplevelsen av det sosiale miljø. I de såkalte Milgram-eksperimentene ble frivillige forsøkspersoner bedt om å 

opptre som “lærere” ved et universitet, og gi elektriske støt til “elever” som svarte feil på spørsmål. Alle 

utenom forsøkspersonene som gav de elektriske støtene var informert om eksperimentets egentlige hensikt; å 

vise menneskers lydighet overfor autoriteter. Forsøkspersonene adlød i stor grad ordre fra forsøkslederne om å 

gi stadig kraftigere elektriske støt, selv om “elevene” simulerte kraftige smerter (http://snl.no, 2005-2007). 

 

To av tre “lærere”, altså 65%, ga “elever” støt opp til maks-grensen på 450 volt, tross deres bønnfall om å stoppe. 

(Zimbardo, 2007, s. 271). Mot slutten stoppet da også “elevene” å si noenting som helst (ibid., s. 270). Milgram fant at 

resultatene stort sett ble de samme i alle de 19 forsøkene han gjorde, til tross for at han varierte én og én 

sosialpsykologisk variabel, som for eksempel å bytte ut “læreren” fra mann til kvinne og bytte sted fra Yale Universitet 

til et nedlagt kontorbygg (ibid., s. 272). Forsøket ble også gjentatt åtte ganger i USA og ni ganger i resten av verden 

over en periode på nesten 20 år i med tilnærmet like resultater på lydighet. (ibid., s. 275). Noe som faktisk utgjorde en 

forskjell i lydighet fra “elevene” var at jo lengre vekke autoritetspersonen var fra den som påførte en annen smerte, jo 

mindre ble lydigheten og derfor også graden av støt som ble avgitt (Milgram, 1965, s. 65-66).  

 

Er det mulig å, ikke sette et erlikhets-tegn men, trekke en parallell mellom Milgrams funn og distanseringen man gjorde 

med å behandle de forskjellige avvikerne som dyr som nevnt tidligere? Og blir ikke dyr på samme måte i industriell 



matproduksjon behandlet ganske så brutalt, ikke bare av kostnadshensyn (Singer, 2002, s. 101) men også fordi de er 

fratatt sine grunnleggende emosjonelle og menneskelige egenskaper (ibid., s. 10-11)? Hva så med distansen mellom 

dem som har utformet lovverket om tvangsbruk og individet det berører, nemlig gutten fra eksempelet mitt?  

 

(...) Vanlige mennesker, innenfor vanlige yrkesrammer, er mulige aktører i utøvelse av store grusomheter. 

Samtidig trenger ingen av dem selv å erfare eller oppleve dette grusomt, fordi de har avstand til menneskene 

det gjelder, og bare er involvert i deler av forvaltningspraksisen disse menneskene er gjenstand for. Med andre 

ord: Bare den/de som rammes av praksisen, erfarer dens fulle konsekvenser, mens de som på hvert sitt vis 

bidrar til at praksisen er slik den er, ofte ikke overskuer dens virkelige konsekvenser (Henriksen og Vetlesen, 

2000, s. 234).  

 

Også Zimbardo sammenligner nazistenes behandling av jødene før og under 2. verdenskrig og de strukturelle 

forutsetningene som ligger bak både dette og andre grusomheter (Zimbardo, 2002, s. 11). Blant annet trekker han frem 

den ungarske psykologen Ervin Staub som i et forsøk på å forstå grusomhetene begått under 2. verdenskrig, har kommet 

frem til at folk flest under gitte omstendigheter er i stand til å begå både ekstremt voldelige og ødeleggende handlinger 

mot andre mennesker. Staub påpeker i dette viktigheten av tre ting: forutsetningen av at individet er en del av et system 

som skaper synspunkter, belønning av individets lydighet ovenfor flertallets syn og at avvik er psykologisk både 

krevende og vanskelig for individet (ibid., s. 286). Altså, jo mer det legges opp til krenking, jo mer kreves det av den 

som vil si imot.  

 

Om Tokerud var verre enn fangeleirene i Tyskland var ett av spørsmålene som ble stilt i media-debatten som følge av 

stortingets helskomité sin befaring i 1946, nevnt tidligere. Parallellene var ikke til å unngå og sammenligningene 

mellom den norske åndssvakeomsorgen og tyske konsentrasjonsleire derfor likeså (Fjermeros, 2009, s. 176). 

“Sterilisering og internering - det var mellomkrigstidas løsning. Nå kom det opp igjen - som etterkrigstidas utfordring - 

med en underlig etterklang fra nazismens rasehygieniske eksesser ringende i offentlighetens ører. Det var enda et 

paradoks i det norske - og forsåvidt hele den vestlige verdens - kontrollregime ovenfor visse marginaliserte grupper i 

samfunnet etter krigen” (ibid., s. 214).  

 

Zimbardo trekker linjer fra Milgrams eksperiment om lydighet ut i verden omkring, til “salespeople, cult and military 

recruiters, media advertisers and others” (Zimbardo, 2002, s. 273). Kan “others” være meg? Og deg? Og alle?  

 

Gjennom ti punkter går Zimbardo gjennom faktorer som legger til rette for “creating evil traps for good people” (ibid., 

s. 273). Selv om det er grader av hvor nært de forskjellige faktorene ligger meg selv og min yrkesutøvelse på 

barnevernsinstitusjonen - ikke bare i eksempelet men også mer generelt - så er det ikke vanskelig å undre seg over om 

jeg selv er påvirket på noenlunde samme måte. Jeg vil derfor trekke frem de mest relevante videre i oppgaven min.  

 

Det første punktet ringer definitivt et par bjeller: “Prearranging some form of contractual obligation, verbal or written, 

to control the individual’s behaviour in pseudolegal fashion” (ibid., s. 273). Ikke bare hadde vi en skriftlig kontrakt men 

også en muntlig en om å være lojal mot din kollega ovenfor ungdommene våre og det å handle som det var forventet av 

deg. For eksempel det å reagere med fysisk makt hvis situasjonen tilsa at det var nødvendig. Jeg gikk som oftest hjem 



fra jobb og disse situasjonene uten å tenke mer på det som hadde skjedd med gutten og det vi hadde gjort mot han. Det 

var en del av jobben, en del av opplegget rundt han. Gutten var jo ikke mitt ansvar, kun når jeg var på jobb. Jeg 

opplevde at jeg var et ledd i en prosess jeg verken ønsket eller kunne kontrollere. At noen andre hadde ansvaret for 

handlingene mine. Og som nyansatt på denne institusjonen lærte jeg fort å svelge noen kameler i forhold til hva kvaler 

angående bruk av tvang angikk. Og etterhvert som tiden gikk og antall tvangssituasjoner økte, så ble også grensene for 

hva jeg kunne tillate meg flyttet (ibid., s. 274).  

 

Et annet punkt omhandler “meaningful roles to play (“teacher”, “learner”) that carry with them previously learned 

positive values and automatically activate response scripts” (Zimbardo, 2002, s. 273). Hvem gjelder dette da i så fall? 

Meg? Deg? Alle? 

 

7.2. Roller og gruppetilhørighet  

 

Som miljøarbeider på denne barnevernsinstitusjonen bar jeg på mange rollehatter. Jeg skulle være oppdrager, en slags 

reserveforelder, ovenfor gutten og jeg skulle sette grenser, både verbalt og fysisk. Jeg skulle være venn, veileder, 

rollemodell, autoritet og mer til. En slags stadfestingen av asymmetrien i rollefordelingen i eksempelet mitt der “(...) 

relasjoner som kan være preget av ulikhet i makt mellom tjenesteutøver og bruker” (Owren & Linde, 2011, s. 25) 

kanskje kom tydeligst frem. Alt dette skulle ikke bare ballanseres seg imellom men også opp mot blant annet rollen som 

kollega på arbeidsplassen. Med roller kommer det forventinger (Schifloe, 2011, s. 206), også til meg. Ikke bare fra 

kollegaer og ledelse men også fra ungdommene, meg selv og til dels omgivelsene. Lå det ikke en forventning om 

konsekventhet fra disse partene for ut for situasjonen så vel som i det daglige? Og var det ikke de forventningene jeg 

tok med meg inn i situasjoner, sånn som i eksempelet mitt?  

 

Hva med min tilskrevne posisjon som mann (ibid., s. 204), skapte ikke den forventninger fra gutten og andre om at jeg 

skulle være handlekraftig og fysisk (ibid., s. 208)? “Kjønnsroller innebærer at kvinnelige og mannlige 

posisjonsinnehavere blir møtt med ulike forventinger og gis ulikt handlingsrom” (ibid., s. 208). Ikke sjeldent ble jeg 

tilkalt på jobb fordi jeg var mann.  

 

Det var definitivt ikke en enkel jobb og vi som ikke var ansatt i en 100% stilling, fikk ikke være med på 

gruppeveiledning med ekstern psykolog eller delta på møtene der de store linjene ble trukket opp og de viktige 

avgjørelsene ble tatt. Zimbardo sitt tredje punkt trukket ut i fra Milgrams eksperiment handler om å presentere “basic 

rules to be followed that seem to make sense before their actual use but can then be used arbitrarily and impersonally to 

justify mindless compliance” (Zimbardo, 2002, s. 273). Var ikke dette også tilfellet med tvangsbruken hos oss? 

Beskriver ikke dette, litt kynisk sett, linjene fra de som har bestemt lovverket til ledelsen på institusjonen, videre til 

møtene og ut til de som ikke jobbet 100%? 

 

Det å ikke være ansatt i en fulltidsstilling satte kanskje meg selv i en delikat situasjon der jeg hele tiden var “outsideren” 

som skulle være flink? Kanskje til og med flinkere enn de andre, til tross for at jeg ikke var en del av gruppen eller det 

gode selskap, “The Inner Ring”, som professoren C. S. Lewis (1944, ref. i Zimbardo, 2007, s. 258) skriver om. Var det 

dét jeg forsøkte meg på, å få innpass i det gode selskap? Var det frykten for å bli utelatt, som Lewis også hevder er en 



drivende kraft i alle mennesker (ibid., s. 258)? 

 

Peer pressure has been identified as one social force that makes people, especially adolescents, do strange 

things - anything - to be accepted. However, the quest for the Inner Ring is nurtured from within. There is no 

peer-pressure power without that push from self-pressure for Them to want You. It makes people willing to 

suffer through painful, humiliating initiating rites in fraternities, cults, social clubs, or the military. It justifies 

for many suffering a lifelong existence climbing the corporate ladder (Zimbardo, 2007, s. 259).  

 

Et eksempel på dette kan være det følgende:  

 

I min praksis og seinere yrkesutøvelse som ekstravakt ved et bofellesskap i Bergen kommune, jobbet jeg med 

en mann i 50-årene med utviklingshemning. Mannen hadde autistiske trekk og ikke noe verbalt språk så vi 

kommuniserte via “tegn til tale”, et slags forenklet tegnspråk. I min praksisperiode fikk jeg raskt tillitt blant 

personalet til å jobbe aleine med han. Spesielt om morgenene var nok dette kjærkomment da det personalet 

som egentlig skulle jobbe med han, kunne gjøre andre arbeidsoppgaver. Jeg vill selvfølgelig vise meg tilliten 

verdig med å utføre arbeidet på en god måte. Utfordringene, forventningene, stod i kø om morgenen. Blant 

annet var det veldig vanskelig å få han opp av sengen og når frokosten var unnagjort, var det som regel ikke 

mer tid enn til å pusse tennene og kle på seg ytterklær. Beboeren ville dog noen dager gjerne vaske opp etter 

seg på kjøkkenet. Han repeterte en god del handlinger, spesielt hvis han var urolig. Så da stod jeg der da, med 

forventningene fra ansattgruppen om å holde tiden for å rekke fellesbussen til dagsenteret, og beboerens behov 

for å vaske kjøkkenbenken. Mine begynnende forsøk på å få han til å avslutte dette ble sjeldent godt mottatt og 

jeg kjente på presset for å holde tiden. Hvis han, gud forby, ikke kom seg til dagsenteret måtte jeg jo ha 

rapportert at det var fordi han heller ville vaske kjøkkenbenken. Jeg var også blitt fortalt at beboeren var 

avhengig av stabilitet og forutsigbarhet. Ergo; kom han seg ikke på dagsenteret, ville han være urolig hele 

dagen. Beboeren var aldri vekke fra dagsenteret. Situasjonene om morgenen endte ofte med noe som i beste 

fall kan beskrives som mild tvang der jeg tok fra han det han hadde i hånden, for eksempel en oppvaskbørste, 

og ga tegnet for at “nå er det nok”. Da løste det seg som regel, men enkelte ganger protesterte han, da i form av 

å komme med korte hyl, dunke hodet sitt i enten skapdøren eller i hånden min som han da hadde tatt tak i, bite 

seg selv i fingen eller en kombinasjon. Da jeg tok opp dette, ble det nærmest avfeid med at det var sånn han 

var og at det ikke var noe å hefte seg ved.  

 

Handlingene mine hadde gjerne like mye bakgrunn i en kraft inni meg som forventningene fra personalgruppen. Uten å 

være helt klar over det, støttet jeg meg også nok til Zimbardo sitt fjerde læringspunkt fra Milgrams eksperiment:  

 

Altering the semantics of the act, the actor, and the action (from “hurting victims” to “helping the 

experimenter”, punishing the former for the lofty goal of scientific discovery) - replacing unpleasant reality 

with desirable rhetoric, gilding the frame so that the real picture is disguised (Zimbardo, 2002, s. 273).  

 

For det var jo i hans beste interesse at jeg gjorde det jeg gjorde? Målet vårt helligjorde middelet mitt. 

Motivasjonsfaktoren min for å handle som jeg gjorde, kan sies å være frykten for å bli utelatt av det gode selskap, altså 



de som klarte å få beboeren klar til bussen skulle gå. Og i tillegg ønsket om å være like flink som de, én av de.  

 

This motivational force is doubly energized by what Lewis called the “terror of being left outside.” The fear of 

rejection when one wants acceptance can cripple initiative and negate personal autonomy. It can turn social 

animals into shy introverts. The imagined threat of being cast into the out-group can lead some people to do 

virtually anything to avoid their terrifying rejection. Authorities can command total obedience not through 

punishments or rewards but by means of the double-edged weapon: the lure of acceptance coupled with the 

threat of rejection. So strong is the human motive that even strangers are empowered when they promise us a 

special place at their table of shared secrets - “just between you and me” (Zimbardo, 2007, s. 259).  

 

Definitivt gjenkjennbart selv om det ikke var uttalt eksplisitt. Eller kanskje det bare var i mitt eget hode? Enkelte 

morgener så jeg ingen annen utvei enn å røske av beboeren dynen. Dette fremskyndet prosessen mot å få han klar til 

bussen skulle gå. Alternativet var å hente en av de andre og få de til å hjelpe meg. Det var lurt å sette seg i respekt 

ovenfor beboer, fikk jeg beskjed om. Hvis ikke risikerte jeg at han bare testet flere og flere grenser. Jeg gjorde som jeg 

tenkte var best for beboeren i det lange løp. 

 

Psykolog og filolog Barbro Sætersdal hevder at den som ikke lever opp til idealer om effektivitet og konkurranse ikke 

er like mye verdt som andre. Hun sikter da til synet på funksjonshemmede som i det post-industrielle samfunnet vårt på 

mange måter ikke strekker til. Men kan dette også gjelde yrkesutøveren som ikke møter forventingene på 

arbeidsplassen? Og var det disse idealene jeg, tross min førnevnte anti-autoritære, anarkistiske grunnholdning, 

etterstrebet å oppfylle? Var det dét forventingene fra ansattgruppen bestod av?  

 

Eksempelet mitt med den da 11 år gamle gutten på barnevernsinstitusjonen skriver seg fra noen år tilbake i tid, før min 

påbegynte utdannelse. Jeg led nok før dette eksempelet under det Folkestad kaller å “underkommunisere maktaspektet i 

yrkesutøvelsen” (Skau, 1992, ref. i Folkestad, 2006, s. 272). Jeg gikk som oftest, litt ufrivillig, inn i vennerollen med 

ungdommene og opplevde etterhvert at det ble vanskelig for meg å sette grenser og bli respektert. Jeg “lurte” nok da 

både meg selv og ungdommene jeg jobbet med (ibid., s. 272). Er det dette fenomenet Schiefloe (2011, s. 210) kaller for 

rollestress? At vi møtes av ulike forventinger fra ulike parter og pga. ressursmangel - for eksempel tid - ikke mestrer å 

møte alle forventningene like bra, som igjen skaper rollestresset (ibid., s. 210)? Det var kanskje noe av dette jeg tok 

med meg inn i arbeidet med gutten, at jeg ikke lengre skulle være like inkonsekvent i min rolleatferd (ibid., s. 210). 

Tilbakemeldingene fra kollegaene mine gikk delvis ut på at jeg måtte være mindre kompis og mer autoritær. Men 

hvordan da skape en god relasjon?  

 

Sjefene våre var hyggelige folk som møtte oss som medmennesker med en lite ovenfra-og-ned holdning. Jeg satt igjen 

med en oppfatning, kanskje en illusjon, om en uformell og lite hierarkisk rangordning (ibid., s. 212) og lav maktdistanse 

(ibid., s. 213) på avdelingen som gjerne ikke gjorde yrkes- og rolleutøvelsen min lettere. Vi var nemlig ofte overlatt til 

oss selv når vi måtte ta inngripende avgjørelser. Ledelsen kom gjerne først inn i bildet i etterkant. Eksempelet mitt fra 

skjermingsrommet var kanskje delvis en manifestasjon av kompleksiteten i alt dette rundt roller og makt.  

 

 



7.3.1. Makt 

 

Som profesjonell hjelper er det viktig å vurdere sin egen makt, også i forhold til den man skal hjelpe (Skau, 2003, s. 16). 

Makt er ikke et entydig begrep, slik kanskje den norske forfatteren, anarkisten og alkoholikeren Jens Bjørneboe 

impliserer når han skriver at “makt betyr muligheten til å påføre andre mennesker smerte” (Bjørneboe (udatert), ref. i 

Skau, 2003, s. 16). Mange, meg selv inkludert, har gått i fellen der man tenker at man er en slags sidestilt og likeverdig 

partner til den man skal yte tjenester til (Skau, 2003, s. 16). Totalt sett blir man gjerne en bedre hjelper ved å 

implementere en vurdering av sin egen makt sammen med anerkjennelsen av at stadig profesjonell og personlig 

utvikling er en nødvendighet for å yte gode tjenester. Makt er både sentralt og nødvendig, man kommer ikke utenom det 

hvis man skal forstå det komplekse samspillet mellom klient og hjelper (ibid., s. 20). 

 

Den tyske økonomen og sosiologen Weber definerte makt som “et eller flere menneskers sjanse til å sette gjennom sin 

egen vilje i sosiale samkvem, og det selv om andre deltakere i det kollektive liv skulle gjøre motstand” (Weber, 1990, s. 

53). Altså muligheten til å få viljen sin. Skau (1996, s. 126) mener at ut i fra Webers definisjon er maktbegrepet 

verdinøytralt. Weber sin definisjon av grunnlaget for makt handler i følge Owren om “sannsynligheten for å kunne 

gjennomføre sin vilje uavhengig av hvilket grunnlag denne sannsynligheten hviler på” (Owren & Linde, 2011, s. 227). I 

gutten sine øyne er kanskje Owren sine utdypende ord om maktbegrepet mer treffende: “Når noen har tilgang til eller 

kontroll over hjelpemidler som andre ikke har, kan det være grunnlag for makt - som når (...) hjelpere har (...) en 

nøkkel“ (ibid., s. 227). Det hadde vi. Og ikke minst at “(...) kunnskap kan være et effektivt grunnlag for makt: Den som 

vet noe andre ikke vet eller forstår, kan handle på måter som øker sannsynligheten for at utfallet av en situasjon blir slik 

de vil, ikke slik andre vil” (ibid., s. 227). Og gjorde ikke vi det? Så til de grader? 

 

For eksempel: gutten sine maler for tvangsprotokoller var allerede ferdig utfylt med noe sånt som at han ikke evnet å 

forstå hva en tvangsprotokoll betydde og innebar for han, ei heller derfor en eventuell klage på det som hadde skjedd 

eller beskrivelsen av hendelsesforløpet. Satte ikke da personalet igjen med definisjonsretten på sannheten på begge 

disse punktene? Tilsyn fra Fylkesmannen ble selvfølgelig gjennomført på riktig måte, men enten var ikke gutten til 

stede når de kom – de kom jo gjerne på dagtid når han var på skolen – eller så skjønte han ikke hva det innebar å klage 

og ingen hjalp han med det heller. Han var dermed nærmest strippet for formelle rettigheter. Mor var skjøvet ut på 

sidelinjen i form av at hun ikke var, og ikke fikk, være tilstede i sin sønn sitt liv og ikke aktivt oppsøkte informasjonen 

som ble lagt frem i forbindelse med bruk av tvang. Hun ble meg bekjent heller ikke oppfordret til dette eller forelagt 

denne informasjonen på noe møter eller lignende. Så de faktiske forhold var at personalet som utøvde tvangen var de 

samme som skulle ivareta hans rettslige sikkerhet i forhold til eventuelle lovbrudd eller andre overtredelser av guttens 

grenser og integritet, fysisk og psykisk. Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg i hvert fall ikke orket å løfte en finger 

for at dette skulle gjøres noe med. Jeg hadde mer enn nok med å mestre hverdagen i jobben med denne særdeles 

utfordrende gutten. Jeg hører ekkoet fra landbruksdirektør Bjanes i 1946. Og gremmes.  

 

På barnevernsinstitusjonen var jeg innom de fleste av faktorene som Owren & Linde deler makt-aspektet opp i. “Språk 

og evne til å argumentere kan også være grunnlag for makt. Noen kan snakke så andre gir seg, selv om de ikke er 

overbevist. Det kan også gjøre en stor forskjell hvem som sier noe, og hvilken rolle og posisjon de har i 

sammenhengen” (Owren & Linde, 2011, s. 227-228). Gutten var nok ikke alltid overbevist, men visste en del ganger 

når det var smart å gi seg. Altså ble han overtalt. Sånn som når han banket på døren for å spørre personalet om noe og 



jeg åpnet og spurte hva det var. Han sa bare “nei, det var ikke noe. Det hjelper ikke å spørre deg for du sier bare nei 

uansett”. Dette tok jeg som en seier og fortalte til det øvrige personalet, med et triumferende smil. Jeg ønsket jo å være 

en del av det gode selskapet? Her var nok både min rolle og posisjon ovenfor gutten avgjørende. Men i hvor stor grad 

var den nærmest totale makten vi hadde over han avgjørende i forhold til kvaliteten på hjelpen vi skulle gi han?  

 

Den såkalte naturlige makten (Owren & Linde, 2011, s. 228) var på institusjonen representert med personalets nøkler til 

de låste dørene. Sosial makt (ibid., s. 228) var representert i form av at jeg i stor grad kunne forutse hvordan gutten ville 

handle i en del situasjoner. Og når jeg ikke kunne forutse det, hadde jeg alltids den fysiske og tvangs-baserte makten å 

bero på. Bjørneboes definisjon av makt synes her skremmende nær sann. 

 

7.3.2. Motmakt 

 

Vi syntes nok ganske allmektige i gutten fra barnevernsinstitusjonen sine øyne. Vi bestemte det aller meste rundt han og 

det var lite eller ingen rom for diskusjon. Ikke at han ikke forsøkte seg altså. Men det ble slått relativt raskt ned på av 

den delen av personalgruppen som var godt opplært og innarbeidet med gutten.  

 

Klienter kan også utvikle passive, individuelle motmakt-strategier, som for eksempel vegring. De kan unnlate å 

ta foreskrevne medikamenter eller nekte å følge et anbefalt behandlingsopplegg. Men det er alltid forbundet 

med risiko og fare for negative sanksjoner (Skau, 1996, s. 41).  

 

En begynnende diskusjon med han skulle som regel avbrytes med “de voksne bestemmer”. I tillegg var vi han jo fysisk 

overlegne, noe som han nok så på som en maktfaktor (Owren & Linde, 2011, s. 227). Og en provokasjon. I hans øyne 

var det dermed også greit å slå, sparke, spytte, lugge - eller røske håret av unge. kvinnelige ansatte for eksempel - og gå 

til angrep med diverse gjenstander. Jeg tenker at Harald fra Tokerudhjemmet hadde samme måte å uttrykke motmakt 

på. Hverdagen på barnevernsinstitusjonen jeg jobbet på var full av utfordringer for denne gutten og følgelig også for 

personalet. Når det skulle gripes inn og ikke, var ikke alltid så greit å si og for noen ble kanskje arbeidsplassen en slags 

øvingspost i tvangsbruk. Også for meg.  

 

Guttens rop på mamma i skjermingssituasjonen var kanskje hans siste utvei, hans siste rop om desperat hjelp for å 

komme seg ut av den fortvilende situasjonen han var i? Ikke bare den konkrete situasjonen men kanskje hele livet hans? 

Hans uttrykk for motmakt lyktes bare sporadisk og ble uansett røsket med i det diagnostiske perspektivet vi hadde. At 

alt han gjorde og sa ble ble forklart med avvikene og diagnosene hans. Det hindret oss gjerne å se gutten for det han 

faktisk var. Fordi vi da kanskje hadde fått en opplevelse av tapt kontroll og svekket yrkesfølelse og egenidentitet (Skau 

2003, s. 12). Kanskje var det vi som gjorde gutten verre enn han var? At vi påførte han en tilleggsbelastning med våre 

krav (Grue, 2006, ref. i Owren, 2010, s. 231), fordommer og/eller fysisk utilgjengelighet (Oliver, 1996, ref. i Owren, 

2010, s. 231)?  

 

 

 



7.4. Miljø som tillater grenseoverskridelser 

 

“Krenkelser genererer nye krenkelser” skriver Skau (1996, s. 126) og fortsetter med det som for mange vil fortone seg 

som en brannfakkel; at vi alle er potensielle krenkere i utgangspunktet (ibid., 1996, s. 127). Zimbardo (2002, s. 3 og s. 

297) ville nok nikket anerkjennende her. Dette både tar nemlig fokuset vekk fra jakten på én syndebukk i de aktuelle 

krenkende situasjonene óg det er med på å belyse mekanismene som ligger latent i oss alle. (Skau, 1996, s. 127). Det er 

forsåvidt greit og flott dét men hvordan motvirker man dette da? Hvordan jobber man med det? Skau er heldigvis 

optimistisk på de aller fleste sine vegne (ibid., s. 128) men noen vil kanskje aldri forandre seg? 

 

Historien med gutten fra barnevernsinstitusjonen var muligens første gangen ondskapen kom på besøk i meg. Lite ante 

jeg at den skulle komme på flere besøk og det var svært lite jeg kunne gjøre med det. Da. Fellesorganisasjonen for 

barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO) sine yrkesetiske retningslinjer kan vel sies å skulle kunne 

motvirke og forebygge krenkelser, grenseoverskridelser og ondskap. Fra innledningen: 

 

Yrkesutøvelsen til barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere er basert på 

humanistiske og demokratiske verdier. Yrkesutøverne fremmer likeverd og respekt, møter menneskers behov 

og bidrar til at de får brukt sine ressurser. Arbeidet skal ivareta enkeltindividet og forståelsen av menneskenes 

gjensidige avhengighet av hverandre for å skape livskvalitet for alle. Solidaritet med utsatte grupper, kamp mot 

fattigdom og for sosial rettferdighet er en viktig del av yrkes- gruppenes identitet (http://www.fo.no).  

 

En tjenesteutøver som nærmest gjorde krenkelser til en vane var den godt voksne, kvinnelige hjelpeleieren jeg traff på i 

min praksis ved et bofellesskap for mennesker med utviklingshemning i Bergen kommune. Hun gjorde såpass inntrykk 

å meg at hun seinere dukket opp i drømmene mine i arbeidet med denne oppgaven.  

 

Kvinnen snakket til beboerne som om de hadde egenskaper de åpenbart ikke hadde, og som om de kunne 

undertrykke behov som var naturlig gitte for dem. For eksempel kjeftet hun på en mann med autisme for at han 

repeterte handlingene sine. Eller at han hadde jakke på seg i stuen før han skulle ut på tur. Mannen hadde alltid 

jakke på seg i stuen før han skulle ut på tur. Det stod forøvrig av og til flammer ut av munnen hennes når hun 

omtalte og snakket til enkelte ansatte også. Kanskje hun kunne hatt utbytte av å lese seg opp på FO sine 

yrkesetiske retningslinjer? Deler av personalgruppen hadde forsøkt å varsle om hennes uprofesjonelle 

yrkesatferd noen år før min inntreden på denne arbeidsplassen og det hadde endt særdeles dårlig. Kvinnen var 

fortsatt i full jobb og de som tidligere hadde varslet, ga uttrykk for at de nå hadde resignert. Jeg fant et 

arbeidsmiljø som tillot og aksepterte daglige krenkelser mot beboerne.  

 

Man kan godt peke på oven- og bakenforliggende forhold for hennes krenkende oppførsel men “(...) strukturelle forhold 

kan ikke gi fritak for den enkeltes individuelle personlige ansvar” (Skau, 1996, s. 128; Sætersdal & Heggen, 2002, s. 

34). Det synes å ligge en klar utfordring i samspillet mellom det individuelle ansvaret som Skau og Heggen viser til og 

de strukturelle forholdene som Skau og Zimbardo trekker opp. Så hva skal kvinnen gjøre da? 

 

 



8.0. Kjærlighet og solidaritet 

 

Kanskje skal vi for eksempel avstå fra å bli værende i en stilling der vi med oss selv opplever at kjedsomheten, 

avmakten og forakten sniker seg inn i hverdagen vi som profesjonsutøvere er en del av - når vi opplever at 

mennesker vi har ansvaret for, i vår egen bevissthet etterhvert får skikkelse av en slags fiende som skal settes 

på plass ved å bli avslørt, disiplinert, opplært eller neglisjert. Enda verre er det hvis vi ikke oppdager at de vi 

har ansvaret for, allerede er blitt utsatt for neglisjerende behandling, der vi legitimerer behandlingen med 

fremtidige nyttemotiv. Når målet med behandlingen gir oss frie hender til å benytte de midler som antas å 

kunne bringe målet innen rekkevidde, er det virkelig fare på ferde. Da tillegges de berørtes egen tale så liten 

verdi at vi unnlater å høre det som kunne sette vår egen oppfatning av, strategi for og legitimasjon av 

forbedringsprosjektet i fare - eller vi unnlater å la oss berøre på en måte som kunne befordre kjærlighet 

(Kirkebæk i Sætersdal & Heggen, 2002, s. 25-26).  

 

Kvinnen i eksempelet mitt kan nok mest sannsynlig puttes innunder båsen for antipati, definert som “følelse av ubehag 

som skyldes uvilkårlig motvilje, avsky, avstandstagen. Motsatt: sympati” (http://snl.no, 2005-2007). I dette tilfellet; det 

å mislike noen som du skal hjelpe. Er det mulig å sette opp antipati på den ene siden og kjærlighet på den andre? Og er 

det ikke kjærligheten FO sine yrkesetiske retningslinjer forsøker å erstatte med solidaritet?  

 

Det er av flere årsaker vanskelig for meg å kunne la meg bli glad i hjelpemottakerne jeg treffer. Blant annet fordi jeg vet 

at forholdet vårt er preget av asymmetri. Og fordi lengden på relasjonen vår er bestemt av andre. I hvert fall ikke alltid 

av meg selv og aller minst av hjelpemottaker. Og ikke minst fordi enkelte hjelpetrengende mennesker er såpass 

krevende at det er vanskelig å finne noe å bli glad i. Solidaritet blir gjerne en annen ting. “Solidaritet med utsatte 

grupper (...) og for sosial rettferdighet er en viktig del av yrkes- gruppenes identitet” (FO yrkesetiske retningslinjer, s. 

3). 

 

Hvordan kan denne hverdagslivets brutalitet i det hele tatt oppstå? Eller hvorfor stoppes ikke overgrepene av 

andre ansatte som får kjennskap til dem? Er det blindhet eller feighet det dreier seg om? Eller er det mangel på 

kjærlighet? (Kirkebæk i Sætersdal & Heggen, 2002, s. 25).  

 

Det er vanskelig for meg å se for meg at alle som jobber med sårbare tjenestemottakere, alt fra ekstravakter, helgevakter 

og vikarer til fast miljøpersonal, psykologer, sosionomer, vernepleiere og så videre skal kunne oppleve ektefølt 

kjærlighet ovenfor brukerne, beboerne, pasientene, barna og ungdommene de jobber med. Kirkebæk skriver at selv om 

vi i vårt samfunn skulle begynne å tenke - og handle - kollektivistisk ovenfor sårbare tjenestemottakere i samfunnet så 

ville ikke dette endre på det faktum at når det koker ned til det, så vil individet uansett kun stå igjen med sitt eget 

moralske ansvar som kompass i vanskelige situasjoner. Og at det er tvingende nødvendig å aktivt avstå fra blindhet og 

feighet for å kunne motvirke og forebygge krenkelser (Kirkebæk i Sætersdal & Heggen, 2002, s. 23).  

 

Igjen leder tankene mine meg hen på FO sine yrkestetiske retningslinjer og solidaritet. Men så kommer Milgram og 

tilsynelatende ødelegger alt når han påpeker at “lærerne” i eksperimentene hans ikke viste noen særlig sympati for 

“elevene”. Tvert imot utviste de i stor grad stor lydighet mot autoritetspersonen i forsøkene (Milgram, 1965, s. 69). 



Resultatene på lydighet og ikke-lydighet kan ikke overføres til situasjoner utover de som har funnet sted i eksperimentet 

sier Milgram selv (ibid., s. 59) men det er nærliggende å tenke at dette likevel berører eksemplene mine. Jeg har jo sett 

at veldig mange andre også kan krenke og gå over grenser.  

 

(...) Tension defines the strength of the aversive state from which the subject is unable to escape through 

disobedience. When a person is uncomfortable, tense, or stressed, he tries to take some action that will allow 

him to terminate this unpleasant state. Thus tension may serve as a drive that leads to escape behavior 

(Milgram, 1965, s. 59). 

 

Så hvorfor er vi ikke onde og slemme hele tiden da når noe eller noen forteller oss at det er en åpning for krenkende 

atferd? I følge Zimbardo; fordi vi ikke er slaver av situasjonsbetingede faktorer (Zimbardo, 2002, s. 446). Men vi må 

også lære oss å stå i mot og gjøre motstand mot dem. I dette ligger å anerkjenne at også du selv kan være den onde og 

slemme. Det betyr også at du kan være en av Zimbardos helter (ibid., 2002, s. 446). En av de som sier nei og stopp og 

varsler. Og som kanskje aktivt oppsøker evaluering, veiledning og kursing, både for deg selv og dine kollegaer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.0. Evaluering og (mangel på) kunnskap 

 

Vi var nok litt fanget i krenkelsestrappen: “der trinnene til undertrykkelse går gjennom stereotypier, fordommer og 

diskriminering” (Owren i Owren & Linde, 2011, s. 247) i alle eksemplene mine. Kunnskap og faglig påfyll på 

arbeidsplassen bør kunne motvirke dette.  

 

I begynnelsen av min yrkeskarrière i barnevernet ble jeg opplært til å alltid evaluere vaktene mine med kollegaer. Jeg 

lærte meg etterhvert også å sette stor pris på dette. Var det noe vi kunne gjort annerledes? Mente kollegaen min at jeg 

gjorde noe feil? Hva var vi fornøyde med? I bofellesskapet jeg har brukt eksempel fra i denne oppgaven, var det aldri 

snakk om evaluering. Merkelig nok ble det også færre evalueringer på barnevernsinstitusjonen etterhvert som det ble 

hardere og vanskeligere vakter og arbeidsmiljøet surnet. Dette står i grell kontrast til Skau sin stadfesting av viktigheten 

av blant annet synliggjøring, egenutviking og arbeidsmiljø. I dette trekker hun frem viktigheten av å skape et godt 

samarbeidsmiljø som grobunn for både kollektive og individuelle selvgranskingsprosesser (Skau, 1996, s. 127) og at 

“det er nødvendig med et dyptgående og kontinuerlig faglig og personlig engasjement for å rense opp i egne rekker 

(ibid., s. 126).  

 

Vernepleierutdannelsen ser jeg på som en reise som aldri tar slutt. Man er ikke ferdig utdannet bare fordi man er ferdig 

med utdannelsen sin. God evaluering fordrer gjerne kunnskap. Og motsatt. Kunnskap om de situasjonbetingede 

faktorene som påvirker oss til å utføre krenkende handlinger må kunne sies å skulle være en forutsetning for å motvirke 

disse handlingene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.0. Erkjennelse og avsluttende refleksjoner 

 

Så hva har alt dette gjort med meg? Noe av det viktigste jeg lærte med å jobbe med denne oppgaven at ondskapen kan 

komme i oss alle. Det må ligge noen strukturelle forutsetninger til, men likefullt; du finner den over alt, hver dag, hele 

tiden. Det er ikke bare de pedofile overgriperne, voldtektsmennene, de som slår og/eller dreper sine nærmeste og de 

som misbruker makt for egen vinning som er avvikerne. Vi er kanskje alle avvikere og jo før man innser det, jo mer 

sannsynlig er det at man slipper å gå i ondskapens felle.  

 

FOs yrkestetiske retningslinjer gjenspeiler på mange måter idealene og delvis lovverket i det norske samfunnet forøvrig. 

Som idealene og lovverket er de ikke bare ment å skape gode holdninger hos individet, men også å motvirke nye og 

utstrakte forekomster av grenseoverskridelser. Det er derfor rimelig å anta at den diskrimineringen mennesker med 

utviklingshemming er utsatt for de siste 500 årene også speiler samfunnet i forhold til svake grupper generelt og dermed 

ikke kan sees på isolert. Sentralinstitusjonene og deres forløpere omfattet jo ikke bare mennesker som i seinere tid 

defineres som utviklingshemmet, men nærmest det meste av avvik av forskjellig art. Det har derfor vært mitt mål med 

denne oppgaven å nøste opp i hva det er av faktorer som gjør at mennesket, og derfor også vernepleieren eller hjelperen 

om du vil, kan krenke, overskride grenser og begå handlinger i (småskala-)ondskapens navn. Hvorfor man begår 

villede, skadende handlinger mot svake parter synes å ha en klar forankring i situasjonsbetingede faktorer. 

 

Da jeg startet å tenke på bacheloroppgaven, hadde jeg et ønske om å skrive om ondskap. I prosessen som fulgte, 

gjennom å skrive åpent, spørrende og reflekterende, gjennom veiledning og i samtaler med andre, oppdaget jeg nye lag 

av ondskap. I meg selv og de andre fra eksemplene mine. Det har vært en reise. Ikke bare i grusomheter og elendighet 

men i meg selv og den store sammenhengen. Jeg har enda ikke denne sammenhengen helt klart foran meg, og vil 

kanskje heller aldri få det, men jeg er styrket i mitt mot, bekreftet i viktigheten av min selvransakelse og mer enn noen 

gang før klar for veien videre.  

 

Innledningsvis skrev jeg litt om hvordan det hadde vært vanskelig for meg å åpne øynene mine med tanke på min egen 

bakgrunn. Jeg finner nå styrke i noe annet fra min egen bakgrunn; i et av de ande britiske, anarkistiske punkbandene 

sine tekster. Selv om Crass kanskje siktet mot litt andre utslag av ondskap så finner jeg det passende her. For kanskje er 

man, når alt kommer til alt og man står midt oppi en krevende situasjon med en vi skal hjelpe eller en kollega som 

tråkker over en grense, overlatt til oss selv.  

 

It is up to each one of us, alone, to do our best. 

We must learn to overcome our fears. 

We must realize that the strength that they have 

Is the strength that we give them. 

It is you, the passive observer who has given them this power. (...) 

You must learn to live with your own conscience, 

Your own morality, 

Your own decision, 

Your own self. 

You alone can do it. 



There is no authority but yourself (Crass, 1982) 
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