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Sammendrag 

«It’s not about picking up women – it’s about building a life» er basert på et 

feltarbeid i Oslo fra cirka oktober 2008 til juli 2009, blant unge menn som er dedikerte 

til hva jeg kaller strukturert sjekking.  

Formålet med oppgaven er å vise hvordan denne interessen påvirker 

livsorganiseringa til aktørene involvert, som kollektivt omtales som sjekkeartister. 

Sjekkeartistene klassifiserer hverandre i et internt hierarki hvor kunnskap og moral 

inngår, og de tar del i hverandres sosialsirkler, bor sammen, fester sammen og støtter 

oppunder hverandres aktiviteter. Med R. W. Connells (1995) maskulinitetsteorier, 

har jeg satt fokus på hvordan sjekkemiljøet skaper og bidrar til opprettholdelsen av 

en hegemonisk form for maskulinitet som svært få av sjekkeartistene er i nærheten 

av å være bærere av. Jeg argumenterer videre for at sjekkeartistene ved å tre ut av 

storsamfunnet og inn i sjekkemiljøet, blir liminelle i overgangen til noe nytt (Turner 

2002). Jeg identifiserer tre organiserte aktiviteter som er med på å opprettholde 

miljøet gjennom sjekkeartistenes deltakelse, og klassifiserer aktivitetene i henhold til 

krav om involvering fra deltakernes side: workshop, seminar og bootcamp. Fordi 

sjekkemiljøet i Oslo er et nettverk uten fast lokasjon, hevder jeg at alle disse 

aktivitetene inngår i miljøets landskap, som forstått med Tom Ingolds (2002) 

definisjon av et sted for opplevelse og aktivitet som «taskscape». En av de vanligste 

kritikkene mot sjekkemiljøet, er holdninga om at sjekkeartistene føler en seksuell 

berettigelse overfor kvinner. Med eksempler fra seminarene informantene holdt, 

framgår det at også sjekkeartistene i Norge holder et slikt perspektiv. I lys av Ingrid 

Smettes rapport for Prosenteret (2003), analyserer jeg hvordan en slik form for 

mekanisk seksualitet kan få forankring hos unge, moderne menn. Med empiriske 

eksempler framkommer det hvordan sjekkemiljøet paradoksalt skaper avstand til 

kvinner heller enn nærhet, og hvordan det er bemerkelsesverdig lite kontakt mellom 

informantene mine og kvinner. 
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Takk 

Kjære Rolf, svigerfar, professor i biokjemi og hundepasser extraordinaire. Når du 

passer på jentene mine kan jeg fokusere på studiene uten pelsdistraksjon. Takk! 

Takk til min fantastiske veileder Nefissa Naguib som mer eller mindre fikk meg i 

fanget bare måneder før innlevering. Jeg kommer aldri til å glemme den følelsen du 

ga meg første gang jeg kom inn på kontoret ditt og du smilte begeistra. Måten du har 

oppmuntra og beroliga meg og vist fascinasjon over feltet mitt på, samtidig som du 

med myndig hånd har halt dette i land sammen med meg, har gitt meg lyst til å 

skrive igjen, og det er en gave jeg ikke trudde jeg skulle få tilbake. Tusen takk.  

Takk til alle kolleger på Det humanistiske fakultet ved UiO som har heia på meg hele 

veien. Engasjementet og omsorgen deres har vært til stor oppmuntring underveis.  

Takk også til Osloforskning for støtte til feltarbeid i løpet av våren 2009.  

Takk til Stine Bøe for eminent språkvask og korrekturlesing til alle døgnets tider. Nå 

som jeg er ferdig kan vi diskutere alle fotnotene dine!  

En spesiell takk går til Monica Lund Haugom og Gudrun Cecilie Eikemo Helland, 

min helt egne heiagjeng og fremste duskedamer underveis i denne prosessen. Måten 

dere har løfta meg på gjennom deres utømmelige tillit til at jeg kan få til alt jeg vil, 

har gjort denne mastergraden mulig. You rock my world. Pow pow! 

Tusen takk til Jakob, for at du fortsatt ser på meg som om jeg er magisk. Å få våkne 

sammen med deg hver eneste morgen er et eventyr.  

Til slutt: Takk til alle gutta mine i sjekkemiljøet i Oslo. Dere veit hvem dere er, ikke 

minst veit dere hvem dere var. Jeg er så stolt av dere og de mennene dere har blitt, og 

så takknemlig for tilliten og ærligheten dere viste meg ved å slippe meg inn i hodene, 

hjemme og hjertene deres.  Denne oppgaven er til dere.  
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Kapittel 1  

 

Introduksjon 

Tema og problemstilling 
«Girl, I want to be with you all of the time - all day and all of the night» – All day and all of the night, The Kinks 

Jeg har gjort feltabeid i Oslo blant ei gruppe menn dedikert til det jeg omtaler som 

strukturert sjekking. Her har jeg sett på hvordan interessen for strukturert sjekking 

påvirker livsorganiseringa til aktørene i miljøet. Med dette som overordna 

utgangspunkt, ønsker jeg å problematisere og analysere en rekke aspekter, hvor 

kjønn, maskulinitet og kollektive praksiser vil være bærende temaer. Sjekkemiljøets 

eksistens baserer seg på individenes ønske om sosial integrasjon, både innad i 

sjekkemiljøet og samfunnet for øvrig. I denne oppgava vil jeg vise hvordan 

sjekkeartistene forsøker å oppnå slik integrasjon via den sosiale dimensjonen som 

skapes gjennom opprettholdelsen av ulike «institusjoner» og ritualer innad i miljøet. 

Neil Strauss var sjenert, uattraktiv og keitete rundt kvinner. Hårfestet hadde trukket 

seg bakover mot nakken, stemmen var lettere nasal og han var lav og svært spinkelt 

bygd. Til tross for jobben som journalist i «Rolling Stones», et av verdens mest 

anerkjente musikkmagasiner, samt biograf for store band, ga ikke dette nevneverdige 

fordeler i møtet med single damer. Telefonen fra en bokredaktør som hadde fått 

innblikk i et dokument som sirkulerte på internett, var derfor et kjærkomment 

avbrekk i Strauss’ forholdsvis monotone liv. Redaktøren ønska at Strauss skulle 

bearbeide dokumentet og utgi det som bok. Det viste seg å være en lay guide – en 

oppskrift på 150 sider for hvordan en skulle få kvinner til sengs, satt sammen av 

såkalte sjekkeartister - menn som forfiner og utvikler forførelsens kunst (Strauss 

2005). Sjekkemiljøet fikk sin spede begynnelse i USA på 1990-tallet gjennom små 

nyhetsgrupper på internett, etter at deltakerne hadde prøvd seg fram og kommet 

fram til teknikker og metoder utvikla for å sjekke opp kvinner. De neste to årene 
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tilbragte Strauss i sjekkemiljøet, og etter å ha fått undervisning av såkalte mester-

sjekkeartister og brukt hundrevis av timer på å trene på samtaleteknikker, 

berøringsmønstre og teoretiske innfallsvinkler, blei han en av miljøets mest 

anerkjente og vellykka sjekkeartister. I 2005 kom omsider resultatet i bokform: The 

Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists. 

Det er umulig å skildre utviklinga av sjekkemiljøet uten samtidig å nevne Richard 

Bandler, gestaltterapeut og dataprogrammerer, som sammen med lingvisten John 

Grinder utvikla «neurolingvistisk programmering» (NLP) i USA på 1970–tallet. NLP 

er en pseudo-vitenskap, som i motsetning til tradisjonell hypnoseterapi hvor 

subjektet sover, kombinerer diskrete samtaleteknikker med fysiske bevegelser for å 

påvirke personers handlingsmønstre og tanker på et underbevisst nivå i våken 

tilstand. Bandler og Grinder ga blant annet ut boka Frogs into princes i 1979, hvor 

leserne blei presentert for en mindre teoretisk og mer tilgjengelig versjon av NLP enn 

det deres tidligere arbeider1 hadde fokusert på, slik at teknikkene kunne benyttes av 

interesserte menn for å bli mer suksessfull med damer. NLP er svært utbredt over 

hele verden, med ca 15.000 sertifiserte NLP-coacher bare i Danmark (Krogsdal 2009 i 

Madsen 2014). Til tross for at vitenskapelige forsøk ikke har klart å validere effekten 

av metoden, benyttes NLP i dag som sjølutviklingsmetode, terapiform, i 

kommunikasjonstrening, i teamutvikling og innen coaching (Madsen 2014). 

«Grunnleggerne» av sjekkemiljøet i USA tilskriver mye av sin suksess fra Bandler og 

Grinders tidlige arbeider. Ingen av mine informanter var ukjente med metodikken 

sjøl om detaljkunnskapen varierte veldig, fra inngående kjennskap og aktiv bruk til 

overfladiske benyttelse av begreper for å styrke sin egen posisjon i miljøet som 

kunnskapsrik. I mitt materiale dukker NLP-teknikker opp som tilfeldige temaer i 

samhandling og samtaler i feltet, men framstår ikke som noen rådende metodikk 

                                                 
1 F.eks.: The Structure of Magic I: A Book About Language and Therapy (1975), The Structure of Magic II: A 

Book About Communication and Change (1975), Patterns of the Hypnotic Techniques of Milton H. Erickson, 

M.D. Volume I (1976) osv. https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Bandler#Books 24.03.2016  
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framfor andre, og jeg fokuserer således ikke mer på det enn hva informantene mine 

vektla.  

Utviklinga i Norge 

Sjekkemiljøet har vokst seg stort og omfattende de siste ti årene i kjølvannet av 

Strauss’ utgivelse. I disse dager kan en med enkle tastetrykk fylle inn ord som 

«seduction» (forføring), «pickup» (sjekking), «how to become better with girls» 

(hvordan bli flinkere med jenter), eller norske fraser som «sjekking» eller «hvordan 

bli kjent med jenter» på en søkemotor på internett, bare for å finne et hav av 

muligheter. Gruppa av menn og gutter som fascineres av fenomenet strukturert 

sjekking har økt enormt, og på midten av 2000-tallet var møtet med Strauss’ bok 

første steg på veien inn i miljøet for de fleste. Forfatteren nøt stor oppmerksomhet i 

media, og var blant annet i Norge som gjest hos Fredrik Skavlan i NRK-programmet 

«Først og sist», 28. april 20062, i forbindelse med lanseringa av den norske 

oversettelsen av The Game («Spillet»), gitt ut av forlaget CappelenDamm. Før dette 

hadde den norske journalisten Mads Larsen brakdebutert i 2003 med romanen 

Pornopung, som fikk hard medfart av kritikere, men som både blei forhatt og elska av 

leserne. Boka handler om et kollektiv med tre gutter som hevder det følgende: «Det 

gjelder å ta seg til rette i en verden der kvinnene har makta og alle fordelene, og der 

det bare er plass til de mest sjarmerende drittsekkene»3. For første gang blei moderne 

sjekkekunst skildra på norsk i romanform, og boka har et samla opplag siden 

utgivelsen på rekordhøye 65.0004. Larsen fulgte opp med Pornopung-håndboka i 2005, 

hvis innsalgsstrofe lyder som følger: «Romanen Pornopung ga deg innsikt i moderne 

kjønnsroller. Pornopunghåndboka lærer deg å beherske dem».5 Boka har et samla 

                                                 
2 http://www.nrk.no/programmer/tv/forst___sist/5636428.html 15.03.16  
3 https://www.ark.no/ark/boker/Larsen-Mads-Pornopung-roman-9788205324961#.VuhkoZwrK73 

15.03.16  
4 Tall oppgitt av Gyldendal Norsk Forlag mars 2016.  
5 http://www.bokkilden.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=144337 15.03.16  
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opplag på 19.000 eksemplarer. Norge var dermed klar for Strauss i 2005 og 2006, og 

den norske utgaven av boka har hatt et opplag på 27.5006 siden den gang.  

En av initiativtakerne til det å samles om strukturert sjekking i Oslo, forteller at 

sjekkemiljøet i Norge fikk sin start via en såkalt posting-liste på nettstedet Yahoo. 

Etter utgivelsen av The Game i 2005 var det ganske raskt 15-20 personer fra Norge 

som jevnlig delte innlegg på lista, og i løpet av seinvåren 2005 blei det beslutta at et 

eget forum skulle opprettes. Sommeren 2006 var medlemstallet på forumet blitt så 

stort, samtidig som mengden aktører som møttes for å sjekke sammen stadig økte, at 

det blei innkalt til en såkalt workshop (arbeidsstue) i Slottsparken. Inkallinga blei lagt 

ut på en åpen nettside hvor tilreisende og folk fra Osloomådet kunne orientere seg 

om ulike aktiviteter, og på den måten kunne også de som ikke enda hadde funnet 

veien til sjekkeforumet finne innkallinga.  

På den første workshopen kom det mellom 7 og 10 menn. Målsetninga var enkel: 

Alle skulle presentere seg og bli kjent, og deretter øvde de oppmøtte på å «åpne» 

hverandre, det vil si starte en samtale slik de ville gjort med fremmede damer. Neste 

workshop hadde større tilstrømning, og her var målsetninga å gå gjennom stegene i 

en sjekkemetode. Slik fortsatte det ukentlig utover sommeren, og da høsten kom blei 

det nødvendig å finne et sted hvor de kunne trekke inn. Lokalet de endte opp med er 

det samme som blei brukt som møtested for onsdagsworkshopene jeg deltok på i 

løpet av feltarbeidet, sjøl om treffet hadde antatt en annen form.  

Mens pickup-miljøet var på sitt mest aktive på slutten av 2000-tallet, med 

grupperinger i alle de største byene i Norge (Trondheim, Bergen, Oslo, Stavanger), 

ga den Trondheimsbaserte doktorgradsstudenten og Mixed Martial Arts-fighteren 

Jakob Sverre Løvstad ut Alfa – En manual på Kagge Forlag i 2009. Boka hadde et 

opplag på 3500 eksemplarer og ga Løvstad svært mye publisitet både i trykte media 

og TV. Løvstad holdt kurs i både sjekking og seksuell tilfredsstillelse av kvinner, og 

                                                 
6 Tall oppgitt av Cappelen Damm april 2016. 
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var sågar den eneste av pickupartistene i Norge på den tida som sto fram offentlig7. 

Likhet, frihet og brorskap? 

Norge preges av en sosialdemokratisk tankegang om likhet, frihet og solidaritet, og 

det politiske partiet Arbeiderpartiet har den lengste merittlista hva gjelder 

regjeringsposisjon i landet. På midten av 1980-tallet dannet Norges første kvinnelige 

statsminister Gro Harlem Brundtland det som seinere skulle bli huska verden over 

som «kvinneregjeringa», hvor 40 % av statsrådene var kvinner.8 Hovedvekta av 

mine informanter har med andre ord vokst opp i en samfunnskontekst hvor «kvinner 

kan alt». En utbredt antakelse i media og blant utenforstående er at sjekkemiljøets 

eksistens har blitt muliggjort med bakgrunn i gutter og menns frustrasjon knytta til 

kvinners økende posisjon i samfunnet. Det er vanskelig å hevde at sjekkemiljøet i 

Norge oppsto som et resultat av dette, sjøl om det å «ta makta tilbake» fra jentene i 

en sjekkesituasjon, for de aller fleste av informantene mine er uttalt motivasjon for å 

delta i sjekkemiljøet. Årsaken til at det er problematisk å komme med en så bastant 

uttalelse, er blant annet at miljøet vokste eksplosivt på et globalt nivå i perioden 

rundt Strauss’ utgivelse (før og etter), også i områder hvor likestilling og 

samhandling mellom kjønn på ingen måte kan sies å ha samme karakter som i 

Norge. Jeg tenker da spesielt på land i Sørøst-Asia, Øst-Europa og Sør-Amerika. Det 

er derfor mer nærliggende å hevde at sjekkemiljøet oppsto som et resultat av en 

generell følelse av mislykkethet i forbindelse med omgang med kvinner, helt 

uavhengig av region. Som en informant sa: «Man går jo ikke inn i dette med mindre 

man opplever seg sjøl som mislykka. Og der kommer jo det med felles skjebne inn, 

som man ser på forumene». 

Gutter og menn 

Jeg velger å omtale informantene mine både som gutter og menn for å understreke 

                                                 
7 Jeg vil komme nærmere inn på anonymisering og miljøets egne metoder for å sikre anonymitet 

seinere i oppgaven.  

8http://arbeiderpartiet.no/Om-AP/Historien/Aps-historie/Ap-gjennom-125-aar 25.03.16  
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spennet i alder, og i mitt materiale aleine finnes personer under myndighetsalder og 

de som nærmer seg førtiåra. Fraksjoner av miljøet finnes som nevnt over hele verden, 

og internasjonale guruer lever av å reise rundt og kurse andre. De involverte 

mennene «lever», samtaler og utveksler info på nettet, opererer med alias og kaller 

seg et secret society (hemmelig samfunn). I tillegg drar de ut på byen i store gjenger, 

og bruker enormt mye tid på å bli «flinkere» med damer. Flere av dem bor også 

sammen i såkalte lairs – kollektiv hvor det eneste beboerne har til felles er deres 

livsprosjekt om å bli flinkere mer damer. Også her er spennvidden i alder stor, og det 

går ofte veldig kort tid fra å bli kjent til å dele leilighet. Denne raske tilknytninga 

kommer jeg nærmere tilbake til. 

Oppgavens struktur 

I neste kapittel vil jeg redegjøre for valg av felt, metode, begrepsbruk og egen 

posisjonering. Kapittel 3 er en introduksjon til hvordan potensielle sjekkeartister 

oppdager og beveger seg inn i sjekkemiljøet, mens kapittel 4 og 5 er historiene om 

aktivitetene de samles om, hvor jeg identifiserer tre hovedaktiviteter: worshops, 

seminarer og bootcamps. Her vil jeg med empiriske eksempler i tillegg vise hvordan 

interessen for strukturert sjekking påvirker livsorganiseringa deres også utenom 

disse organiserte aktivitetene. Avslutningsvis oppsummerer jeg og konkluderer. 
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Kapittel 2 

 

Sjekkemiljøet som antropologisk felt og metodisk 

framgangsmåte 

Oppgaveskriving i retrospekt 

Jeg har gjort feltarbeid i Oslo, hovedsetet for Norges sjekkemiljø, over en periode på 

cirka ti måneder, fra høsten 2008 fram til sommeren 2009. Jeg har ikke fortsatt å 

tilbringe tid med informantene mine etter avslutta feltarbeid utover sporadisk, sosial 

kontakt, og kan derfor ikke hevde å ha gjennomført en longitudinellstudie. Vi har 

også kontakt via sosiale medier, og på den måten har jeg fulgt endringene i livene 

deres. Dataene som er innsamla gjennom feltarbeidet er fortsatt relevante med tanke 

på unge menns sittuasjon i Norge. Noen år med avstand fra feltet gir også potensiale 

for større grad av sjølrefleksivitet enn dersom jeg skulle «skrevet meg ut av feltet» 

umiddelbart etterpå, noe jeg håper vil vise seg fruktbart utover i oppgaven.  

Det konkrete miljøet jeg studerte eksisterer ikke lenger i samme form, men noen av 

informantene mine tilbyr stadig coaching innen sjekking og sjølutvikling, og 

selskaper som tilbyr helgekurs (såkalte bootcamps) finnes fortsatt. Det er også en klar 

nedgang i kursetterspørsel hos internasjonale selskaper, og mange menn som var 

deltakere i pickup-miljøene i sine respektive land, er nå engasjerte i den såkalte 

«Men’s Rights Movement» (MRA), som tidvis kan gi seg utslag i særs misogynistiske 

og hatske holdninger overfor kvinner, hovedsakelig på ulike internettfora. Dette er 

en veldig interessant utvikling sett i et samfunns- og likestillingsperspektiv, men 

fordi MRA-bevegelsen ikke eksisterte i en slik utstrekning at mine informanter var 

klare over den på tidspunktet for feltarbeidet, er ikke dette noe jeg kommer til å 

problematisere videre.  

De internasjonale aktørene som affilieres med pickup i disse dager og som får mest 

medieomtale, får søkelyset retta mot seg hovedsakelig av negative årsaker. Metodene 



S i d e  | 12 

 

de lærer bort og utspillene de kommer med er tidvis svært kontroversielle, og kan for 

eksempel innbefatte å ta tak rundt strupen på tilfeldige damer på utesteder for 

deretter å kysse dem mens de står klemt oppetter veggen i et såkalt choke hold, eller å 

hevde at voldtekt bør avkriminaliseres. Deler av MRA-bevegelsen hyller disse 

aktørene, mens slike metoder og deres utøvere har aldri fått fotfeste i Skandinavia. 

Mine internasjonale informanter fortalte at det en var gjengs oppfatning innad i 

sjekkemiljøet at skandinaviske kvinner er uhyre utfordrende å sjekke opp, og hevda 

at årsaken er at likestillinga har kommet mye lengre i Norden enn for eksempel i 

USA og Storbritannia. I et samfunnsøkonomisk perspektiv er dette korrekt; da 

skandinaviske kvinner ikke er økonomisk avhengige av menn. De internasjonale 

instruktørene mente også at årsaken til at jentene i Norge var vanskelige å sjekke opp 

i forhold til kvinner fra engelsktalende land, er at norske gutter er veldig 

tilbakeholdne, slik at de som forsøker å sjekke opp noen, automatisk blir møtt med 

motstand dersom de «prøver seg», fordi det ikke framstår som kongruent.  Dette 

hevda de å få bevis for under helgekursene. Under flere av helgekursene9 jeg deltok 

på måtte de norske deltakerne sette grenser overfor instruktørene i forbindelse med 

utfordringene de fikk ute i felt. Oppgavene og utfordringene lot seg ikke løses 

innenfor hva studentene anså som akseptabel atferd og framgangsmåte under 

sjekking. Dette understrekte for meg at det ikke bare er kvinnene i skandinaviske 

land som bærer med seg tanken om likeverd og respekt mellom kjønn. Det blir 

uansett for bastant å hevde at norske menn generelt er for passive under sjekking. 

Mer korrekt er det de gutta som tiltrekkes av sjekkemiljøet som opplever seg sjøl som 

for passive, og det de aller fleste starter med, er å speile dem som innad i miljøet 

omtales som naturals, menn som er naturlig flinke med damer. Disse eksisterer altså 

også i Norge, så det at internasjonale instruktører hevder at norske menn på generell 

basis er for passive, må sees i lys av at de kun treffer de mennene som opplever sin 

                                                 
9 Jeg vil seinere redegjøre for de ulike aktivitene sjekkeartistene samla seg rundt.  
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situasjon så utilfredsstillende at de oppsøker et sjekkeselskap i håp om å få hjelp med 

dette.  

Hovedårsaken til at både det globale og det lokale sjekkemiljøet jeg studerte har 

endra seg, er blant annet at nyhetens interesse har dalt, noe deltakerne på ulike fora 

forklarer med at «alt har blitt sagt». Informasjonstilgangen er om mulig enda større 

nå enn på midten av 2000-tallet, slik at den personlige kontakta kan oppleves som 

overflødig når en likevel kan finne alt en trenger på nettet. En kan også hevde at 

miljøet endres som et resultat av den generelle utviklinga innen sjølhjelpsindustrien: 

I begynnelsen var målsetninga for aktørene i sjekkemiljøet å bli gode på å etterape de 

tidligere nevnte naturals. Når atferden blei innarbeida i en slik utstrekning at de sjøl 

kunne kalle seg naturals, endres fokus til å heller dreie seg om å beskrive prosessen 

mot det resultatet. Dette er helt i tråd med hvordan sjølutviklingsmodeller beskriver 

hvordan en skal modellere mennesker som er suksessrike innenfor de feltene en sjøl 

trenger å jobbe med. Forskjellen er at mens en med sjølutvikling grovt sett ønsker å 

bli rik og sukesessfull, vil en i sjekkemiljøet ønske å lære seg å bli mer maskulin, hva 

nå enn det måtte innebære. Skillet mellom strukturert sjekking og generell 

sjølutvikling er med andre ord ikke lenger så tydelig som da jeg gjorde feltarbeid, og 

det oppleves ikke lenger som avgjørende for aktørene å bekjenne seg til en av leirene 

når en kan få det beste fra begge verdener. I tillegg har majoriteten av de mest 

betydningsfulle aktørene i sjekkemiljøet i Oslo gått videre med livet siden den gang. 

Uten ekstra interesserte «ildsjeler», er det vanskelig å opprettholde et slikt miljø. De 

aller fleste lever nå i monogame, heterofile forhold, noe som er ganske paradoksalt 

gitt at en slik heteronormativ livsorganisering tidvis framstår som sjølve antitesen for 

hva sjekkeartistene forsøker å få til: Ubegrensa tilgang til et ubegrensa antall kvinner.  

Bakgrunn for feltarbeidet 

“Men will deny it, women will doubt it. But I present it to you here, naked, vulnerable and disturbingly real. I 

beg for your forgiveness in advance. Don’t hate the player, hate the game.” (Strauss 2005) 
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Som mange andre oppdaga også jeg sjekkemiljøet etter å ha lest The Game. Jeg var 

nylig ferdig med en bachelorgrad i tverrfaglig kjønnsforskning og fikk låne boka av 

en venn. Med vantro og fascinasjon fulgte jeg hvordan historien om disse mennene 

som gjorde karriere av sjekking utfolda seg, og en tanke om en større studie av 

miljøet begynte å spire. I og med at majoriteten av deltakerne i sjekkemiljøet benytter 

internett for å kommunisere med hverandre via ulike nettfora, diskusjonsgrupper og 

så videre, var disse arenaene også de første «stedene» jeg kom i kontakt med 

potensielle informanter. Jeg diskuterte, ga råd og blei sinna, akkurat som alle de 

andre deltakerne. Forskjellen var at jeg var kvinne og hadde planer om å forske på 

feltet. Så da jeg tok kontakt med to av de mest aktive deltakerne på et slikt 

diskusjonsforum og ba om et møte, visste begge hvem jeg var og var mer enn villige 

til å treffe meg. Begge hadde tidligere holdt seminarer og foredrag, og hadde 

opparbeida seg store navn i Oslos sjekkemiljø. Jeg antok i alle fall det basert på 

meldingene som blei posta på internett. Det var gjennom disse mennene jeg fikk 

mine første kontakter i sjekkemiljøet. Den mest energiske av dem, «Belt», adopterte 

meg praktisk talt som storesøster på stedet da jeg under første møte fortalte dem 

hvorfor jeg hadde villet treffe dem, mens hans samarbeidspartner var noe mer 

reservert. I tillegg tok jeg kontakt med to andre som også var aktive postere på 

diskusjonsforumet, som også møtte opp. Disse gutta blei ikke en del av informantene 

mine videre, da den ene trakk seg ut av miljøet etter å ha «lært det han skulle» og 

den andre ikke ønska å bli assosiert med strukturert sjekking likevel, da han anså seg 

for å være en natural. Jeg presenterte mine tanker om det kommende feltarbeidet, og 

nevnte også Judith Butlers teori om «kjønnsperformativitet» (Butler 2000), både for å 

vise sjekkeartistene at jeg var seriøs og kunne min kjønnsforskning, for å ta avstand 

fra det potensielt sensasjonelle ved miljøet, og for å understreke at jeg empatiserte 

med prøvelsene de gjennomgår for å tilpasse seg det de oppfatter som krav fra 

kvinner, samtidig som de forsøker å forbli tru mot seg sjøl. Butlers påstand om at 

kjønn er performativt, innebærer ikke at subjektene ikke er hva de gjør. Hun 

poengterer at kjønnets overlevelse i seg sjøl avhenger av kontinuerlig 
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kjønnsimitasjon, som innebærer at metoden og omgivelsene for hvordan en person 

for eksempel spiller ut sin seksuelle orientering, nettopp er hvordan og hvorfor slike 

«roller» oppstår, blir etablert og bekrefta (ibid). Mens mine informanter 

gjennomgående ønsker å demonstrere sin heteroseksualitet, kan dette også anses 

som en måte å fortolke maskulinitet og hvordan dette skal leves ut. Sjekkeartistene 

jobber hardt for å bli «ekte menn», hva enn det måte innebære for den enkelte. Den 

høye graden av sjølutvikling og forbedring samt ønsket om å bli noe mer eller annet 

enn hva de opplever å være i det de først entrer sjekkemiljøet, krever en ny og 

annerledes måte å gjøre kjønn på. R. W. Connell (1995) definerer fire hovedformer for 

maskulinitet, hvor hegemonisk maskulinitet kan sies å være utgangspunktet. Termen 

henviser til oppfatningen om at et rådende mannsideal eksisterer innen ethvert 

sosialt univers. Dette kjønnsperspektivet er overførbart også til mitt felt. Jeg mener 

aktørene jobber mot å komme nærmere det hegemoniske mannsidealet innen 

sjekkemiljøet, og bidrar dermed til å opprettholde forståelsen av hva det innebærer å 

være «ekte menn».  

Det later til å være stor avstand mellom hvordan unge mennesker av ulike kjønn 

oppfatter virkeligheten og sosiale interaksjoner, noe som kan være en medvirkende 

årsak til at sjekkemiljøet oppsto i utgangspunktet. Et potensielt fruktbart perspektiv å 

annamme i denne sammenhengen kan være Victor Turners liminalitetsbegrep (2002): 

Personer blir såkalt liminale i visse perioder av livet eller gjennom ritualer, hvor de 

befinner seg utenfor samfunnet de tilhører og på terskelen til noe nytt. Et eksempel 

fra vestlige samfunn kan være tidligere tiders symbolikk i forbindelse med det 

kristne konfirmasjonsritualet, hvor en i praksis gikk fra å være barn og direkte inn i 

voksenlivet. Liminale personer vil vanligvis dele denne erfaringen med andre i 

samme posisjon, og er dermed i communitas med dem (2002). Denne distinksjonen 

mellom de «innenfor» og de «utenfor» fungerer godt for å forstå sjekkemiljøets 

utgangspunkt og organisering, og kan sette lys på sjekkeartistenes følelse av 

frustrasjon rundt det å ikke høre til, finne sin plass eller å ikke fungere godt innenfor 
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rammene av sosiale interaksjoner. Jeg vil gjennomgående benytte Turner for å belyse 

prosessen sjekkeartistene gjennomgår når de kommer i kontakt med sjekkemiljøet og 

opplever communitas.  

Utvalg av informanter og posisjonering 

Etter å ha møtt Belt og partneren, logga jeg på det største av de norske foraene og 

registrerte en profil. Jeg fortalte om det kommende feltarbeidet og at jeg kom til å ta 

kontakt med noen av aktørene etter hvert. Fordi jeg allerede hadde vært en aktiv 

deltaker på et par andre forum, var det flere som visste hvem jeg var, og da jeg 

begynte å møte opp på ulike sammenkomster, var de fleste nysgjerrige og ønska 

kontakt. I begynnelsen måtte jeg vektlegge at jeg aldri ville benytte deres virkelige 

navn, ikke engang deres egenvalgte nettalias, og at jeg ville anse det å beskytte 

identiteten til informantene mine som min høyeste prioritet skulle jeg få tilgang til 

feltet.10 Dette lot til å berolige dem. Med noen unntak var de aller fleste jeg traff i 

miljøet yngre enn meg. Alder i kombinasjon med utdannelse, samt min tidligere 

erfaring fra miljøet gjennom foraene, plasserte meg i starten i en tilsynelatende 

udefinerbar kategori. I begynnelsen blei jeg behandla med stor respekt, men 

informantene lot også til å ønske og teste meg, både hva gjaldt min kunnskap om 

sjekking, mine reaksjoner på atferden deres, samt hva slags moralske 

overbevisninger jeg hadde. Etter å ha møtt meg et par ganger og snakka med meg, 

forsto de at jeg ikke var der for å diskutere absolutt alt de gjorde. Kjønnet mitt skred 

tilsynelatende gjennom forsamlinger før jeg gjorde, for jeg måtte sjelden presentere 

meg sjøl, jeg var jo stort sett den eneste dama til stede, og «alle» visste om 

antropologistudenten som tilbragte tid med gutta. Noen av deltakerne i miljøet 

hadde også lest innlegg av meg på forumene, og visste derfor hvem jeg var. Takket 

være Belts sosiale sirkel, traff jeg majoriteten av informantene mine i løpet av 

sommeren 2008, før jeg offisielt hadde starta feltarbeidet. Jeg benytta meg i ustrakt 

grad av snøballmetoden hvor bekjentskap med en eller to som oftest introduserte 

                                                 
10 Mer om anonymisering seinere. 
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meg til ytterligere potensielle informanter via sosiale treff og tilstelninger. Her var de 

ukentlige treffene (workshopene omtalt i innledninga) helt avgjørende, da de var 

veldig uformelle i sin form, og det var veldig enkelt å spørre deltakerne om jeg 

kunne få tilbringe helga med dem. Innledningsvis var jeg noe avventende når jeg 

skulle ta kontakt med instruktører i selskapene som opererte i Oslo på den tida, men 

etter å ha møtt noen av dem gjennom andre, kom relasjonene på plass enklere enn 

hva jeg først hadde sett for meg. Jeg hadde i utgangspunktet håpa å kunne basere 

størstedelen av feltarbeidet mitt i et kollektiv av sjekkeartister (et såkalt lair) som gikk 

i skole hos samme instruktør, men de flytta fra hverandre før jeg fikk muligheten til 

det. Noen av deltakerne fungerte likevel som informanter.  

Det var hovedsakelig seks selskaper som tilbød helgekurs i Norge på den tida, tre av 

dem lokalisert i Oslo. To av bootcampene jeg deltok på var via et internasjonalt selskap 

som hadde svært få kvaler med å ha meg med, da de høyst sannsynlig anså det som 

potensiale for publisitet, og ofte inviterte journalister med på sine kurs. Ingen av 

deltakerne på deres helgekurs var informert på forhånd om at jeg skulle være med, 

noe jeg opplevde som litt ubehagelig da jeg ankom kursstedet, et hotell, første gang. I 

løpet av helga blei de derimot glade for min tilstedeværelse, noe jeg vil komme 

nærmere inn på under analysen av de ulike aktivitene jeg deltok på i løpet av 

feltarbeidet. Et norsk selskap lot meg delta, mens to andre var så opptatte av 

kursdeltakernes behov for anonymitet og åpenhet under helgekurset, at de valgte å 

avvise forespørselen min om tilgang. En instruktør fra hvert av disse selskapene 

fungerte likevel som informanter. Et annet selskap sa også ja til at jeg kunne få delta, 

men på grunn av logistiske utfordringer fikk jeg aldri deltatt på noen av deres kurs.  

Sjøl om jeg var noen år eldre enn majoriteten av informantene mine, så jeg vanligvis 

ut som en helt selvsagt del av gruppa når vi gikk ut på byen, med ett unntak: Jeg 

hadde tilbragt hele uka med en av nøkkelinformantene mine, og sammen med 

romkompisen hans og en av deres protegéer skulle vi ut på et av få utesteder i Oslo 

hvor aldersgrensa bare var 18 år. Køen blei kortere og vi nærma oss dørvakta som sto 
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og avkrevde legitimasjon av alle som skulle inn. Litt lattermild ga også jeg fra meg 

legitimasjon da vi kom fram, jeg var jo tross alt over ti år eldre enn aldersgrensa for å 

komme inn. Dørvakta kasta et blikk på bankkortet mitt og sa tørt: «Du er vel litt for 

gammel til å henge her, Sandra?» Utestedene i Oslo bærer preg av streng 

alderssegregering: Så snart du er gammel nok til å komme inn på steder hvor det 

serveres sprit og som derfor opererer med en aldersgrense på minst tjue år, er det 

svært sjelden at noen trekker tilbake til «attenårssteder». Spesielt oppmerksomme er 

dørvaktene på eldre menn som ønsker tilgang til unge jenter, og den årvåkenheten 

ramma også meg i denne situasjonen. Engstelig for å ikke bli sluppet inn på 

bakgrunn av å ikke passe inn i alderskohorten utestedet hadde som målgruppe, 

svarte jeg at jeg hadde en god forklaring på hvorfor jeg var der, om han var 

interessert. Jeg var redd ungdommene rundt meg skulle høre samtalen, så jeg lente 

meg fram og hviska han i øret at jeg var masterstudent på feltarbeid, og at de unge 

mennene jeg var der med var informantene mine. Med et stort glis som følge blei 

båndet som stengte inngangen løfta bort, og jeg fikk slippe inn med et «kos deg!» på 

veien. Dette var den eneste gangen jeg opplevde at alderen min blei bemerka av 

utenforstående, og sjøl da jeg var på fest hos noen forholdsvis unge informanter hvor 

tenåringer helt ned i 15-årsalderen var til stede, var det ingen som satte 

spørsmålstegn ved at jeg var der, i alle fall ikke i en slik grad at det begrensa 

interaksjonen.  

Materialet mitt består av gjentagende samhandlingsdata fra omtrent 30 personer, 

hvorav ni av disse er ansett for å være nøkkelinformanter. Alt i alt har jeg møtt rundt 

100 ulike personer i miljøet i løpet av feltarbeidsperioden. Disse traff jeg ved å møte 

opp på ulike sammenkomster, arrangementer og ikke minst gjennom 

nøkkelinformantene mine. I tillegg hadde jeg jo skrevet på forumet at jeg ønska 

informanter, slik at alle var innforstått med at jeg håpa at de skulle være tilgjengelige. 

Alle informantene mine visste hvem hverandre var, både i det virkelige liv og på 

foraene, men ikke alle tilbragte tid sammen privat, sjøl om alle møttes til organiserte 
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aktiviteter som for eksempel seminarer. Jeg anså opprinnelig sjekkemiljøet som et 

temadefinert univers slik Kathinka Frøystad (2003) beskriver det, da feltet er valgt 

basert på tematikken aktørene samles om. Raskt innså jeg at det samtidig kan 

defineres som et nettverksdefinert univers, til tross for at det eneste deltakerne i 

sjekkemiljøet har til felles, er interessen for strukturert sjekking. Årsaken til dette er 

at sjøl om informantene på ingen måte kan sies å tilhøre for eksempel samme 

skoleklasse, fotballag eller arbeidsplass, må også interaktive fellesskap kunne 

inkluderes i denne definisjonen, som nettopp sjekkeforaene.  

Et lysende eksempel på en nettverksstudie gjort i samme type felt som mitt, er 

Marianne Gullestads Kitchen Table Society (1984), som tar utgangspunkt i et nettverk 

av unge kvinner som møtes på dagtid for å drikke kaffe sammen. Roller og 

posisjoner innad i nettverket er Gullestads fokus i hennes analyser av samtalene og 

interaksjonen, og et overordna perspektiv er familieliv og vennskap. En bølge av 

tverrdisiplinære studier av kvinner vokste fram på 1960- og 70-tallet, og Gullestad 

beskriver hvordan dette resulterte i nye perspektiver og teorier (Gullestad 1984:14). 

Studiet viser også hvordan antropologer gjerne har valgt å bevege seg innenfor visse 

sfærer: Kvinnelige antropologer studerer kulturer og fenomener hvor majoriteten av 

informantene deres er kvinner, mens mannlige antropologer gjør det samme med 

tanke på sitt kjønn. En av de fremste kritikkene av klassiske monografier av for 

eksempel Malinowski, Evans-Pritchard og Boas er at de til tross for å gi inntrykk av å 

være skrevet i en «holistisk» kontekst hvor alle aspekter av et samfunn anses for å 

henge sammen, utelates stemmene til halvparten av befolkningen (Eriksen 2001). 

Edwin Ardener peker på den åpenbare ignoreringa av kvinner i antropologiske 

studier, både av mannlige og kvinnelige antropologer. Kvinner som bevisste aktører 

blei tidligere ikke tydeliggjort, og Ardener hevdet kvinner kun blei observert, men 

ikke artikulert (Ardener 1975:4). At kvinneforskning som tverrfaglig disiplin oppsto, 

bidro ikke bare til at også menn blei kjønna (Eriksen 2001:154), men også at det i 

løpet av 1970- og 80-tallet blei mer utbredt for antropologer å utføre feltarbeid hvor 
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informanter av flere kjønn fikk en stemme, samt forlate de tradisjonelle sfærene hvor 

antropologens kjønn predikerte hvem som fungerte som informanter.  

Med mitt feltarbeid trer også jeg ut av en slik «sfærisk» basert form for antropologi, 

da jeg har valgt et miljø og et fenomen hvor fokus på «det mannlige» er overordna 

hos alle mine informanter, som er menn. Gullestad beskriver hvordan hun opplever 

utenforskap på grunn av klasse, da hun kom fra et fint strøk og var bærer av høy 

kulturell kapital, i motsetning til informantene som bodde i en drabantby og ikke 

hadde høyere utdanning. Miljøet hun studerte er i praksis det samme som jeg 

kommer fra: Jeg er vokst opp med en mor som har sittet på trappa utenfor blokka 

med sigaretten i den ene hånda og kaffekoppen i den andre, mens hun og 

venninnene skravla mens de holdt øye med oss ungene. Syklubbmøtene var hyppige, 

og dersom noen bestemte seg for å ta artium, skjedde dette for det meste i voksen 

alder, etter at ungene var blitt eldre. Sjøl om jeg gjennom utdannelse har opparbeida 

meg en kulturell kapital ikke alle informantene var bærere av, ga kombinasjonen av 

arbeiderklassebakgrunn og universitetsutdannelse meg et spekter som gjorde at jeg 

var på likefot med samtlige informanter. Dette helt uavhengig av om de var leger 

eller selgere uten fullført videregående. Den samme utenforskapen i felt som 

Gullestad beskriver opplevde også jeg etterhvert, men utelukkende på grunn av 

kjønnet mitt. Dette feltnotatutdraget illustrerer noe av frustrasjonen jeg følte på, 

halvveis ut i feltarbeidet: 

Jeg er drittlei av at jeg hele tida må gå og minne meg sjøl på at det er mennesker jeg forsker på, og at 

jeg ikke kan forvente noe av dem, for det mener jeg egentlig at man kan. Jeg er fly forbanna, 

desillusjonert og skikkelig lei meg nå. Det er utrolig sårende, kjipt og provoserende å vite at kjønnet 

mitt i stor grad er årsaken til denne innpass-problematikken. Hadde jeg vært gutt, kunne jeg fungert 

som en slags newbie11 som gutta kunne tatt innunder vingene sine, men det framstår som litt 

problematisk nå. Fordi jeg er jente, må jeg hele tida forsvare motivasjonen min, og ikke minst forsøke 

å overbevise folk om at jeg ikke er ute etter å stikke noen i ryggen.  

                                                 
11 Lærling. 
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Til tross for at kvinnene i Gullestads studie må sies å være i en svært annerledes 

livssituasjon enn mine informanter, da de er mødre, hustruer og som oftest 

hjemmeværende, samt fra en annen tid, er det åpenbart at det er flere likhetstrekk 

mellom Gullestads erfaringer fra feltet og mine: Gullestad var avhengig av andres 

anerkjennelse og introduksjon for å få tilgang til flere deltakere i nettverket hun 

studerte, på samme måte som jeg opplevde å være avhengig av en «guide» inn i 

miljøet i mitt feltarbeid. Jeg kan lett identifisere meg med Gullestad når hun 

beskriver nervøsiteten forbundet med at informanten Elisabeth skal spørre de andre 

medlemmene av en syklubb om Gullestad kan få delta for en periode: «I was more 

nervous than before any exam» (Gullestad 1984:43). Engstelsen for å bli avvist av 

feltet er sannsynligvis noe de fleste antropologer må føle på, sjøl om det ikke 

nødvendigvis blir artikulert. Kitchen Table Society er en klassiker innen urban 

antropologi og studiet av eget samfunn, og Gullestads metodiske betraktninger 

oppleves fortsatt som aktuelle.  

Cato Wadel (1991:30) mener at den mest fordelaktige rollen en antropolog kan ha i 

felt er lærlingerollen. Feltnotatavsnittet over illustrerer det at også jeg innså at dette 

ville gitt adgang til en rekke områder i feltet jeg blei utestengt fra både som 

masterstudent, men også som kvinne, men at det dessverre ikke var et alternativ gitt 

den rollen jeg allerede hadde blitt plassert i av informantene. Det var i hovedsak 

helgekursene (bootcamps) jeg sleit med å få innpass i, noe som frustrerte meg enormt. 

Min daværende veileder prøvde å berolige meg ved å si at jeg ikke fikk gjort annet 

enn å delta i hva enn jeg fikk tilgang til, og ikke måtte bekymre meg så mye for 

resten. I og med at aktørene i sjekkemiljøet forsøker å løse gåta om hvordan de skal 

bli mest mulig attraktive for kvinner, var det ganske utbredt blant dem å ville spørre 

meg til råds om kvinner og sjekking. I begynnelsen spurte de meg stadig om hva jeg 

mente om miljøet og sjekking, og jeg forsøkte da å unngå og havne i situasjoner hvor 

dette blei et tema, da det ikke føltes naturlig å snakke om det i den posisjonen jeg var 

i. Slike konstante påminnelser om at jeg ikke var en naturlig del av gruppa, men en 
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outsider og kanskje også en anomali, var veldig demotiverende. Det har aldri vært 

viktig for meg personlig å passe inn i ulike miljøer, men det å alltid bli påminna 

hvorfor jeg var i felt føltes tidvis som å måtte «komme ut av skapet» som 

antropologistudent til enhver ny person jeg møtte. Som nevnt tidligere måtte jeg 

sjelden presentere meg, men alle ønska å vite hva jeg tenkte om sjekkemiljøet og -

industrien. Hvis det ikke var mulig å unngå temaet, svarte jeg vanligvis at jeg hadde 

valgt tematikken basert på genuin interesse, noe som burde være bevis nok for at jeg 

var der for å lære mer. Anne Solberg (1982) analyserer sine utfordringer med å få 

innpass ved å insistere på den uavhengige forskerrollen, når pasientene på 

sjukehuset hun gjorde feltarbeid på, plasserte henne i samme kategori som de 

ansatte. Jeg hadde i og for seg ikke problemer med å få innpass, men jeg opplevde 

også at rollen jeg hadde tildelt meg sjøl ikke nødvendigvis var den jeg blei plassert i. 

Et annet og interessant aspekt ved rolleproblematikk i felt er Jean Briggs’ erfaring fra 

feltarbeid blant eskimoer helt nord i Canada (1970). For å få innpass, men også 

simpelthen for å overleve i det ekstreme klimaet, var det avgjørende for Briggs å bli 

adoptert som en kapluna daughter, en hvit person, som fikk dele telt og være en del av 

familien. Problemene oppsto i krysspresset mellom autoriteten hun hadde som 

antropolog, og forventningen fra eskimofamilien om at hun skulle oppføre seg i 

henhold til hva som var skikken for døtre i samfunnet. Det opplevdes svært 

utfordrende for Briggs å skulle oppføre seg som en underdanig og til enhver tid 

beherska datter, og hun framsto i informantenes øyne som ustabil og «uskikka». Når 

det viste seg at Briggs ikke engang evna å lære seg de rette personlighetstrekkene 

innenfor et akseptabelt tidsrom, blei det etter hvert svært anstrengt mellom 

eskimofamilien og henne. Alle hennes grunnbehov blei ivaretatt, men ingenting var 

forventa av henne, og i det sosiale livet var det som om hun ikke egentlig var der 

(Briggs 1970:41). Med Briggs’ erfaringer friskt i minne blei jeg veldig vâr på å ikke ha 

en så «anomalisk» og matter out of place-framtoning (Douglas 1977 [1966]) at 

informantene fant det vanskelig å forholde seg til meg. Som Solberg lærte jeg meg 

etter hvert å bare ta den rollen informantene ga meg, da også det ga innsikt i hva 
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slags virkelighet jeg befant meg i (Solberg 1982:141). Jeg antok på forhånd at en del 

av deltakerne i sjekkemiljøet ikke hadde så mye kontakt med jenter, da en del av 

innleggene på diskusjonsforaene tydelig bar preg av at de for eksempel aldri hadde 

spurt ei jente hvordan ting egentlig opplevdes for henne under en interaksjon, men 

heller antok en rekke ting basert på teorier fra internasjonale sjekkeartister. Ved å ha 

meg i nærheten kunne de plutselig spørre om ting uten å miste ansikt overfor andre i 

miljøet og kanskje aller viktigst: Ei heller overfor damene de prøvde å sjekke opp. Jeg 

blei nær venn, storesøster og klokt orakel, i tillegg til «social proof» og «pre selection» 

når vi gikk ut på byen. Begge termene referer til effekten av å ha en (fortrinnsvis 

attraktiv) kvinne til stede, slik at andre kvinner kan observere gruppa, anta at 

mennene er attraktive i og med at det allerede er en (flott) kvinne til stede, og 

dermed ønske å være en del av den. 

Det å tilbringe tid i felt med individer som er opptatt med sjølutvikling påvirka meg 

også på et personlig plan. Jeg vil normalt si hva jeg mener om ting og trenger ikke 

engang alltid å bli spurt, og engasjerer meg dersom jeg ser at noen blir hva jeg 

oppfatter som urettferdig behandla. Under feltarbeidet lærte jeg å holde meningene 

mine for meg sjøl og anse alt som data, og heller observere enn å påvirke. I felt kunne 

jeg ofte kjenne det knyte seg i magen når jeg hørte aktørene snakke sammen om ulike 

temaer, om jeg leste noe på et av foraene, eller om jeg så instruktørene be noen av 

deltakerne gjøre noe han ikke var komfortabel med, som for eksempel å berøre ei 

jente som han ikke kjente litt for raskt under en samtale. Jeg var i starten så redd for å 

«go native» at jeg ikke ville vise informantene mine hvem jeg egentlig var og hva jeg 

mente, i fare for å både skremme dem bort og hindre min egen tilgang til feltet. Etter 

et par måneder på feltarbeid kom dette opp som et tema på en fest jeg var på, hvor 

jeg betrodde meg til Blue, en ung, pen mann jeg opplevde som både tillitsfull og 

samtidig noe avventende overfor meg. Vi satt i den slitte sofaen og så på festen som 
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utspilte seg rundt oss, hvor en ølbong12 akkurat hadde blitt dratt fram fra et kott, og 

elleville tenåringer trampa i takt med at den som drakk kom nærmere og nærmere 

maksgrensa si for hva det var plass til i magen. Med et halvsmil spurte han meg hva 

jeg syntes om det jeg var vitne til. Jeg tenkte meg om litt før jeg svarte at jeg jo var 

veldig glad for at jeg fikk komme og være hjemme hos dem, men at det kanskje ikke 

var helt min type fest. «Litt for fjortis, kanskje?» lo han. Da jeg ikke ville svare 

bekreftende på det fordi jeg ikke ville være nedlatende, blei jeg konfrontert med at 

jeg ikke framsto som ærlig. «Jeg synes det er litt vanskelig å holde meg innimellom, 

jeg må innrømme det», svarte jeg. Han bare lo da jeg etter en stund måtte innrømme 

at jeg syntes ølbong var både harry og barnslig, og heva glasset til en anerkjennende 

skål. Endelig sa jeg hva jeg mente! Jeg innså da at det å forsøke å holde igjen 

engasjementet mitt overfor informantene ikke var veien å gå, men heller å la meg 

flyte med i det som måtte åpne seg opp for meg i felt. Solberg anbefaler å analysere 

sin egen subjektivitet, sin egen tilstedeværelse i felt, heller enn å disiplinere den, og å 

aktivt bruke sjølrefleksjon for å få innsikt i feltet blei også min løsning (Solberg 1982).  

Anonymisering  

Cato Wadel (1991) beskriver hvordan informantene blir en del av hva han omtaler 

som en runddans mellom teori, metode og data, gjennom sitt engasjement for 

antropologens virke og forventninger om resultatet av egen deltakelse. Wadel mener 

at antropologen alltid må være fleksibel og beredt på å endre handlingsplan 

underveis, da mennesker er uberegnelige og en forventa interaksjon ikke 

nødvendigvis vil gi svar på de spørsmål forskeren i utgangspunktet hadde tenkt å 

undersøke. Under feltarbeidet blei jeg stadig konfrontert med informanters interesse 

for metodene mine og prosjektets framgang. Ikke sjelden ga dette seg utslag i svært 

åpenhjertige samtaler og tilgang til arenaer jeg på forhånd ikke forventa å få innpass 

                                                 
12 En innretning bestående av ei trakt med en påmontert slange den som drikker putter i munnen, slik 

at alkoholen kan konsumeres raskere og promilla øker tilsvarende.  
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i. I tillegg ga det prosjektet en egen dimensjon å vite at informantene var oppriktig 

engasjert i at jeg skulle lykkes. 

Nøkkelinformantene mine forsøkte å legge til rette for at min tilgang til feltet skulle 

være så uproblematisk som mulig, og ved et tidlig møte sommeren 2008 spurte Belt 

hvor langt jeg skulle «følge» sjekkinga hans. «Skal du sitte på sengekanten og se på at 

jeg closer13, liksom?» spurte han, tilsynelatende åpen for idéen. Leende understrekte 

jeg at det ikke var guttas talenter som forførere jeg var der for å undersøke, men 

heller hva de gjorde for å skape mening i livene sine, og ikke minst hva som lå til 

grunn for interessen for strukturert sjekking. «Faen, jeg gleder meg til å lese hva du 

finner ut om oss, ass!» utbrøt han henrykt og så på meg med lysende øyne. Jeg 

oppfattet han som svært stolt og smigra over at jeg ønska å bli bedre kjent med han, 

ikke bare i egenskap av hans posisjon som en av Oslos mest markante stemmer innen 

sjekkemiljøet, men som person og medmenneske. Da han noen måneder seinere fikk 

forelagt informasjonsbrevet jeg ga til alle mine potensielle informanter (se vedlegg 2), 

blei han regelrett fornærma, og spurte hvorfor jeg måtte formalisere forholdet vårt på 

den måten. «Vi er jo venner, jo!» påpekte han. «Det er jo nettopp fordi du tenker på 

oss som det at jeg vil at du skal lese gjennom brevet», svarte jeg. Denne situasjonen er 

betegnende for min holdning overfor gutta fra sjekkemiljøet, før feltarbeidet offisielt 

hadde starta. Jeg antok at de måtte beskyttes mot seg sjøl når det kom til spørsmål av 

sensitiv og personlig art, og ville med informasjonsbrevet at han skulle tenke 

gjennom graden av åpenhet han hadde overfor meg.  

Jeg ville i hovedsak benytte informasjonsbrevet av to grunner: Jeg håpa at jeg ved å 

framlegge slik informasjon understrekte seriøsiteten i prosjektet og hva jeg målsatte å 

utføre, noe jeg igjen håpet at ville forhindre eventuell skepsis fra potensielle 

informanter om min motivasjon. I tillegg ønska jeg å bevisstgjøre dem om min rolle 

og årsaken til min tilstedeværelse, fordi jeg antok at jeg ville havne i en del eksplisitte 

                                                 
13 Å oppnå det man ønsker med jenta, feks å få telefonnummeret hennes, eller som i dette tilfellet; å ha 

sex. 
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situasjoner eller overvære hendelser som kanskje ikke ville sette informantene i et 

heldig lys. Ved å underskrive på informasjonsbrevet ville de være seg bevisste på 

hva jeg fikk være med på og ikke minst på at alt de fortalte meg kunne bli en del av 

oppgaven. Etter hvert som jeg blei kjent med flere av deltakerne i miljøet og også 

kom nærmere innpå dem, innså jeg at antakelsen om at de trengte å beskyttes mot 

seg sjøl, sprang ut av det samme tabloide synet på miljøet jeg med 

informasjonsbrevet hadde forsøkt å ta avstand fra. Det var ingenting som tilsa at 

aktivitene disse gutta holdt på med krevde større grad av forsiktighet når det gjaldt 

utlevering av egne tanker og meninger. Ei heller var de så naive og ute av stand til å 

foreta egne vurderinger av det de delte med meg at informasjonsbrevet var 

nødvendig for å skape avstand. Alt i alt fikk jeg signerte informasjonsbrev tilbake fra 

ni informanter, mens drøye 30 ga sitt muntlige samtykke. I tillegg kommer alle de 

deltakerne i miljøet jeg aldri formelt oppretta en informantrelasjon med, men som 

var innforstått med hvorfor jeg var til stede og likevel ønska å snakke eller være 

sammen med meg. 

Et viktig element som blei diskutert i forbindelse med infobrevet, var min forsikring 

om at anonymiteten til de involverte ville bli ivaretatt. Med unntak av en person, 

som ikke har hatt noe ønske om å bli anonymisert, lot alle til å ta det som en selvfølge 

at identiteten deres ikke skulle bli oppgitt, og satte også pris på at dette blei uttalt i så 

stor grad. Dette behovet for å ikke bli «avslørt» er noe paradoksalt sett i lys av at 

majoriteten avdeltakerne i sjekkemiljøet hevder at de ikke kun ønsker å forbedre sine 

forførelseskunster, men også driver med sjølutvikling, som vel må sies å være 

positivt. Oppgavens tittel, «It’s not about picking up women, it’s about building a 

life”, er et sitat fra Mystery, en av verdens mest kjente sjekkeartister, og kan stå som 

en god illustrasjon på behovet for å rasjonalisere egen involvering i sjekkemiljøet. 

Den utbredte bruken av alias er dermed både for å skape seg et alter ego overfor seg 

sjøl og andre deltakere i miljøet, hvor en utvikler og findyrker sjekkeartisten i seg, 

men også for å sikre sin anonymitet ivaretatt på de ulike nettfora de opererer på. Ofte 
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publiseres det her svært malende skildringer av interaksjoner med kvinner som fører 

fram til sex, eller personlige fortellinger de ikke ønsker at utenforstående skal kunne 

knytte til dem. Ikke minst er det å være deltaker i sjekkemiljøet for mange 

skambelagt, fordi de dermed har innrømma at de kommer til kort i noe som 

tilsynelatende skal komme naturlig for folk, altså interaksjon mellom mann og 

kvinne. I tillegg bidrar media til et sensasjonslystent bilde av sjekkeartistene som 

manipulerende og kyniske, og kun ute etter å forføre flest mulig kvinner, for ikke å 

snakke om måten sjekkeartistene sjøl framstår i ulike situasjoner. Alle mine 

informanter har sjølvalgte sjekkeartist-navn, og av hensyn til deres anonymitet og i 

tråd med sjargongen i miljøet jeg har studert, vil jeg i oppgaven kun benytte fiktive 

kallenavn. Personen som ikke har behov for å bli anonymisert, vil også få et navn av 

meg, da bruk av hans sjølvalgte alias kan gjøre det lettere å identifisere aktørene i 

hans omkrets. Kvinnene som omtales i oppgava får fiktive egennavn. 

Visse momenter bidrar til at full anonymisering i denne oppgaven vil være 

formålsløst, for ikke å si umulig. Antropologiske studier tar sikte på å bidra med 

såkalte «tykke beskrivelser» av samfunnene som blir studert. En forutsetning for 

dette er at empirien antropologen legger til grunn for analysen sin, er godt 

gjennomarbeida og ikke minst erfaringsnær. For å oppnå full anonymisering, måtte 

jeg utelatt hvilket land samt hvilken by jeg har gjort feltarbeid i, hva slags språk 

informantene snakker, hvor gamle de er, hva slags kjønn de har og all personlig 

informasjon som potensielt kunne bidra til å kaste lys over overnevnte punkter. Det 

er åpenbart at dette ville gitt seg utslag i en svært utvannet emipiri som tvilsomt ville 

bidratt med ny informasjon eller kunnskap om feltet mitt.  Halvard Vike (2001) 

mener i lys av dette at anonymisering bør unngås i den ustrekning dette er mulig. 

Dersom det ikke lar seg gjøre, bør ikke målsetningen være å forhindre at 

informantene kan identifiseres eller oppsøkes. Fokus bør helt enkelt være å ikke gjøre 

det interessant for offentligheten å finne aktørene beskrevet i teksten, ved å ikke 

skrive sensasjonsbetinget, men målsette å forklare disse menneskenes handlinger og 
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motiver på en så respektfull måte som mulig. På bakgrunn av dette vil det i 

oppgaven benyttes en såkalt «moderat anonymisering» (Vike 2001) hvor fiktive 

navn, uspesifisert alder og manglende stedopplysninger om informantenes fødested 

vil bidra til at identifisering blir vanskelig. I tillegg vil jeg forskyve tidspunkter og 

sette sammen historier fra ulike informanter dersom dette framstår hensiktsmessig. 

Begrepsbruk  

Sjekkeartistene har utarbeida et eget vokabular med et sett akronymer knytta til seg 

(se vedlegg 1), for eksempel «AFC» (Average Frustrated Chump), en «vanlig, 

frustrert type».  Språkbruken framstår forholdsvis militær, og flere av begrepa later 

til å være henta fra kampsituasjoner, spesielt i flyvåpenet. En ubekrefta påstand er at 

sjekkeartistene er inspirerte av utrykkene fra 1980-tallsfilmen «Top Gun», hvor 

filmstjerna Tom Cruise spiller en jagerflypilot med autoritetsforakt. Eksempler på 

dette er hvordan en venn som hjelper til med å sjekke damer omtales som en 

wingman, hvordan det å raskt trekke seg ut av en situasjon kalles å ejecte, altså trykke 

på utskyterknappen i et kampfly, at historiene som deles på internett kalles 

fieldreports og at det å bli kraftig avvist av dama en forsøker å sjekke opp, kalles crash 

and burn, som når et fly styrter og går opp i flammer. Utrykkene er svært visuelle og 

beskrivende, og gir et inntrykk av at sjekkeartistene føler at de ruster seg til kamp 

idet de skal ut på byen og sjekke damer. Vokabularet fungerer i praksis som 

demarkasjonsprinsipp mellom deltakerne i sjekkemiljøet og mennene som enda ikke 

har oppdaga dets hemmeligheter, altså alle «AFC’ene». I tillegg bidrar 

militæranalogien til at også kvinner holdes utenfor, da svært få kvinner tjenestegjør i 

militæret og således får kjennskap til begrepene og situasjonene som beskrives.  

Jeg hadde opprinnelig tenkt å skrive masteroppgaven på engelsk, men innså snart at 

bruken av dette vokabularet, i hovedsak bestående av engelsk og noe tilpassa latin, 

ville miste noe av sin funksjon som demarkasjonsprinsipp for dem utenfor og de 

innenfor miljøet om jeg skreiv på engelsk. Jeg hadde en forestilling om at det ville 

være avgjørende for forståelsen av og kommunikasjonen med informantene at også 
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jeg var godt kjent med akronymene og begrepene benytta i miljøet. Det viste seg å 

være korrekt, og min kunnskap om teorier og begreper viste seg å være en flott måte 

å bli kjent med og komme innpå informantene, og gjorde det mindre utfordrende å 

tilbringe tid med gutta. Vi snakka alltid norsk, bortsett fra når de internasjonale 

sjekkeinstruktørene var til stede. Vokabularet framsto ikke så fremmed når en med 

engelsk som morsmål benytta seg av termene, men blei desto mer eksotisk når en 

nordmann «krydra» språket med interne begreper. Et typisk eksempel kunne være 

det følgende: 

«Jeg så et target, kanskje en 9-er, i ett mixa tre-sett. Gikk bort og dro amog-rutina skikkelig ukalibrert, men det 

funka uansett, for jeg fikk isolert target og fått en kiss-close. Nummer-closa henne også, og venue bounca til vi 

dro på en instant date.» 

Dette betyr i praksis at talspersonen ser en kvinne han finner attraktiv som er ute 

med venner av begge kjønn, kysser henne og får telefonnummeret hennes, og drar til 

et nytt sted sammen med henne.  

Mine norske informanter forventa nærmest at jeg hadde inngående kjennskap til 

disse interne begrepene, mens de internasjonale sjekkeartistene syntes det var veldig 

komisk når jeg var den på helgekursene som kunne mest om de store sjekkeartistene 

i miljøet og begrepene, ikke studentene deres.  

Eduardo Archetti diskuterer i sin artikkel fra 1994 forholdet mellom skrevne 

produkter og kulturelle og sosiale prosesser. Han hevder at disse korrelerer, og er 

opptatt av hvordan identiteter skapes gjennom skriftlige kulturelle produkter 

(Archetti 1994:13). Sjekkemiljøet produserer enorme mengder eget materiale. Det 

dreier seg om alt fra dvd-innspillinger av kurs gitt av amerikanske «guruer» innen 

sjekking og sjølutvikling, bøker gitt ut på anerkjente forlag, feltrapporter skrevet av 

aktørene i miljøet og så videre, til lydinnspillinger av samtaler mellom guruer, gjerne 

tatt fra et radioshow. Jeg hadde i utgangspunktet planlagt å bruke mye tid på å sette 

meg inn i dette materialet, da jeg antok at det å kjenne til de siste «trendene» 

innenfor sjekkeindustrien ville være avgjørende for å få innpass i miljøet. I stedet 
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valgte jeg å bruke tida mi med informantene. Spørsmål om hvor oppdatert jeg var på 

denne tematikken blei aldri reist, og informantene snakka i mine øyne overraskende 

sjelden om «sjekkemateriale» eller det internasjonale miljøet. 

Før feltarbeidet begynte, omtalte jeg aktivitetene aktørene i miljøet holdt på med som 

«organisert sjekking», for å kunne skille det fra ordinær utelivskultur i Norge. I det 

jeg kom inn i feltet og oppdaga at det på ingen måte var organisert sjøl om det fantes 

ulike aktiviteter de kunne ta del i, endra jeg begrep og begynte å omtale 

livsprosjektet som «strukturert sjekking» i stedet. Dette appellerte til informantene 

også, da flere adopterte begrepet og begynte å omtale aktivitetene sine som 

strukturert sjekking heller enn pickup. En informant fortalte meg at han foretrakk mitt 

begrep framfor pickup fordi det ga et skinn av seriøsitet, og for han var det hardt 

arbeid, «ikke bare dette sleske en kunne lese om i The Game».  

I denne oppgava vil jeg i all hovedsak benytte norske oversettelser av miljøets 

begreper. Årsaken til dette er todelt: Jeg anser det for å være svært forstyrrende for 

tekstflyten dersom jeg skulle benytta alle de engelske begrepene og akronymene 

sjekkeartistene opererer med, da jeg ville vært nødt til å inkludere den norske 

oversettelsen for at teksten skal være meningsbærende. I tillegg mener jeg det skaper 

en kunstig avstand til de faktiske hendelsene og aktivitetene begrepene er ment å 

skulle beskrive. Informantenes emiske bruk av community er simpelthen en direkte 

benyttelse av det engelske ordet, og ikke ment som beskrivende for samhold eller et 

sted, så det informantene mer eller mindre konsekvent omtaler som 

(pickup)community’et vil i oppgaven refereres til som sjekkemiljøet og PUA’s vil 

omtales som sjekkeartister. Når det gjelder de tre hovedaktivitetene sjekkeartistene 

samles om, er de emiske uttrykkene som brukes workshop’er, bootcamp’er og 

seminarer. De første er altså engelske med norsk adapsjon, mens det siste er norsk. I 

oppgaven velger jeg å benytte de emiske uttrykkene heller enn å kalle det 

arbeidsstuer og helgekurs. I det norske språk for øvrig har uttrykka workshop og 

bootcamp fått fotfeste. Det første benyttes som oftest om kreativt prosessarbeid hvor 
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mange idéer skal fremmes, gjerne i kombinasjon med brainstorming – hjernestorm. 

Bootcamp benyttes stort sett om intens, fysisk trening innenfor et avgrensa tidsrom 

og er mye brukt av ulike treningssentra. Her ser vi igjen hvordan militærsjargongen 

spiller inn, da en bootcamp opprinnelig er en streng, militær treningsform som skal 

øke lagfølelsen i det deltakerne møter rå, fysiske ufordringer hvor alle må bidra for å 

fullføre. Sjekkemiljøets adapsjon av begrepet har ingenting med fysisk fostring å 

gjøre, men tas i bruk for å beskrive en intens læringssituasjon hvor en gir seg 

instruktørene i vold og forplikter seg til å følge opplegget. Det koster å delta på en 

bootcamp, både i form av den store, økonomiske utgiften, men også fordi en har 

erkjent at en trenger hjelp og er i en sårbar tilstand. Seminarer er samlinger hvor en 

eller flere sjekkeartister holder forelesninger innafor sine ekspertområder, og har 

dermed et mer akademisk preg. Sammenligna med de andre to aktivitetene, er det 

derfor naturlig å bruke den norske betegnelsen, da det også er det emiske begrepet. 

Feltarbeid i eget samfunn 

«Det er et vanvittig liv! Jeg kjenner duften av en heliotrop, og så spikrer det seg fast i hodet; en søtlig duft, en 

melankolsk farge - det må jeg huske når jeg skal beskrive en sommerkveld. Når vi snakker sammen, sitter jeg hele 

tiden og lytter til hvert ord, hver setning, og så skynder jeg meg å låse alle disse ord og uttrykk inn på det 

litterære lageret mitt, - det kan jo komme til nytte en gang!» Boris Trigorin i skuespillet «Måken», Anton 

Tsjekhov 

 

Signe Howell (i Frøystad 2003), mener feltarbeid i eget samfunn medfører flere 

metodologiske utfordringer, ofte forårsaket av at forskeren ikke får innpass i 

dagliglivet til informantene utover avtalte besøk. Samtaler heller enn samhandling 

opptar forskeren i mangel på annen tilgjengelig data, noe som fører til materiale så 

tynt at det kan sammenlignes med dårlig sosiologi. Det er en del åpenbare 

utfordringer ved å gjøre feltarbeid i hjemlige egne, noe også Gullestad (1984) 

reflekterer over. En av dem er faren ved å bli kulturblind, som innebærer at man tar 

ting for gitt, og ikke er obs på de små detaljene. Det blir ofte hevda, som for eksempel 

av Howell, at man trenger en større grad av eksotisk kontrast for å kunne identifisere 
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mønstre. På den annen side kan ens egen kunnskap om feltet være en fordel dersom 

man evner å benytte den i en komparativ analyse (Gullestad 1984:47-48). En ekstrem 

form for eksotifisering møter vi i Miners artikkel om kroppsritualer blant 

«naciremaene», amerikanerne (1956). Han setter seg sjøl fullstendig på utsiden av 

settingen, og beskriver uten førforståelse kosmetisk kirurgi, tannlegebehandling og 

frisørbesøk. Dette var ikke en metode jeg benytta meg av, da jeg opplevde at 

beskrivelsene av de sosiale settingene mista kontekst. For at det komparative 

aspektet ved mitt felt skal være relevant, er jeg nødt til å kjenne til hvordan 

informantenes framgangsmåter skiller seg fra andre menn som også er ute på byen, 

uten å ha med seg bakteppet fra sjekkemiljøet.  

Unni Wikan (2004) beskriver i Medmennesker hvordan hun via snøballmetoden etter 

hvert blei kjent med 35 familier i ulike strøk av Kairo, og hvordan hun vedlikeholdt 

nettverket gjennom jevnlige besøk, til tross for denne mangelen på fysisk lokalitet 

som for eksempel en landsby vil representere. Nettverksbygging- og vedlikehold var 

også av ytterste viktighet underveis for meg, og jeg var svært heldig med 

beliggenheten for leiligheten jeg bodde i under feltarbeidet, da to av 

nøkkelinformantene var nære naboer. De andre var mer spredt utover i Oslo. Alle 

bodde svært sentrumsnært, i såkalte «indre by», hvor det på tidsrommet for 

feltarbeidet var i underkant av 200.000 innbyggere.14 Det å bevege seg mellom 

husstandene eller fra dem og ut på byen var en enkel affære. 

                                                 
14 https://no.wikipedia.org/wiki/Indre_og_ytre_by_i_Oslo 22.04.16  
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På vedlagte kart er mine hovedsoner for feltarbeidet illustrert med sirkler. De grønne 

representerer områdene vi bodde i, mens de lilla viser områdene hvor utestedene vi 

gikk ut på befant seg. Sirklene er i en viss grad overlappende, og det tar omtrent 40 

minutter å gå fra lengst vest i byen innenfor kartets utsnitt, til ytterst mot øst.  

Jeg hadde med andre ord opplevelsen av å være i en «landsby» hvor informantene 

mine bodde, at «leirbålet» var utestedene langsmed Karl Johans gate, hovedgata i 

Oslo, og at «ritualene» gutta i miljøet samla seg om var de aktivitetene jeg vil 

presentere nærmere gjennom oppgaven.  Jeg sitter derfor ikke igjen med en følelse av 

å ha utført et mangelfullt feltarbeid, kontra et «ekte» slik det ville arta seg på en 

eksotisk plass, slik Frøystad (2003:37) forteller at mange studenter med feltarbeid i 

Norge bak seg, klager over. Snarere tvert imot: Det å få leve sammen i og studere et 

slikt secret society som befant seg praktisk talt rett utenfor døra mi, ga meg heller 

følelsen av å få ta del i noe viktig og å være privilegert som hadde «oppdaga» det. 

Tidligere forskning på feltet  

Det er ikke gjort et tilsvarende feltarbeid i Norge eller Skandinavia forøvrig, men det 

finnes et knippe studier av sjekkemiljøet i amerikansk kontekst gjort innenfor 

sekkebetegnelsen «kulturstudier». Sosiologen Eric C. Hendriks publiserte i 2012 en 

artikkel i tidsskriftet Cultural Analysis, hvor han etter å ha deltatt på bootcamper og 

besøkt såkalte lairs beskriver verdisystemet som ligger bak suksessfulle 
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sjekkeartisters framganger. Her mener han å vise hvordan askese og disiplin leder 

sjekkeartistene til suksess, ikke de enkle rådene og kjappe løsningene som ofte 

markedsføres (Hendriks 2012), helt i henhold til årsaken til at flere informanter 

begynte å omtale livsprosjektet sitt som strukturert sjekking. Det er også gjort flere 

studier innenfor psykologi om hvorvidt metodene sjekkeartistene benytter seg av 

faktisk fungerer, som for eksempel Nathan Oesch og Igor Miklousic (2012) i 

tidsskriftet Evolutionary Psychology. Da mye av sjekketeorien som aktørene i miljøet 

legger til grunn for sine aktiviteter er basert på elementær utviklings- og 

sosialpsykologi, viser majoriteten av slike studier at det som forfektes innad i miljøet 

som effektive framgangsmåter, er plausibelt og reelt. I min studie har jeg ikke hatt 

som målsetning å vurdere hvorvidt informantene er «vellykka» i sitt livsprosjekt for 

å bli bedre med damer, men jeg har ved flere tilfeller vært vitne til frustrasjonen som 

oppstår når det de antar at skal virke ikke korrelerer med virkelighetens erfaringer. 

Dette vil jeg komme nærmere tilbake til.  

Det er som nevnt utfordrende å finne relevant antropologisk empiri fra lignende felt, 

da det meste av mannsforskning gjort i skandinavisk kontekst er sosiologisk. Øystein 

Gullvåg Holter ga i 1981 ut boka Sjekking, kjærlighet og kjønnsmarked, hvor han 

gjennom intervjuer og observasjon gir et innblikk i kjønnsmarkedet i hovedstaden på 

den tida. Boka baserer seg på Holters magistergradsoppgave i sosiologi, og bærer 

preg av en mekanisk-økonomisk teoretisering (Holter 1981). Fenomenologien og de 

ulike relasjonstypene beskrevet holder seg derimot like godt, og det er fascinerende å 

se at Holter for nesten 30 år siden beskriver systemene de internasjonale 

sjekkecoachene i dag benytter seg av, som for eksempel mengden oppmerksomhet 

en bør gi ei dame på byen for å holde henne interessert samtidig som sjekkeren ikke 

skal framstå som desperat, hvordan en initierer fysisk kontakt, og så videre. Sammen 

med Helene Aarseth har han seinere studert menns plass i familieliv og 

omsorgsorganisering (1993, 1995). I Pen søker trygg (Møller 2007), basert på 

forfatterens masteroppgave i sosiologi, hevdes det at kvinner medvirker til 
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opprettholdelsen av et destruktivt mannsideal, som krever at mannen skal være 

sosialt og økonomisk dominerende i forhold til kvinnen. Boka og oppgaven har blitt 

sterkt kritisert for å ha et snevert sosioøkonomisk utvalg og å være styrt av Møllers 

personlige agenda, og perspektivet som forfektes sammenfaller i stor grad med hva 

en del sjekkeartister og MRA-talspersoner kritiserer med tanke på sosial utveksling 

mellom mann og kvinne.  

Et høyst relevant bidrag for min studie, er Don Kulicks (1987) beskrivelse av hvordan 

institusjonell homofili er nødvendig for opprettholdelsen av «mannskulter» på 

Papua Ny Guinea. Unge gutter pålegges å unngå kvinner, og holdes til og med 

adskilt fra dem, gjerne i egne mannshus der de blir inseminert enten analt eller oralt 

med sperma fra eldre menn, for på den måten å styrke den mannlige essensen i 

guttebarna. Også rom, plantevekster og arbeid inndeles etter kjønn, og dikotomien 

mann-kvinne fungerer som organisator for hele kulturen (Kulick 1987:75). Sjøl om 

mine informanter kan sies å tilhøre ytterpunktet på heterofili-aksa, er likevel 

eksempelet med mannskulturen relevant. Sjøl om årsaken til adskillelsen hos Kulicks 

etoroer er en overbevisning om at kvinner utgjør en trussel mot det mannlige, er det 

også en åpenbar overbevisning om at nærhet til andre menn er en forutsetning for at 

gutter skal vokse opp til å bli «ekte» menn. Det er mannens ansvar å opprettholde 

samfunnet, og derfor må han inngå i solidariske relasjoner med andre menn (Kulick 

1987:76). Denne respekten for hierarkiske overføringer av kunnskap er åpenbar også 

blant urbane menn i Oslo. Mine informanters arbeid med å hemmeligholde 

sjekkemiljøet og kun trekke på egen og andre menns erfaring framfor faktisk å 

snakke med kvinnene involvert, kan også leses som et forsøk på å skape en moderne 

mannskult. Med unntak av Kulicks artikkel, har alle nevnte studier et heterofilt 

(familie)fokus, men inngår i en diskurs der kjønn og livsorganisering diskuteres.  

Oppsummering 

Dette kapittelet gir en gjennomgang av de metodiske tilnærmingene jeg har foretatt 

underveis i feltarbeidet i eget samfunn, hva som inspirerte oppgava i 
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utgangspunktet, egen posisjonering og hvordan jeg både valgte og blei valgt av 

informanter. I tillegg gjør jeg rede for anonymiseringsgrad og miljøets begreper for 

klargjøring i forbindelse med videre bruk. I neste kapittel går vi inn i feltet og får 

møte sjekkeartistene og deres historier.  
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Kapittel 3  

 

Å bli en sjekkeartist 

I dette kapittelet vil jeg gi ei innføring i sjekkemiljøets egen klassifisering innenfor 

visse områder, og en presentasjon av noen av informantene mine og deres «komme 

inn»-historier15. Den eneste fellesfaktoren det er mulig å identifisere blant 

informantene, er at de ønsker å bli flinkere til å interagere med kvinner. 

Motivasjonen for det kan for det meste oppsummeres med at de er frustrerte over å 

ikke ha tilgang til det antallet eller den typen kvinner de ønsker seg, at de ønsker 

større valgfrihet når det gjelder partnere, at de ikke føler seg tiltrekkende 

sammenligna med andre menn som framstår som suksessfulle i sin omgang med 

kvinner, eller at de rett og slett ikke føler at de klarer å kommunisere med kvinner på 

en fruktbar måte og har behov for grunnleggende opplæring i sosial interaksjon.  

Presentasjonen av nøkkelinformantene tar sikte på å illustrere noe av spennvidden i 

bakgrunn, erfaring med damer og der det er mulig; motivasjonen for å søke til 

sjekkemiljøet. Samtalene fant sted i felt, stort sett hjemme hos informantene eller 

mens vi var ute og gikk, i tråd med hva Wadel (1991) kaller feltsamtaler samt Mintz 

(1979) begrep om livshistorier, og hvordan han mener at forskerens rolle er å hjelpe 

leseren med å plassere informanten i henhold til dennes kultur og samfunn (Mintz 

1979:24).  

 

 

 

                                                 
15 Parafrasering av uttrykket benytta om homofiles og lesbiskes fortellinger om det å «komme ut av 

(det homofile) skapet» og fortelle omverdenen hva slags seksuell legning de har 
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Oppdagelsen av miljøet 

Han er i midten av tjueåra, har halvlangt, tynt hår, er spinkel og beveger seg med lett 

spastiske skritt inn på Norli bokhandel i Oslo sentrum. Det er iskaldt ute, så han søker tilflukt 

der i påvente av at bussen hans skal komme. Han drar av seg lua og knytter nevene for å få 

tilbake varmen i fingrene. Stemninga i bokhandelen er rolig. Det lukter papir, papp og 

gummimadrass der inne. Årsaken er ballongene som dekorerer lokalene i anledning Mammut-

salget. Han går nærmere en pall med bøker stabla i høyden. Ingenting der fanger 

oppmerksomheten hans; krim er ikke hans sjanger. Han går videre, og retter øynene mot 

gulvet idet han skal ned to trinn. Noe gjør at han stopper opp. Et glimt av gull, kanskje? På 

nederste hylle ved den vesle trappa står en bibel. I stedet for et kors er tittelen på boka oppført, 

og små, gullfarga kvinner i en rekke inviterende positurer pryder forsida. Han lener seg fram 

og lar hånda stryke over læret. «The Game? Penetrating...?» leser han lavt. Han lar seg 

besnære, og sjekkebibelen blir med hjem. I løpet av de neste årene er han primus motor for 

dannelsen av Oslos sjekkemiljø og en ivrig bidragsyter til aktivitetene deres. 

Historien over kan i prinsippet gjelde for alle sjekkeartistene jeg kom i kontakt med. 

Så å si alle hadde lest The Game; enten ved tilfeldig å komme over boka slik 

informanten beskrevet her forteller at han gjorde, ved å få anbefalt boka av andre, 

eller ved å søke etter treff på internett om hvordan en sjekker damer. Kun en av 

informantene mine hadde holdt på med strukturert sjekking før boka kom ut, og det 

fordi han tidlig på 2000-tallet tilfeldigvis over et amerikansk nettforum hvor 

sjekketips blei delt. Årsaken til at jeg fikk tilgang på informanter, er at de allerede 

befant seg i miljøet jeg skulle studere. Jeg knytta ikke bånd med noen nykommere i 

løpet av feltarbeidet, og har av åpenbare årsaker heller ikke kunnet følge noen fra før 

de begynte med strukturert sjekking. Jeg har dermed ikke mange erfaringer med 

hvordan gutta oppdager miljøet, utover det de fortalte meg som en del av deres egen 

historie om skapelsen av seg sjøl som sjekkeartister. Bare en gang traff jeg en som var 

på vei inn i miljøet. Det var en ung gutt på 17 år som var på besøk hos de to yngste 

informantene mine. Det hadde begynt å ryktes i hjembygda hans at Hepp og Frisk 
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hadde fått «draget på damene» i hovedstaden, og en felles venn av dem mente at det 

var på tide at lillebroren fikk litt oppfølging. Han var bare med oss ut et fåtall ganger, 

og blei aldri spesielt opptatt av sjekking, teori og metodikk.  

The Game er en gonzo-journalistisk16 beretning om forfatterens opplevelser av å gå fra 

å være en AFC (Average Frustrated Chump) til å bli en sjekkeartist, og er således 

ingen manual for hvordan en blir suksessfull med kvinner. Boka tegner et nådeløst 

bilde av sjekkemiljøet, og starter for eksempel in medias res med et av Mysterys 

mange sammenbrudd; sjekkeartisten som lærte opp Strauss og som pryder forsiden 

av denne oppgaven gjennom sitt utsagn om at det ikke handler om å sjekke opp 

damer, men om å bygge et liv. Tatt i betraktning at sjekkemiljøet får særdeles hard 

medfart i boka, og at forfatteren sjøl skriver at det først var da han ga slipp på alle 

tanker om sjekking at han klarte å fungere i et forhold med en kvinne, er det nærmest 

paradoksalt at The Game har fungert som inngangsbilletten til miljøet for så mange. 

Nå har riktignok ikke alle lest boka, men sjekkemiljøet var et secret society i ordets 

rette forstand før The Game eksponerte det for allmennheten. På tidspunktet for mitt 

feltarbeid var boka så velkjent og miljøet så tilgjengelig på internett at gutter og 

menn kunne «snuble» over det ved en tilfeldighet. På forumet hvor jeg fant de første 

informantene mine, var det mange som kom innom diskusjonstråden uten egentlig å 

være interessert i strukturert sjekking, men som fatta interesse etter å ha lest seg opp 

på materiale på internett. De blei deretter anbefalt å lese både The Game og materiale 

fra sjekkeartistene som er omtalt i boka, samt se diverse DVD-serier for å komme inn 

i materialet. En innsigelse som stadig kom mot det å diskutere sjekking og teknikker 

på offentlige fora, var at alle hemmelighetene da ville bli «avslørt» og oppdaga av 

damene som også frekventerte de samme nettsidene. Hvordan mannskulter oppnår 

og opprettholder symbolsk makt gjennom ekskludering av kvinner ser en også i 

Tuzins monografi The Cassowary’s Revenge (1997). Her berettes det hvordan et 

samfunn på Papua Ny Guinea forsøker å organisere seg på nytt etter at mannskulten 

                                                 
16 https://no.wikipedia.org/wiki/Gonzo-journalistikk 06.05.16 
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som hele samfunnet har vært organisert etter, avsløres som oppspinn. Også måten 

aktørene i sjekkemiljøet omtaler de utenfor på, har sammenheng med denne 

opprettholdelsen av idéen om en mannskult, med begreper som nevnte AFC, samt 

også chode, som er betegnelsen på en helt vanlig mann som prøver å sjekke opp 

damer uten å ha lært seg noe om strukturert sjekking. De mer drevne sjekkeartistene 

hadde ingen betenkeligheter med å dele sin kunnskap på offentlig tilgjengelige 

arenaer, snarere tvert imot: De anså det å snakke om sjekking med targets – damene 

de oppsøker, som en veldig god måte for å få kontakt på, og ikke minst som god 

egenreklame. De hevder at en som bruker så mye tid på å bli mer attraktiv og 

flinkere rundt kvinner, høyst sannsynlig også er mer interessant og har mer å by på 

enn en chode, så de skammer seg ikke over hva de gjør, til tross for at de også 

benytter alias i miljøet og på internett.  

Andre er redde for at dette miljøet, hvor de kan dele sine dypeste frustrasjoner og 

mørkeste sider, skal invaderes. Mye av «mystikken» og fordommene mot 

sjekkemiljøet (fra kvinner og media) skapes av denne avstanden, hvor mennene 

involvert hegner om sine hemmeligheter og felles arenaer og samtidig skaper uro og 

usikkerhet for dem som står utenfor. En personlig erfaring med dette var da jeg blei 

intervjua i forbindelse med oppstarten av feltarbeidet, og journalisten valgte 

overskrifta «Sandra infiltrerer sjekkemiljø».17 Å hevde at feltet må «infiltreres» 

impliserer at det i utgangspunktet er lukka, at det skjuler sine hemmeligheter på en 

nærmest sekterisk måte. Ikke minst hadde tittelen et komisk anstrøk, da det ville 

vært nærmest umulig for meg å infiltrere sjekkemiljøet uten å bli «oppdaga», da jeg 

tross alt er kvinne, og de organiserte aktivitetene sjekkeartistene samles om kun med 

få unntak bare involverer menn. Det antyda også at jeg som forsker ikke hadde 

intensjoner om å gjennomføre en etisk forsvarlig studie, da skjult observasjon er 

umulig å gjennomføre med informert samtykke fra informantene.18  Akkurat som i 

                                                 
17 http://www.klikk.no/produkthjemmesider/vimenn/article365347.ece 11.05.16 
18 https://www.etikkom.no/fbib/introduksjon/metoder-og-tilnarminger/kvalitativ-metode/ 
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Tuzins (1997) beretning fra Papua Ny Guinea, skaper også sjekkeartistene en illusjon 

om å inneha svaret på hvordan en blir en «ekte mann», og at metodene og 

teknikkene de benytter er løsninga på problemene andre menn (eller samfunnet) 

måtte oppleve. Hemmeligholdelse er avgjørende for å opprettholde mystikken, og en 

helt ny verdensorden må skapes når mannskulten ikke lenger setter dagsorden.  

Intern kategorisering 

Sjekkeartistene skiller som tidligere nevnt klart mellom seg sjøl og mennene som 

enda ikke har oppdaga miljøets hemmeligheter. I tillegg kategoriseres aktørene innad 

i miljøet både ut fra kunnskapsnivå og hva slags «tradisjon» de tilhører. Det 

sistnevnte vil jeg ikke berøre i denne oppgaven, da detaljkunnskap om 

framgangsmåtene til internasjonale sjekkeartister har liten relevans for hvordan 

norske gutter og menn utøver sin sjekkeinteresse. Jeg var ikke til stede for å vurdere 

hvordan informantene sjekka, men for å se på hvordan interessen for strukturert 

sjekking, helt uavhengig av hva slags type sjekking det var, påvirka livene deres.  

Sjekkeartister eller spillere? 

Bare noen av mine informanter omtalte seg sjøl som PUA’s – sjekkeartister. De aller 

fleste sa kun at de dreiv med gaming – sjekking. Å sjekke damer er å spille, og det å 

liste ut hemmelighetene om hvordan en blir god til det, er å mestre spillet. Jeg hevder 

også at det engelske begrepet gaming i denne konteksten henger sammen med det å 

jakte på vilt, wild game, da mange uttrykk for det å sjekke henger sammen med jakt, 

både på norsk og engelsk. Eksempler på dette er å «nedlegge» et bytte, altså den en 

sjekker; tidligere nevnte target, målet for sjekkinga; eller at det å gå ut for å finne seg 

en partner uavhengig av varighet ofte simpelthen kalles «å jakte» (på noen). Årsaken 

til at de færreste valgte å kalle seg sjekkeartister, hang sammen med at den 

betegnelsen tilhører de som virkelig føler at de mestrer spillet, i tillegg til at det er litt 

pinlig, litt «kleint» å utrope seg sjøl til sjekkeartist. De omtalte likevel hverandre som 

sjekkeartister for å forklare hvem som var i miljøet og hvem som for eksempel var 

kompiser fra hjemstedet:  
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Kunnskapshierarki  

De kunne også bruke begrepene for å vise andre hvem som var virkelig «gode» i 

sjekkemiljøet. Ved et tilfelle så jeg på et forum at venner av en sjekkeartist utropte 

han til en mPUA – en mestersjekker. Dette var fordi han ifølge de andre var så 

konsistent i sjekkinga si at han hadde en særdeles høy hook-rate – altså at han med 

sikkerhet og suksess fikk kontakt med og endte med å kysse eller ha sex med de aller 

fleste kvinner han tok kontakt med. Dette forsto jeg etter hvert at ikke var en 

utmerkelse en sjøl kunne velge, men noe andre betegna sjekkeartisten som. I følge 

Strauss (2005) er en mPUA en sjekkeartist som er så suksessfull i alle henseende at 

han havner blant topp 1 % i sjekkemiljøet. Da Strauss holder et globalt perspektiv, 

framstår det feilaktig å hevde at noen av gutta i sjekkemiljøet i Oslo havner i en slik 

kategori, da de færreste av dem holder et internasjonalt nivå i forhold til dem som 

tilbyr coaching og materiale fra for eksempel USA. Denne hierarkiske 

kunnskapsinndelinga er velkjent innen sosial organisering og antropologisk 

forskning, for eksempel blant nuere og masaier i Øst-Afrika, eller blant folkeslag på 

Papua Ny Guinea (Eriksen 2001:169). Sjekkemiljøet skiller seg fra en del av disse 

samfunnene ved mangelen på formelle rangstiger, ingen reelle innvielsesritualer, 

samt den glidende overgangen mellom kunnskapsnivåer. I miljøet er det for det 

meste sjekkeartistene sjøl som vurderer når de er klare for å begynne å dele 

kunnskapen sin med andre, og det er ikke tilstrekkelig å ha god, teoretisk oversikt, 

men en må også kunne sette kunnskapen ut i praksis ved å kunne vise til en rekke 

suksesshistorier under sjekking. Å tilby kunnskap i form av coaching og veiledning 

er veldig utbredt, og i og med at de som trekkes mot sjekkemiljøet har en hel rekke 

temaer og fokusområder de ønsker å jobbe med eller rette på, trenger ikke coachen å 

være ekspert på alt innen sjekking. Det er tilstrekkelig å ha kommet over de samme 

problemene og kunne veilede andre gjennom prosessen, for å begynne og coache 

«Jeg var ute med Hitch, en PUA fra Trondheim, forrige helg. Han 

hadde en helt syk frame, og vi lorda hele stedet!»1 
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sjøl. Et eksempel på dette kan være tilnærmelsesangst: Dette er ofte det første en 

aspirerende sjekkeartist tar tak i idet han kommer inn i sjekkemiljøet, da angsten for 

å oppsøke damer for å sjekke dem opp ofte er det store hinderet som gjør at en 

begynner med strukturert sjekking. Hvis en skal sjekke opp noen, forutsetter det en 

villighet til å oppsøke damene, og ved å bli god til å sjekke vil sjansen for avvisning 

minke. Uformelle coachingavtaler inngås via foraene, ved at sjekkeartisten som anser 

seg kapabel til å instruere andre, legger ut en post om sin tilgjengelighet, eller at han 

gjennom feltrapporter har vist seg så suksessfull at andre tar kontakt. Jeg omtaler 

slike avtaler som uformelle, da disse personene ikke er tilknytta noe selskap og fordi 

de økonomiske transaksjonene ikke innrapporteres skattemyndighetene. 

Mørk eller lys? 

Enda et aspekt ved intern kategorisering, som ikke alle vedkjenner seg, er hva slags 

motivasjon som ligger bak ønsket om å drive med strukturert sjekking. På 

tidspunktet for feltarbeidet mitt blei begrepene light side og dark side pickup mye 

diskutert. Det første henviser til den delen av sjekkemiljøet som fokuserer på å gi 

verdi til alle menneskene som inngår i ens sosiale sirkel, det være seg kollegaer, 

damene de ligger med, eller sjekkemiljøet i sin helhet. De hevder å være opptatte av 

det sosiale ved sjekkemiljøet, broderskapet, og potensialet for sjølutvikling. Slagordet 

tilknytta det å sjekke damer er «leave them better than you found them» - altså å ikke 

forlate damene såra, bitre eller med en følelse av å ha blitt lurt, men heller å ha vært 

den som sørger for at damene får en opplevelse de ser tilbake på med glede. Den 

«mørke» siden, derimot, er opptatt av kvantitet framfor kvalitet i sine relasjoner til 

kvinner, og vil ofte søke ekstern validering fra andre sjekkeartister når det kommer 

til antall kvinner de har ligget med eller ved å forsøke og framstå som mer 

suksessfulle enn andre. De er etter sigende mindre opptatte av sjølutviklingsaspektet 

enn den «lyse» siden, og søker heller å lære seg manipulative teknikker som raskt får 

kvinner til sengs, og er villige til å være uærlige og juge for å få det slik de vil. Denne 

dikotomien lå for det meste bare til grunn for diskusjoner på foraene, men kunne 
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også gi seg utslag i slengkommentarer gutta i mellom, for eksempel at en annen 

sjekkeartist var dark side i sin framtoning. Ingen av de jeg møtte i miljøet ville 

innrømma at deres sjekking helte mot den mørke siden, og det var heller ikke noe jeg 

spurte om, da begrepsbruken i seg sjøl bar preg av steile fronter og nedlatende tone, 

paradoksalt nok fra de som bekjente seg til den lyse siden. Ingen av informantene 

mine kan heller beskyldes for å tilhøre den mer mørke delen av sjekkemiljøet, noe 

som ikke er merkelig tatt i betraktning at de færreste ønsker å innrømme at det de 

holder på med er negativt eller manipulativt, eller sette søkelys på det dersom det 

faktisk er sånn. En kan selvsagt hevde at dette er en mangel i materialet mitt, 

samtidig kan en som antropolog ikke gjøre annet enn å ta del i det feltet som åpner 

seg for en. Hastrup (1995) hevder at forskeren aktivt er med på å konstruere 

etnografisk nåtid simpelthen ved å være til stede, og jeg ønska ikke å skape et 

kunstig fokus på light side og dark side pickup når jeg ikke opplevde at informantene 

mine var opptatte av dette utover å benytte begrepene som et ledd i intern 

kategorisering. Men sjøl om jeg ikke direkte spurte sjekkeartistene jeg traff om de 

ville bekjenne seg til den ene eller den andre «siden», var jeg obs på atferd og trekk 

som ikke nødvendigvis blei artikulert, men som blei åpenbare under interaksjon.  

Møt sjekkeartistene 

Belt 

Ikke alle er redde for å avsløre sjekkemiljøet. Noen sjekkeartister bruker som sagt sin 

inngående kunnskap til å skape allianser med kvinner, og en av disse var Belt, min 

første informant. Han blei introdusert for sjekkemiljøet via noen venner etter at et tre 

år langt forhold tok slutt, og han hadde holdt på med strukturert sjekking dedikert i 

to år da jeg traff han. Etter at forholdet var over på grunn av utroskap mellom de to 

han stolte mest på, satt Belt igjen med følelsen av å ha blitt svikta av både 

bestekompisen og kjæresten. Hvordan var det mulig å være så lettlurt? Alt det han 

hadde trudd om parforhold og kjærlighet føltes som en løgn, og da andre venner 

fortalte han om sjekkemiljøet og mulighetene som lå i det, framsto deltakelse der som 
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den perfekte løsninga for å føle på mestring overfor kvinner og sosiale interaksjoner 

igjen. Etter å ha kommet litt inn i miljøet, hadde han lest og sett det meste av bidrag 

fra kjente sjekkeartister, og han produserte også store mengder eget materiale, for det 

meste field reports – historier fra sjekking i sosiale settinger, og teorier som blei delt på 

ulike fora. På bakgrunn av denne utstrakte aktiviteten med tidvis svært eksplisitte 

beskrivelser av sjekkesituasjoner, antok jeg at han var en de mest aktive 

sjekkeartistene i Oslo som også dreiv et stort selskap, og tok derfor kontakt.  

Sommeren 2008 bodde han på en veldig shabby studenthybel som han delte med den 

yngre broren. Møblene bar preg av å følge med leiligheten, planløsninga ga inntrykk 

av å være helt tilfeldig og det var veldig skittent der. Første gang jeg var på besøk, 

fortalte Belt om helga som akkurat var over. Det hadde vært helt «vilt» med damer, 

både på byen og på nachspiel. Dette sammenfalt med historiene som blei delt av han 

på internett, men i løpet av mine ti måneder på feltarbeid så jeg sjelden eller aldri 

Belt ha nærkontakt med kvinner, verken på byen eller på fest, til tross for at han 

hevda å kunne åpne et sett bare ved å se på ei dame på den rette måten før de begynte 

å kysse. Det ga meg innsikt i at det var viktig å opprettholde inntrykket av seg sjøl 

som vellykka sjekkeartist, spesielt dersom en ønska å være en value giver til miljøet – 

en som gir tilbake til miljøet for eksempel i form av utarbeidelsen av teori som 

deretter blir delt med de andre, ved å tilby coaching og veiledning for en billig 

penge, eller ved å være primus motor for samlinger og seminarer av ulikt slag. Ingen 

har respekt for en keyboard jockey, en som besitter mye teoretisk kunnskap, men som 

ikke evner å sette noe ut i praksis.  

Mens Belt kledde på seg fordi vi skulle gå ut i soldagen, ringte mora deres. Midt i 

samtalen la han fra seg telefonen i bokhylla mens mora fortsatte å snakke. Han åpna 

og lukka hånda som et nebb mens han himla med øynene, før han dro på seg ei ny 

olabukse og tok opp telefonen igjen. Som ingenting fortsatte han praten med mora 

mens vi forlot hybelhuset. Foreldrene til Belt og broren er skilt, med nye partnere og 

nye barn på hver sin side. Mens mora har flytta langt unna, bor faren fortsatt igjen i 
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barndomshjemmet et lite stykke utafor Oslo. Han er et stort forbilde for Belt, og den 

som har skapt friluftsinteressen hos han. Da jeg møtte Belt var han helt i begynnelsen 

av tjueåra, og hadde fortsatt gode minner fra tida i militæret han villig vekk delte. I 

tillegg til dette hadde han erfaring som danser, og anså seg sjøl for å ha mange sider 

å spille på i møtet med jenter. Det at han ikke hadde gjort ferdig videregående lot 

ikke til å uroe han, og den åpne og hyggelige personligheten hans ga en rekke 

muligheter innen salg hvor utdannelse ikke var et krav. Jeg fortalte han flere ganger 

at dersom han hadde lagt ned tilsvarende mengde energi og mental kapasitet i 

utdanning som han brukte på sjekking, så hadde han hatt en doktorgrad i rekordfart.  

Warm og Sand 

Gjennom Belt blei jeg raskt kjent med Warm og Sand, som så og si alltid kom i 

tospann til tross for at de bodde i hver sin leilighet. Disse var bare noen få år yngre 

enn meg, hadde faste jobber etter endt utdannelse, og hadde på det tidspunktet jeg 

blei kjent med dem bestemt seg for å eksperimentere med såkalt social circle mastery – 

det vil si å være den typen person andre søkte til og ønska å tilbringe tid med, det 

være seg menn eller kvinner. Og som en følge av dette, opparbeide seg en så stor 

sosial sirkel at de alltid hadde mange venner å være sammen med uansett aktivitet, 

og at en del av disse vennene også var kvinner de kunne ligge med når begge parter 

ønska det. Det var gjennom disse gutta de fleste av dagtidsaktivitetene jeg deltok på 

blei initiert. Vi var ofte en stor gjeng som satt i en park og grilla, spilte ballspill og 

skravla, og her var ei rekke gutter og menn fra sjekkemiljøet innom. Disse hadde 

gjerne med seg kamerater som ikke var en del av sjekkemiljøet, men som var sosiale 

og hyggelige mennesker, og ikke minst hadde de med seg venninner. Disse store, 

sosiale kretsene gjorde at det til enhver tid var svært mange mennesker rundt Warm 

og Sand, og det var omtrent bare dersom vi skulle forflytte oss fra et sted til et annet 

for å treffe andre at jeg var aleine med en av dem. En av gangene var da Sand og jeg 

var ute og kjørte i Oslo sentrum. Vi hadde taket på bilen nede og var på vei opp til 

Ekeberg, et stort friluftsområde overfor sjølve bykjernen, for å grille. Vi spøkte med 
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at til tross for at han har en svært ansvarskrevende jobb etter å ha gjennomført et av 

studiene i Norge med høyest opptakskrav, så var det helt umulig for han å finne 

riktig avkjørsel, så vi endte med å kjøre rundt i trafikkmaskina 3-4 ganger før han 

omsider fikk manøvrert sin snertne kabriolet inn på riktig rampe. Sand eide sin egen 

leilighet som han holdt i perfekt stand, og tillot seg en del sjarmerende vaner, som for 

eksempel å legge melkesjokoladen i fryseren for at konsistensen og smaken ifølge 

han skulle bli optimal, samt konsekvent å skryte på seg 5-6 centimeter på høyden på 

sjekkeprofilener på internett:   

 

 

Han kom fra en mellomstor by utenfor Oslo, vokste opp i enebolig med fortsatt gifte 

foreldre, og hadde vært en slags lokal rockehelt før han på grunn av studier flytta til 

hovedstaden. Der måtte han etablere seg på nytt, og sjøl om han på ingen måte var 

ukjent med damer før han flytta til Oslo, bar kontakta preg av mye tilfeldigheter og 

flaks, som han kalte det. Bakgrunnen for at Sand søkte til sjekkemiljøet var den 

samme som for Warm; at begge ønska større valgmuligheter med tanke på partnere 

og ikke minst det å lære seg å framstå som mer attraktive. Begge to har et veldig 

«gutteaktig» utseende som i mange tilfeller er ufordelaktig når damene de forsøker å 

sjekke opp ikke lenger er tenåringer, og de var begge to opptatte av dominant 

kroppsspråk, å «lede» damene dit de ville ha dem, og det å være ærlige om 

intensjonene sine. I løpet av feltarbeidet mitt opparbeida Sand seg ry som 

«trekantekspert» - hvordan styre en interaksjon slik at det leder fram til sex med to 

damer samtidig, og han holdt seminarer om temaet. Dette kommer jeg nærmere 

tilbake til i kapittel 4. Under disse seminarene var ulike former for maskulinitet 

tydelige å spore hos deltakerne, og en av de mest åpenbare bekreftelsene på at Sands 

sjekkeprosjekt var vellykka: Ikke bare hadde han gjentatte erfaringer med trekanter, 

men i egenskap av å være eksperten på området, hadde han gått fra å være en chode, 

«Hvis førsteinntrykket er bra og damene digger deg, så tenker dem ikke på at det 

sto 180 på sukker-profilen sjøl om de skjønner at det er kødd». 
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til å være en sjekkeartist, til å være bærer av en hegemonisk maskulinitet de andre 

sjekkeartistene drømte om å få ta del i (Connell 1995). Sand fikk seg også kjæreste i 

løpet av feltarbeidsperioden, ei dame hvis utseende Sand sjøl sa han bare hadde 

kunnet drømme om å close før han begynte med strukturert sjekking. Forholdet bar 

preg av å være emosjonelt utfordrende for Elisabeth fordi Sand var opptatt av å 

holde på frame’n som sjekkeartist, og hun følte at han aldri ga seg helt hen til henne. 

En gang møtte hun opp uannonsert hjemme hos Sand for å overraske han. Kun iført 

trenchcoat og sexy undertøy hun forførerisk avslørte mens hun fortsatt sto ute i 

oppgangen, forventa hun å bli møtt med begeistring og kåthet. Sand, derimot, var 

midt i en tallerken med biff som han fortsatt holdt i hånda da han åpna døra, og sjøl 

om han inviterte Elisabeth inn, måtte hun pent sitte og vente på oppmerksomhet 

mens biffen blei fortært. Hun beskreiv seinere for meg hvordan hun hadde trukket 

trenchcoaten tettere rundt seg mens hun satt på sofaen og følte seg veldig ydmyka, 

og at hun angra på at hun ikke dro derfra. Sand på sin side, fortalte gjerne denne 

historien i lystige lag, men da som et bevis på hvor vellykka han var som sjekkeartist 

når det kom «langbeinte blondiner iført sexy undertøy på døra». Hvis han i tillegg 

fortalte at han lot henne vente fordi han ikke ville la en god biff gå til spille, blei dette 

møtt med respektfull vantro og anerkjennende latter fra mange av de andre gutta. Å 

være den som styrer interaksjonen med kvinner og det å ikke gi etter for hva damene 

ønsker å oppnå, er en av hovedleksjonene innen strukturert sjekking. At dette spillet 

av hensyn til intimitet og den andres sjølfølelse bør opphøre når en er i et forhold, lot 

ikke til å påvirke Sand i nevneverdig grad i forholdet med Elisabeth. Goffman (1992) 

hevder at vi gjennom sosialisering lærer å bli komfortable med å skifte mellom ulike 

roller gjennom livet, og at årsaken til at vi evner dette, er at vi for det meste innehar 

en fortrolighet med hvordan vi bli oppfatta av andre dersom vi holder oss innenfor 

deres «script». Men når for eksempel Sand skifter rolle fra chode til sjekkeartist uten å 

ha gode eksempler på akseptable «script» å følge om han nå likevel ønsker å inngå i 

en monogam relasjon, vil han heller ikke få de nødvendige tilbakemeldingene på 

hvordan rollen utføres, fordi det ikke finnes noe script for dette. Den plassen han tar i 



S i d e  | 49 

 

de nye «kulissene», hvor han bringer med seg rollen som sjekkeartist inn i relasjonen 

med Elisabeth, vil ikke være avstemt med henne som publikum, mens den innad i 

sjekkemiljøet er helt i henhold til forventa rolleutførelse. Uten sjekkeartist-rollen ville 

ikke Sand havna i relasjonen med Elisabeth, så det var umulig for han å slippe den 

sjøl om det hun ønska seg mest var at han skulle være «bare seg» når de var sammen. 

Av mine informanter var nok Sand den med høyest kulturell kapital, både i objektiv 

forstand og institusjonalisert, gjennom den økonomiske posisjonen han befant seg i 

og på bakgrunn av sitt utdannelsesnivå (Bourdieu 2006). Elisabeth var på et helt 

annet sted i livet, og sjøl om hun hadde fullført videregående og framsto som meget 

samfunnsengasjert, empatisk og intelligent, var det utseendet hennes og det at Sand 

kunne få henne, som lå til grunn for at forholdet blei initiert. Det varte heller ikke så 

lenge, og mye av årsaken til at de aldri helt fant ut av det med hverandre var at de 

kom fra svært ulik bakgrunn. 

Warm var en mer privat type som ikke så naturlig delte informasjon om familien og 

bakgrunnen sin, men var samtidig en av dem jeg satte mest pris på å være sammen 

med. Han hadde en usedvanlig behagelig framtoning, var trygg på seg sjøl, 

tilbakelent og med en lun humor, og damene kom og gikk som en naturlig del av 

hverdagen hans. En av årsakene til at det føltes veldig avslappende å tilbringe tid 

med han, var at vi var ganske nære i alder og hadde mange av de samme referansene 

både fra populærkultur og historie, og kunne også oppleve et fellesskap i måten vi 

forholdt oss til andre på. Begge hadde følt seg keitete under oppveksten og ikke helt 

funnet sin plass i sosiale settinger, og da jeg for å beskrive at det gikk ganske greit 

med oss nå, omtalte oss som «late bloomers», en betegnelse normalt brukes om 

personer som først seint i livet velger å leve åpent som homofile, lo han godt.  

Til tross for hans naturlige og avslappa måte å omgås jenter og kvinner på, var Warm 

den personen som utilsikta satte meg i den mest ubehagelige situasjonen jeg 

opplevde i løpet av feltarbeidet, fordi jeg personlig blei dratt inn i noe jeg verken 
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kunne eller ønska å engasjere meg i: Etter flere hyggelige og sosiale tilstelninger både 

på dagtid og ute på byen hvor vi hadde vært en stor gjeng, hadde Warm blitt shang 

hai’a - nærmest blitt kidnappa og lurt til sengs, av ei av damene. Mina hadde utmerka 

seg de foregående dagene med å stadig komme med seksuelle innuendoer nærmest 

uavhengig av samtaletema, samt være veldig pågående. Hun ville for eksempel sitte 

på fanget til tross for at hun var ei voksen dame, og var ganske høylytt under skåler 

og dansing. Jeg kom til Warm utpå formiddagen etter at han og Mina hadde dratt 

hjem fra byen sammen. Han gikk rundt og rydda glass fra stua inn på kjøkkenet, og 

inne på soverommet så jeg sengetøy ligge hulter-til-bulter på gulvet. «Hvordan var 

det egentlig i går?» spurte jeg, og fikk en litt merkelig mine tilbake. Vi satte oss ned i 

sofaen, og med et sukk fortalte han at han tidlig hadde forstått at den litt anmassende 

atferden til Mina var en måte å skjule usikkerhet på. Når hun så åpenbart hadde 

bestemt seg for at hun ville ha han, tenkte Warm at det var viktig å ikke påføre noe 

skam eller legge opp til at hun skulle angre seg når hun gikk utenfor komfortsona i 

så stor grad og turte å vise intensjonene sine. Er det noen som kan sympatisere med 

det å endelig tørre og oppsøke noen de finner attraktive, er det sjekkartistene. På 

grunn av dette hadde han vært ekstra varm, imøtekommende og oppmerksom mot 

henne. Det var hun ikke vant med, så etter at hun etter eget utsagn hadde hatt sitt 

livs seksuelle opplevelse og første orgasme, hadde hun begynt å gråte i armene hans 

og bestemte seg for å gå hjem, da følelsene hadde blitt for store til å kunne bæres. 

Tilbake satt Warm og var litt forvirra over effekten av ømheten hans og ikke minst 

hennes reaksjon, i og med at det var hun som hadde insistert på at de skulle ha sex og 

som hadde tatt initiativet hele veien. Warm hadde ikke fortalt henne i klare ord at 

han var involvert i sjekkemiljøet, men vært ærlig om at han satte pris på friheten i å 

ikke ha kjæreste, og i den store sosialsirkelen de hadde forma var alle inneforstått 

med at det var «noe» med disse gutta og mennene. Mina forventa med andre ord 

ikke å møte omsorg og intimitet da hun blei med Warm hjem, men var klar for en 

gøyal natt med en storsjarmør. Her ser vi hvordan rolleforventninga Goffman (1992) 

beskriver igjen gjør seg gjeldende, men i motsatt tilfelle som med Sand og Elisabeth. 
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Warm oppførte seg som en «kjæreste» fordi han antok at det var det Mina trengte for 

å kunne leve ut fantasiene hun så tydelig kommuniserte til han, mens Mina på sin 

side reagerte på at Warm bytta rolle fra storsjarmør til varm og intim, og det påvirka 

henne i veldig stor grad.  

Det som videre skjedde, var at Mina føle seg veldig lurt og skuffa da Warm ikke 

hadde noe mer å tilby enn uforpliktende sex og hyggelig, sosialt samvær i grupper. 

Han hadde jo tross alt vært så nær og kjærlig med henne, i kontrast til hva hun 

forventa av en i hans posisjon. Warm angra veldig på at han hadde latt henne bli 

med hjem, han følte at han «burde skjønt at hun der ikke var helt god sånn hun 

skrøyt på seg19 på fester og sånt». Jeg blei som nevnt ufrivillig en del av dette idet 

Mina begynte å sende meg ei rekke meldinger på Facebook fordi hun visste at jeg 

studerte sjekkemiljøet i Oslo, og hvor hun krevde at jeg «avslørte» for henne hvorvidt 

Warm var en sjekkeartist eller ikke. Jeg fortalte henne at jeg selvsagt verken kunne 

bekrefte eller avkrefte om han var det, eller om årsaken til at jeg «alltid» var sammen 

med Sand, Warm og Belt var at jeg gjorde feltarbeid i sosialsirkelen deres. Det var 

både vondt og fascinerende å få innblikk i Minas sårhet, fordi hennes opplevelse av 

hva som hadde skjedd mellom Warm og henne overhodet ikke korrelerte med 

hvordan jeg hadde sett «forhandlingsfasen» utspille seg før de endte opp til sengs 

sammen, og heller ikke med hvordan Warm opplevde det hele.  

Årsaken til at Mina var så opptatt av å avdekke hvorvidt Warm var en sjekkeartist 

eller ikke, var at hun med den vissheten kunne rasjonalisere sin egen seksuelle 

pågåenhet i møtet med han, for det ville i så fall vært et resultat av hans evner som 

sjekkeartist. Dette kom fram i meldingene hun sendte, og sammenfaller med 

hvordan mange sjekkeartister ønsker å fasilitere for kvinners seksuelle opplevelser 

ved å skape en stemning hvor «alt er greit» og damene aldri vil bli dømt. Med tanke 

på at Warm i denne situasjonen opplevde seg mer som ei brikke i Minas spill uten å 

                                                 
19 Påsto å ha hatt mer seksuell erfaring enn hva sannheten var. 
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ha forsøkt å sjekke henne opp i forkant, var ikke fasilitering og oppfordring om å slå 

seg løs tilfellet her, men det gjorde meg ekstra obs på hvor sterk sosial kontroll 

kvinners seksualitet er utsatt for. Som kvinne var selvsagt ikke dette noe ukjent 

fenomen for meg, men å se Mina jobbe så hardt for å rasjonalisere sin egen atferd 

innafor det spillerommet hun opplevde å ha som kvinnelig, seksuelt subjekt, var 

både litt trist og fascinerende. Don Kulick (2004) beskriver i sin artikkel No hvordan 

kvinners seksualitet knyttes opp mot det å kunne avvise seksuelle invitasjoner ved å 

si «nei», og at det forventes at kvinner i møte med mannlig seksualitet skal innta en 

nektende og avvisende rolle. Menn forventes på sin side å alltid skulle si «ja» om de 

konfronteres med kvinnelig begjær. Å si nei kan potensielt signalisere at han er 

homofil. Michael Kimmel (1994) viser til korrelasjonen mellom opprettholdelsen av 

maskulinitet og homofobi, og støtter således Kulicks påstand om at det er 

ødeleggende for en mann å si nei til sex, dersom det kan så tvil om hans seksualitet. 

Mina gikk her aktivt ut og sjekka opp Warm, og var eksplisitt på at hun ønska å ha 

sex med han fordi han framsto som seksuelt tilgjengelig på en uforpliktende måte. 

Reaksjonen etterpå tyder på at hun opplevde en kognitiv dissonans mellom det å 

skulle være en nektende kvinne som besitter makta til å styre det seksuelle utfallet av 

en interaksjon, og det å være en pågående seksuell aktør.  

Under studier av felt som kan framstå som avvikende med tanke på rådende 

seksualmoral, eller som av andre grunner demoniseres eller anses for å være trusler 

mot storsamfunnet, bør antropologens rolle være å bidra med praktiske og etiske 

beskrivelser av feltet hun studerer, heller enn å bidra til å øke avstanden til dem 

utenfor, slik for eksempel Gayle Rubin har presentert sine studier av lesbiske og 

homofile subkulturer i en årrekke (Henderson 2011). Jeg var derfor svært påpasselig 

med å ikke gå inn i noen argumentasjon med Mina verken om sjekkeartister generelt, 

eller hvorvidt hennes opplevelse med Warm var et resultat av hans manipulative 

evner som slu sjekkeartist.  
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Hepp 

Den yngste informanten min var tidligere nevnte Hepp, som hadde drevet med 

strukturert sjekking i omtrent et halvt år da jeg blei kjent med han.  

 

 

Som de fleste informantene mine, traff jeg Hepp på den ukentlige workshopen. Han 

skilte seg ut fra resten av gruppa med sin store, muskuløse kropp og troskyldige, 

gutteaktige utseende, og også fordi han var usedvanlig imøtekommende og 

interessert i feltarbeidet mitt. Vi fant tonen raskt, og han var den andre informanten 

etter Belt jeg fikk komme hjem til. Første gang jeg var hjemme hos Hepp, gikk vi på 

butikken for å kjøpe middag. Han klagde over at han til tross for trening ikke la på 

seg tilstrekkelig muskelmasse, og jeg kommenterte at han nok ville merke mer 

framgang hvis han kjøpte seg ordentlig mat i stedet for å basere seg på frossenposer 

og –pizza. «Jeg har ikke råd til det» svarte han mens han rota i frysedisken på Kiwi, 

men betalte seinere samme kveld 250 kroner for å komme inn på et utested. Viljen til 

å ofre ting som godt kosthold for å komme seg ut og sjekke var tilsynelatende stor. 

Men i og med at Hepp nettopp hadde flytta til Oslo fra hjemmet sør i Norge hvor 

han hadde vokst opp med mor, far og en eldre bror, tilskreiv jeg ikke dårlige 

kulinariske valg nødvendigvis til interessen for strukturert sjekking, men heller 

alder. Leiligheten han delte med Frisk på nitten og en tredje kompis som holdt en 

ironisk distanse fra «den der gaminga», lå i et veldig fint strøk vest i Oslo. Den hadde 

stukkatur i taket og store, åpne rom, og hadde nær tilgang til både utesteder, kinoer 

og studiestedet hvor gutta var i gang med en bachelorgrad i kreativ datadesign. I 

motsetning til mange av leilighetene jeg var innom i løpet av feltarbeidet, var denne 

fint møblert og forholdsvis rein, og ga inntrykk av at de som bodde der brydde seg 

om stedet. Vi tilbragte en del tid på det store kjøkkenet, spesielt før vi skulle ut på 

byen, og som de aller fleste informantene mine, var heller ikke Hepp eller Frisk 

«Jeg er med i pickupmiljøet fordi jeg føler jeg kan gi tilføre noe positivt. Lære 

andre noe, og ikke minst bli bedre med damer sjøl.» 
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opptatte av kildesortering, men stappa all søpla i samme pose. De som inngår avtaler 

om såkalt long term coaching – avtale om oppfølging av en fast coach over minst seks 

måneders varighet, vil normalt også jobbe med å få orden på andre aspekter av livet 

sitt enn bare det å skulle bli suksessfull med damer, da coachen vil hevde at alt 

henger sammen. Andre slike fokusområder kan for eksempel være det å stå opp til 

faste tider, å holde orden i huset og alltid snakke tydelig. Vanligvis var det bare 

dersom informantene skulle få besøk av coachen sin i forbindelse med bootcamper at 

det var rydda før jeg ankom, så jeg var ofte til stede mens gutta rydda hjemmene 

sine. Marianne Gullestad (1984:176) beskriver hvordan hennes informanter utenfor 

Bergen på 1970-tallet hadde klare retningslinjer for hvordan et hus skulle se ut, og 

ikke minst hvordan det skulle holdes i den nødvendige standen. Det meste av 

husarbeid blei utført på formiddagen, og dersom Gullestad kom på besøk, avbrøyt 

de vanligvis arbeidet for å sette seg ned og snakke med henne. Dette var både fordi 

de var glade for avbrekket i den daglige dont, men også fordi en ikke gjør husarbeid 

foran andre enn de aller nærmeste. Ett unntak var støvsuging: Dersom Gullestad 

ankom midt i støvsuginga, spurte informantene pent om hun ville vente mens de 

avslutta arbeidsoppgaven. Mine informanter var åpenbart veldig komfortable med å 

både vise meg all «skitten» sin, og også å gjøre husarbeid foran meg. Jeg ville da ofte 

ligge på sofaen og snakke med dem mens de holdt på rundt i leiligheten, eller sitte 

ved kjøkkenbordet med en kopp te, akkurat som Gullestad nesten tredve år tidligere. 

En kan tilskrive denne ulikheten mellom våre respektive informanter både kjønn, 

alder og tida for når feltarbeidet fant sted, i tillegg til at alle mine informanter var 

veldig opptatte av å vise meg hvordan ting virkelig var. Det å rydde før jeg skulle 

komme og tilbringe helga, blei av flere av dem beskrevet som både uærlig og 

unødvendig. «Du er jo her for å se åssen det virkelig er, blir litt feil å stresse med å 

fikse masse før du kommer da. Det kan jeg spare til de andre damene, liksom. Med 

deg slapper jeg av», sa Stone, samarbeidspartneren til Belt, spøkefullt da jeg en gang 

kommenterte at jeg ikke kom til å finne igjen mine egne sko i haugen på gulvet fordi 

det var så rotete. Sjøl om det var noen leiligheter som var så dårlig vedlikeholdt at jeg 
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bemerka det positivt de gangene jeg uten betenkningstid kunne ta av meg på beina 

da jeg kom innom, tok jeg det også som en bekreftelse på at min tilstedeværelse ikke 

føltes unaturlig eller som noe informantene måtte hensynsta i nevneverdig grad. 

Hepp og Frisk fikk long term coaching av en internasjonal sjekkeartist på tidspunktet 

jeg traff dem, men i og med at selskapet aldri møttes hjemme hos dem, var ikke 

coachen årsaken til at det stort sett var ryddig og reint hos dem, men at det 

simpelthen ikke var et nødvendig fokusområde for gutta, da de klarte å holde orden 

helt på egenhånd.  

Både Hepp og Frisk hadde forhold bak seg før de begynte med strukturert sjekking, 

«hun ene var faktisk til og med ganske fin», og de hadde hatt sex med akkurat like 

mange damer. I forhold til de fleste andre sjekkeartistene jeg møtte, framsto Hepp og 

Frisk som de som hadde flest trekk tilhørende dem som omtales som naturals i 

miljøet, menn som er naturlig gode til å sjekke. Disse har gjerne en naturlig sjøltillit 

som gjør dem attraktive, og har gjerne utseendet på sin side. Utfordringa til Hepp 

var at han til tross for at hadde et utseende som ga han alle forutsetninger for å 

kunne være tiltrekkende for en rekke jenter og kvinner, ikke evna å framstå som et 

seksuelt vesen. Dette tilskreiv jeg ung alder og manglende erfaring i møtet med 

kvinner som seksuelle vesener. Jeg fant det derfor litt betenkelig at så unge gutter 

som i utgangspunktet hadde alle muligheter til på egenhånd å finne ut hvordan de 

skulle tiltrekke seg damene de ønska seg, hadde bestemt seg for å begynne med 

strukturert sjekking. Dette falt likevel inn i den ene «rekruttkategorien» jeg 

identifiserer innledningsvis, at de simpelthen ønsker større valgfrihet i møtet med 

kvinner, og å kunne styre interaksjonene i større grad. Jeg observerte også på foraene 

at tidvis veldig unge gutter begynte med strukturert sjekking, og anså denne 

tilgjengeligheten som en svakhet ved miljøet med tanke på det å ivareta de aller 

yngste. At noe er tilgjengelig for interessenter og for andre som måtte ønske å sette 

seg inn i et fenomen, er i utgangspunktet positivt. Men når en begynner med 

strukturert sjekking før en i det hele tatt har funnet ut av hvordan det å treffe jenter 
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ordinært fungerer, mener jeg en del av den naturlige dynamikken i det å vokse opp 

og finne ut av hvem en er, forsvinner. Hos baktamanene på Papua Ny Guinea 

opererer de med sju ulike aldersgrader for menn, hvor en for hvert nytt nivå en blir 

innvia i etter nitid opplæring fra de som er eldre og mer kunnskapsrike, stiger i rang 

og oppnår ny innsikt. Det sjuende trinnet er forbeholdt de eldste, og det er bare de 

som kjenner hele baktamankulturen og som kan alt som er å lære om den (Barth 

1975). Sjøl om jeg tidligere i oppgaven kritiserer opprettholdelsen av mannskulter og 

avstanden til dem utafor slikt skaper, ser jeg samtidig hvordan et slikt hierarkisk 

kunnskapssystem i tilfellet med unge sjekkeartister ville kunnet beskytte deres 

naturlige dannelsesreise fra tenåringsgutter til unge menn til en viss grad. Dette må 

ikke forveksles med såkalte myto-poetiske mannsbevegelser som understreker 

betydningen av en farsfigur under gutters oppvekst slik at de kan bli «ekte menn» og 

bygge et maskulint selvbilde. Forespråkerne av denne bevegelsen ønsker å styrke 

eldre menns posisjon som rollemodeller for de unge gjennom ritualer og en dreining 

mot det primitive og ville (Oftung 1995:8), og er antakelig så nærme en mannskult i 

tradisjonell forstand en kommer i moderne sammenheng. 

Hepp påsto at han likte daygaming – edrusjekking på dagtid, og en lørdag ville han 

ha meg med på Oslo City, et veldig stort kjøpesenter i sentrum av Oslo, slik at han 

kunne kjøre litt numbers game – samling av telefonnumre fra tilfeldige damer til 

eventuelt seinere bruk. Daygaming oppfattes av mange som noe av det vanskeligste 

en kan drive med innen sjekking, for dersom du er god til å sjarmere damer midt på 

gata i fullt dagslys mens dere begge er i upåvirka tilstand, er du sannsynligvis 

ganske suksessfull om kvelden også. I løpet av de timene vi tilbragte på 

kjøpesenteret, prata han ikke med ei eneste ny jente, men brukte all sin tid på å 

snakke med selgere som sto på stand, eller andre gutter fra sjekkemiljøet vi traff 

tilfeldig. «Hvorfor snakker du ikke med noen andre?» spurte jeg idet vi spaserte 

gjennom snøslapset på vei mot en hypnosetime med Stone, Hepps daværende 
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læremester. «Næsj, det er kult å snakke med hired guns20 da! De må jo snakke med 

deg, og det er alltid god stemning.” Det var tydelig at han ikke var helt komfortabel 

med daygaming-konseptet, og ønsket å gjøre det lettere for seg sjøl ved å snakke med 

damer som allerede var tilgjengelige heller enn å presse komfortsonen sin ved å 

stoppe fremmede. Denne atferden var et resultat av den tidligere omtalte 

tilnærmelsesangsten, og det skulle vise seg at det var en av Hepps mest gjenstridige 

sticking points –områder med forbedringspotensiale, og et gjentagende problem for 

han gjennom hele mitt feltarbeid.  

Trim 

I kapittel 1 gjør jeg rede for hvordan utvalget av informanter foregikk i praksis. En av 

informantene mine var instruktøren i et av sjekkeselskapene som av hensyn til sine 

kunder ikke ønska å ha meg med på bootcampene deres. Disse var så opptatte av 

anonymisering at de i tillegg til å ha de vanlige sjekkeartist-aliasene, også opererte 

med fiktive egennavn når de holdt kurs eller snakka med pressen, i tillegg til å ha 

egne Facebook-profiler hvor alle kundene deres kunne legge dem til, og hvor de 

holdt kontakta med andre sjekkeartister. De hevda at det var for å beskytte kundene 

sine at det aldri ville være mulig å knytte dem til personene bak aliasene, men 

seinere samtaler med Trim som blei min informant, fortalte også om en engstelse 

rundt det å bli «avslørt» som sjekkeartist av de fra hjemstedet. Da jeg tok kontakt 

med Belt første gang sommeren 2008, trudde jeg som sagt at han var den mest 

suksessfulle og aktive sjekkeartisten i Oslo, i og med at han skreiv om bootcamper, 

seminarer og alle damene han sjekka opp. På det tidspunktet begynte også media å 

dekke en del av miljøet, og det jeg trudde var Belt, figurerte også her. Det viste seg at 

det var Trim og hans selskap som sto for det meste av organiserte sjekketilbud i Oslo, 

og at det var dem media hadde dekka. Jeg brukte mange kvelder på å tenke på 

hvordan jeg skulle komme i kontakt med dem uten å bli avvist før jeg i det hele tatt 

hadde fått forklart hva jeg egentlig ønska å studere. Trim og selskapet hans hadde 

                                                 
20 Attraktive damer strategisk ansatt som bartendere, vertinner, dansere, selgere og så videre.  
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evna å skape en mytisk avstand til resten av «den gemene hop» i Oslos sjekkemiljø, 

både gjennom det voldsomme fokuset på anonymitet, gjennom velformulerte poster 

på forumet, og fordi de stadig ekspanderte selskapet sitt med bootcamper folk skreiv 

panegyriske anmeldelser fra. Ved en tilfeldighet traff jeg Trim på bursdagsfesten til 

Sand, og uten å vite hvem jeg hilste på, opplevde jeg for første gang å bli flørta med 

underveis i feltarbeidet! Da var isen brutt, og da det gikk opp for meg at det var 

«sjølveste» Trim jeg snakka med, og at han var like tilgjengelig og «fjollete» som de 

andre gutta i miljøet, var det uproblematisk å snu samtalen over på at jeg gjerne ville 

ha med instruktørene i selskapet hans i studien min, og at jeg ønska å inkludere 

bootcampene deres i feltarbeidet mitt. Nå lot ikke det seg gjøre av tidligere nevnte 

årsaker, men jeg satte desto større pris på at Trim likevel slapp meg inn i livet sitt, 

når han i utgangspunktet var så påpasselig med å holde avstand. Sidney Mintz 

(1979:23) understreker at det er et møte mellom individer som finner sted i en 

intervjusituasjon, og at antropologen innledningsvis er underlagt informantens 

«nåde» for å få tillatelse til å intervjue vedkommende. Antropologer interagerer med 

informantene både på et sosialt og personlig plan, og vil dermed opparbeide seg en 

selvstendig kunnskap om både informanter og felt. Sjøl om antropologen dermed 

blir en del av feltet hun skal observere (Conklin 1965 i Mintz 1979), kan hun benytte 

denne kunnskapen under et intervju. Jeg fikk indikasjoner på at også de som 

tilsynelatende var skeptiske eller vanskelige å komme innpå, som for eksempel Trim, 

kunne finne det både forløsende og interessant å fortelle om seg sjøl i intervjuer, men 

jeg valgte likevel å basere meg på såkalte feltsamtaler (Wadel 1991), da det falt seg 

mer naturlig å snakke med informanter og kunne spørre dem om ting i felt heller enn 

å ta dem ut av det og skape en kunstig setting.  

Trim delte en gammel leilighet med to andre venner øst i Oslo, i etasjen over en brun 

pub. Veggene var papirtynne og soverommene bittesmå, og han fortalte 

megetsigende at det kunne bli litt vel intimt og lytt der til tider, i og med at den ene 

samboeren var en natural som stadig hadde med seg damer hjem. Soverommet til 
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Trim var plettfritt, og strukturert i henhold til et system han hadde henta fra ei 

sjølhjelpsbok. Alt hadde sin faste plass, og han var nøye på å ikke la ting flyte slik at 

det oppsto «støy». I tillegg opplevde jeg at han var opptatt av sitt eget utseende, ikke 

på en forfengelig måte, men for at kroppen skulle «kontrolleres» og framstå som 

«rein». Håret var alltid fint gredd, klærne reine og han var alltid nyvaska. Leiligheten 

for øvrig var også veldig ryddig og rein, men hadde fortsatt et sjarmerende og litt 

rufsete preg, tatt i betraktning at bygningen var gammel og ikke hadde vært pussa 

opp på mange år. Av alle mine informanter var Trim den som hadde kommet lengst 

innen strukturert sjekking, da han oppdaga miljøet mange år før The Game kom ut, og 

hadde holdt på siden tidlig på 2000-tallet, og var samtidig med på å «starte opp» 

miljøet i Norge, om en kan kalle det det. Han holdt dermed ikke lenger på med 

«sjekking» i ordets rette forstand, da hele hans livsprosjekt nå gikk ut på å 

videreutvikle seg som menneske på alle områder, i tråd med beskrivelsen i kapittel 1 

om hvor sjekkemiljøet nå er på vei. Den strengt ritualiserte måten å organisere både 

soverommet og kroppen sin på, ser jeg i lys av Mary Douglas’ (1997 [1966]) teorier 

om at ritualer som har med reinhet og ureinhet å gjøre, opprettholdes for å skape en 

helhet med ringvirkninger til resten av tilværelsen. Dette er gjennomgående for flere 

av informantene mine og sjekkemiljøet for øvrig, hvor både betvingelse av kroppen 

gjennom meditasjon og å følge et spesifikt kosthold, samt et strengt regime for 

hvordan resten av livet skal organiseres, er viktige faktorer.  

Trim kommer fra et lite sted en times tid utafor Oslo, og opplevde å ha bygdedyret 

på ryggen under oppveksten. Han fikk lite oppmerksomhet fra jentene, og skilte seg 

ut ved å interessere seg for kunst og litteratur, og ved å ikke ta del i de sportslige 

aktivitetene som i stor grad forma fellesskapet på hjemstedet. Interessen for 

strukturert sjekking starta da han mer eller mindre tilfeldig kom over informasjon 

om miljøet og metodene på amerikanske nettsider. Frustrert og litt bitter over ikke å 

ha blitt sett av jentene han likte der han kom fra, begynte han med såkalt canned 

material – innøvde strofer og setninger utvikla av andre sjekkeartister for å tiltrekke 
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seg damer. I begynnelsen var Trim som mange andre drevet av et hevnmotiv; etter å 

ha blitt avvist i tenåra var det hans tur til å vise disse damene hvem som hadde 

makta! I takt med at repertoaret utvides på bakgrunn av erfaring og utvikling, og en 

går fra canned material til å naturlig forstå hva som fungerer best under sjekking, 

endres hevnperspektivet også, og målsetninga for Trim blei i stedet å være en fyr 

damer har lyst til å være sammen med fordi han får dem til å føle seg utvalgte og bra 

i hans selskap.  

Han hadde bodd i Oslo i mange år da jeg traff han, var utdanna kunstner og hadde 

en avslappa, sjølsikker og ettertenksom framtoning som gjorde meg både nysgjerrig 

og litt tiltrukket av han. Trim var den eneste av de norske informantene mine jeg 

hadde denne opplevelsen av, men hver gang noen utenfor feltet i løpet av 

feltarbeidsperioden spurte om det var noen «heite» mannfolk blant informantene 

mine, benekta jeg det på det sterkeste. Jeg var jo en seriøs forsker, må vite! Paul 

Stoller (1989) påpeker hvordan antropologer med sitt blikk og sin tilstedeværelse 

målsetter å «penetrere» andres verden, og kritiserer redselen for å la den verden 

forskeren trer inn i også trenge inn i hennes egen. Stollers opplevelse fra feltarbeid i 

Songhay hvor han blei liggende som lamma i senga mens en åndelig tilstedeværelse 

fylte rommet, var noe han siden utelot fra tekster som omhandla feltet, fordi 

antropologer «sjelden skriver det de egentlig vil skrive» (Stoller 1989:47). Han hevder 

videre at vi må anerkjenne de kroppsliggjorte erfaringene vi gjør oss i feltet ved å la 

våre egne følelser si noe om situasjonen der følelsen oppsto. Dette tok jeg med meg 

også inn i andre situasjoner i felt hvor følelser ganske annerledes enn attraksjon 

gjorde seg gjeldende.  

I møtet med Trim blei jeg med andre ord min egen informant, hvor effekten han 

hadde på meg sa meg noe om hvor gjennomgripende interessen for strukturert 

sjekking hadde vært for livet hans. Bortsett fra den første gangen vi traff hverandre. 

hvor han på spøk slo an en fleipete og flørtete tone, var det aldri noen forsøk på flørt 

eller grenseoverskridende atferd fra hans side mens vi var sammen. At jeg fant han 
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tiltrekkende var altså ikke tilsikta fra hans side, han hadde simpelthen opparbeida 

seg en slik tilstedeværelse at han påvirka kvinnene som møtte han. Dette så jeg også i 

praksis ute på byen, noe jeg vil komme nærmere tilbake til i kapittel 5. Trim hadde 

heldigvis ikke en slik påvirkning på meg at jeg på noe tidspunkt lå lamma i ei seng, 

men mens jeg i løpet av feltarbeidet benekta enhver effekt informantene måtte ha på 

meg, velger jeg altså i oppgava å bruke følelsene jeg opplevde i omgang med dem, 

det være seg omsorg, attraksjon eller avsky, for å belyse situasjonen som fant sted, i 

henhold til Stollers oppfordring.  

Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg vist hvordan de aspirerende sjekkeartistene oppdager 

miljøet. Jeg har også gitt en innføring i miljøets interne klassifisering innenfor 

temaene begrepsbruk, kunnskapshierarki og etisk rammeverk for sjekkinga, og gir 

avslutningsvis en presentasjon av noen av informantene, for å vise spennvidden i 

utvalget og hva som lå til grunn for at de søkte til sjekkemiljøet i utgangspunktet. 

I det neste kapittelet vil jeg gi en presentasjon av aktivitetene miljøet samles om, og 

hvordan sjekkeartistene opprettholder miljøet gjennom deltakelse i disse 

aktivitetene.  
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Kapittel 4 

 

Aktiviteter som åsted for rituell deltakelse  

I de to neste kapitlene fokuserer jeg på de ulike aktivitetene sjekkeartistene samles 

om. Først defineres tre aktiviteter av mer formell art: workshoper (arbeidsstuer), 

seminarer og bootcamper (helgekurs), og hva slags form disse tar.  I kapittel 5 dreier 

det seg om de uformelle møteplassene. Sjekkemiljøet hadde ikke kunnet eksistere 

uten denne sosiale dimensjonen, og det er det at sjekkeartistene sammen 

opprettholder disse «institusjonene» og ritualene som muliggjør sosial integrasjon i 

miljøet. Disse aktivitetene er uløselig knytta til hverandre, og blir her presentert i 

henhold til involveringsgrad avkrevd av deltakerne. Jeg starter derfor med 

workshopens form og innhold, deretter seminarene som blei arrangert med ujevne 

mellomrom, og avslutter med bootcampene, da det var denne aktiviteten som krevde 

mest av deltakerne både i form av engasjement og økonomi. 

Workshops 

I sjekkemiljøets spede begynnelse var workshopene, som nevnt tidligere, strukturerte 

møter hvor en diskuterte et tema og hadde hovedtaler. Temaene kunne variere fra 

hvordan komme i prat med en gjeng med damer og holde alle interesserte samtidig, 

til hvordan forføre gifte damer på internett. Det var også her de nye i miljøet kunne 

komme for å hilse på de «flinke» gutta; de som gjennom historier på nettforaene 

kunne fortelle at metodene og rutinene fungerte. Da jeg blei en del av sjekkemiljøet 

var workshopene i tidligere nevnte form for lengst avvikla, og var redusert til 

uformelle møter på et utested i Oslo sentrum hvor en drakk øl og prata om vilkårlige 

temaer, og bare unntaksvis om sjekking. Her var det bare å møte opp, og antallet 

sjekkeartister til stede kunne variere fra tre til å fylle hele lokalet. Baren var av det litt 

finere slaget i toppetasjen i et bygg, så en måtte benytte heis for å komme inn, og 

turene opp var ofte gjenstand for mye humor i og med at alle blei stående veldig tett. 
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Dersom jeg tok heisen opp aleine var det alltid veldig enkelt for meg å identifisere 

hvem som tilhørte miljøet, da majoriteten av klientellet for øvrig var dresskledde 

forretningsmenn, mens sjekkeartistene var vesentlig yngre og kledd i uformelle klær 

som jeans og t-skjorte.  

Sjøl om det ikke var noe formelt system for arrangering eller oppmøte lenger, var det 

åpenbart at workshopen hadde blitt institusjonalisert i en slik utstrekning at dersom 

du hadde profil på det største av de norske foraene, kunne du møte opp helt uten å 

noen gang ha skrevet noe der, møtt noen andre, eller egentlig drevet noe særlig med 

strukturert sjekking. Du trengte heller ikke forsikre å deg om at noen ville komme, 

for det ville alltid være minst én annen til stede. I og med at sjekkemiljøet er et 

nettverk uten en tydelig stedsforankring, vil jeg hevde at lokalet for workshopen var 

en del av sjekkemiljøets landskap, et sted hvor verden oppleves og erfares av dem 

som tar del i den (Ingold 2000). Det å møte opp der og ta del i den sosiale verdenen 

som finner sted, samtidig som historikken bak workshopen muliggjør dens fortsatte 

eksistens, er hva Ingold kaller «taskscape», opplevelsen av aktivitet og praksis i 

landskapet.  

Den ukentlige workshopen var min hovedarena for å komme i kontakt med 

informanter ansikt til ansikt. Her kunne jeg gjøre avtaler om å komme hjem til folk, 

bli invitert på fester, eller bli bedre kjent med dem som jeg bare hadde et forhold til 

gjennom deltakelse på forumet. Innimellom kunne kontakt med sjekkeartistene som 

dukka opp på workshopen også lede til innpass hos sjekkeselskaper, som for 

eksempel gjennom Big, en høy og veldig pågående mann jeg traff på en workshop 

hvor vi bare var fire personer til stede. Vi hadde satt oss på enden av en sofa med 

hver vår øl, og jeg hadde aldri møtt noen av sjekkeartistene før, men de visste som 

vanlig hvem jeg var og syntes tilsynelatende at det var hyggelig at jeg var der 

sammen med dem. Big satte seg veldig tett og hadde en intens væremåte hvor han 

aldri slapp øyekontakt og ba meg beskrive mitt favorittreisemål, min 

favorittopplevelse og andre ting som skapte en emosjonell reaksjon i meg. Dette 
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forklarte han ikke, men var noe jeg sjøl innså at han holdt på med, så etter å ha spilt 

med en liten stund, spurte jeg han smilende hvor han hadde lært dette. Han fniste og 

fortalte at han samme helg hadde vært på kurs, og at det var det beste han noen gang 

hadde gjort for seg sjøl. Etter litt videre samtale gikk han med på å ta kontakt med 

instruktørene for meg, og gjennom han kom jeg i kontakt med en internasjonal 

sjekkeartist som var på «turné» med bootcampen han holdt for et internasjonalt 

selskap, og som skulle tilbake til Oslo et par ganger i løpet av våren 2009.  

Det å tilbringe tid med sjekkartistene i slike uformelle omgivelser ga også dem 

mulighet til å vurdere meg og om jeg var noen de kunne tenke seg å slippe inn i 

livene sine. I motsetning til Unni Wikan (1996) som beskriver hvordan hun ved første 

feltarbeid i Kairo fikk så mange tilbud om familier å benytte som informanter at hun 

måtte være påpasselig med å ikke fornærme noen ved å ikke ha tid til alle, var jeg 

prisgitt sjekkeartistenes nåde hvorvidt jeg fikk ta del i livene deres eller ikke. Wikan 

beskriver videre hvordan hun foretok et utvalg basert på faglige, praktiske og sosiale 

grunner for å sikre at hun både fikk ivaretatt relasjonene ukentlig, at hun hadde en 

god spredning i sosioøkonomisk posisjon og at husholdningene representerte ulike 

sammensetninger og livsfaser (1996:184). Jeg kunne på ingen måte vite hvem 

sjekkeartistene var idet de møtte opp på workshopene, da det de fortalte om seg sjøl på 

forumet sjelden var av veldig personlig art utover de følelsene de hadde om møter 

med ulike damer. Å stille spørsmål for å sikre at de for eksempel var ulike 

personlighetstyper, kom fra ulik sosioøkonomisk bakgrunn eller representerte et 

aldersspenn, var heller ikke noe jeg så for meg å gjøre, da workshopene som arena for 

sosialt samvær uten andre krav til involvering fra sjekkeartistene utover å møte opp, 

ville ha blitt utfordra om jeg skulle benytta sjansen til å screene sjekkeartistene som 

valgte å snakke med meg.  

Flere av dem hadde inngått avtaler om langtidsinstruksjon med en coach, noe som 

naturligvis påvirka hvordan de organiserte livene sine. Fikk jeg innpass hos en av 

disse langtidsklientene, fikk jeg også ofte tilgang på kurs coachen holdt, og dermed 
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også deltakerne på bootcampene og seminarene. I tillegg til det å møtes en gang i uka, 

blei også begrepet workshop benytta om det å møtes hjemme hos hverandre for å 

snakke om et bestemt tema innen sjekking, og jeg deltok innimellom også på slike 

sammenkomster. Disse var av mer spontan karakter, og her kunne sjekkeartister som 

kjente beboerne være frie til å ta med seg kompiser initiativtakeren ikke kjente, men 

som var i gang med strukturert sjekking eller bare var nysgjerrig på hva det dreide 

seg om. Dette kommer jeg tilbake til i neste kapittel. 

På en workshop tidlig i september 2008 var det et overveldende oppmøte, og jeg 

noterte ivrig ned scratch notes (Sanjek 1990) på en Post-it-blokk jeg hadde i lomma for 

å huske alle sammen og det som skjedde. Det var ikke et spesifikt tema for møtet, 

men høy stemning og god flyt mellom de ulike gruppene. Ei av mine beste 

venninner hadde tidligere på dagen ringt meg for litt moralsk støtte, råd og tips om 

en litt lei situasjon hun hadde havna i med en mann. I et forsøk på å være litt 

morsom, fortalte jeg gutta om at hun hadde ringt, og at jeg nesten tok meg sjøl i å 

bruke sjargong fra miljøet når jeg snakka med henne. Der jeg venta at de skulle fnise 

forståelsesfullt, endte det hele opp i en diskusjon om forskningsetikk. Spesielt Holm, 

en voksen og lite imøtekommende mann, var pådriver, og var raskt ute med å 

påpeke at jeg ikke måtte finne på å bruke noe av det jeg hadde «lært» av deltakerne i 

miljøet i privat sammenheng, da det jo ville gå på tvers av alt som heter 

forskningsetikk. Jeg svarte at det var et rørende eksempel på hvordan oppfatninga av 

å ha «funnet opp kruttet» hva gjelder interaksjon mellom mennesker, lever i beste 

velgående hos noen i miljøet. Jeg forsikra han også om at kjennskap til sosial 

samhandling og dynamikk var noe jeg var svært godt kjent med fra før, så det var 

ingen grunn til bekymring med tanke på rettigheter til materiale. 

Neste gang vi traff hverandre gikk det veldig mye bedre. Holm hadde tenkt seg om 

og ville stille opp som informant dersom jeg ønska det. Han hadde også høyere 

utdannelse og «visste hvor vanskelig det var å skaffe informanter». Etter dette 

tilbragte vi noe tid sammen, til tross for at jeg opplevde det som svært utfordrende å 
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komme innpå han. Han lo sjelden og lot ikke til å ha danna nære bånd med noen av 

de andre gutta i miljøet.  

Disse gutta investerer voldsomt med tid på sjekking og på å bli bedre med damer. 

Det er noe uekte og unaturlig over deres streben etter denne formen for bekreftelse, 

som gjør at de aller fleste utenforstående ser på dem som sære og desperate. Det å 

finne et rom hvor alle såre tanker, frustrasjoner og drømmer for framtida kan luftes, 

gjør at gutta i svært sterk grad knyttes sammen. For eksempel er det helt 

uproblematisk å flytte sammen med gutter med samme interesse, gjerne etter bare 

kort tids bekjentskap. Workshopen kunne ofte fungere som en plattform for å finne 

nye likesinnede, og mens jeg var på feltarbeid var det alltid workshop i løpet av uka.  

Seminarer 

«Darling, don’t get over me. Get under me instead» - Darling, Wild at Heart 

Ulike seminarer blei holdt i løpet av feltarbeidsperioden, og etterspørselen var som 

regel et resultat av inspirerende poster publisert på forumet, hvor andre blei 

nysgjerrige på framgangen til den som posta og ville høre mer. Jeg deltok på sju 

seminarer, og de varierte i tema fra hvordan jenter kommuniserer, til hvordan 

«overta» et utested med sin tilstedeværelse og smittende energi. Av de tre 

organiserte og samlende aktivitetene jeg identifiserer, er seminaret den eneste 

aktiviteten sjekkemiljøet ikke har gitt navn fra eget vokabular. Årsaken til dette er at 

«seminar» som formidlingsarena er godt etablert på norsk, i tillegg til at ordet er det 

samme på engelsk. I tillegg har aktiviteten et akademisk preg: En eller flere 

sjekkeartister foreleser innen sitt ekspertområde, men i motsetning til tradisjonelle 

forelesninger koster seminarene i sjekkemiljøet normalt mellom 200 og 600 kroner, og 

det er større grad av interaksjon mellom foreleser og publikum, vanligvis med en 

egen del for spørsmål og svar på slutten av forelesninga. Lokalene som blei benytta 

var stort sett auditorier på Blindern, fordi studenter tilknytta sjekkemiljøet lånte 

lokalene. Av de sju seminarene jeg deltok på var to av dem reine innsalgsseminarer 

for de internasjonale selskapene jeg også deltok på bootcamper med. Resten hadde 
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aktive sjekkeartister fra Norge som forelesere, og det er to av disse seminarene jeg 

ønsker å trekke fram i dette kapittelet. Seminarene var samlende aktiviteter som stort 

sett hadde svært godt oppmøte, ofte med tilreisende sjekkeartister fra andre steder i 

landet i salen. Sjøl de etablerte og kjente sjekkeartistene i Norge kunne møte på et 

seminar for inspirasjon og innspill, og den som sto ved podiet var ubestridelig den 

største autoriteten på sitt område, uansett hvor kort eller lang tid vedkommende 

hadde vært en del av miljøet. Det første seminaret jeg ønsker å trekke fram, er Sands 

trekantseminar som han holdt to ganger i løpet av feltarbeidsperioden, etter å ha 

posta gjentatte rapporter på forumet om suksessfulle trekanter: 

Lokalet er et stort auditorium på nedre del av Blindern som åpenbart ikke har vært 

gjenstand for oppussing på lang tid. På den ene veggen henger en stor, falma plansje 

over det periodiske system, noe jeg finner ganske passende, situasjonen tatt i 

betraktning. I dag skal vi gå systematisk til verks for å lære hvordan en initierer, 

gjennomfører og gjentar trekanter. I tillegg til meg er det cirka tre andre jenter til 

stede i lokalet, og jeg har aldri møtt noen av dem før. De rundt 70 oppmøtte er 

oppglødde og pratsomme, og idet Bomb, en legendarisk sjekkeartist i Oslomiljøet, 

entrer podiet for å introdusere Sand, plystres, trampes og klappes det høylytt.  

Sirkusstemninga går i taket når Sand kommer inn, og han starter med å vise fram 

bilder av seg sjøl i diverse situasjoner med damer («jeg har fått godkjenning på å vise 

dere det her, assa!»), for å kvalifisere seg for gruppa ved å bevise at han ikke er en 

keyboard jockey. Han trykker videre til neste side på presentasjonen, og påpeker at 

foredraget på ingen måte handler om å lure noen til å bli med på ting de ikke er 

komfortable med, «for trekant skal være gøy for alle!» Nå begynner folk å sende 

rundt øl og snacks, og det er åpenbart at dette foredraget har en veldig leken og 

uhøytidelig profil som gir tilhørerne følelsen av å være på forspill før de skal ut på 

byen. Det kan godt være mange av dem skal det, men det er tirsdag, så 

sannsynligheten er stor for at det ikke er tilfellet. Underveis i presentasjonen er det 

mye bruk av akronymer, som forutsetter kjennskap til miljøets vokabular. Idet Sand 

viser fram effektive løsninger for hvordan en sjekkeartist skal komme i posisjon til å 

foreslå trekant med to damer han har tilgang på, klapper alle i salen mens de ler høyt 
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og hoier henrykt, mens Sand står nede ved kateteret med et bredt smil og lar seg 

hylle. Han går videre til å fortelle hvordan en bør forberede seg til trekant, og 

anbefaler å ikke onanere på flere dager, noe som utløser en lengre diskusjon om 

onaneringsvaner og erfaringene rundt dette. Til tross for at svært mange av 

deltakerne aldri har truffet hverandre før, og vi til og med er flere jenter til stede, er 

sjekkeartistene som vanlig brutalt åpenhjertige og ærlige, og legger ikke to fingre 

imellom i beskrivelsene sine.  

Etter å ha leda foredraget tilbake på sporet, går Sand videre til å analysere ekte 

trekanter han enten har deltatt i sjøl eller hørt andre fortelle om, med innspill fra 

salen underveis. Han avslutter med å fortelle om en gang jentene han hadde hatt sex 

med hadde stått opp før han, rydda leiligheten, lagd egg og bacon og vekka han med 

et kyss på kinnet. Dette forklarer han med at jenter er opptatte av å gi mannen den 

ultimate sexopplevelsen, så når de framstår kule også dagen derpå, høyner de sjansen 

for at eventyret kan fortsette. Til denne informasjonen når ovasjonene av Sand nye 

høyder, og det er øredøvende i auditoriet. Avslutningsvis forteller han om en gang 

han «tvang» sin daværende kjæreste til å gå med på å ha trekant, ovenikjøpet med 

hennes beste venninne. Erfaringene herfra var så leie av det ikke bare ødela forholdet 

mellom alle tre, det har også gjort Sand veldig obs på å aldri lure eller overtale 

damene til noe de ikke er interesserte i. Han ønsker heller å være en fasilitator for 

lekne og sexy opplevelser mellom samtykkende voksne.  

 

Det andre seminaret handla om hvordan skape og opprettholde polyamorøse 

forhold21 og hvordan oppvise komfortabel seksualitet i møte med kvinner: 

Folk entrer det vesle auditoriet gruppevis, mens instruktørene Slim og Match står ved 

kateteret og nikker til alle etter tur mens de spiller en rockelåt på høyt volum. Til slutt 

er vi cirka tredve personer til stede, og døra lukkes. Foredragsholderne tar et kjapt 

opprop for å avdekke hvor tilhørerne fant ut om seminaret, og det viser seg at to 

ulike fora er rekrutteringskanalen, i tillegg til dem som har blitt med en kompis fra 

                                                 
21 Forhold med flere partnere samtidig. 
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sjekkemiljøet. Jeg ser at Cathrine, ei venninne av Blue, også har blitt med, og fordi vi 

har hilst på hverandre hjemme hos han ved et par anledninger, nikker vi smilende til 

hverandre. Stone har også med seg ei venninne jeg kjenner fra før. Slim og Match 

forteller at de har med seg en gjesteforeleser, og Stone reiser seg til applaus fra salen. 

Han skal snakke om sex, nærmere bestemt hvordan en kan framstå som en seksuell 

person i møte med kvinner. Han kaster på luggen og sier at teknikken ikke er viktig, 

men at atferd og tilstedeværelse er helt avgjørende. «Jeg vil i dag i hovedsak ta for 

meg dominant sex, og da er det veldig viktig å aldri nøle, for da mister du hele 

effekten!» Han forteller hvordan han stadig får meldinger fra jenter og kvinner med 

oppfordring om å komme og «bruke henne som han vil». Her passer han på å 

presisere at det er viktig å respektere kvinner som seksuelle vesener, og at det er 

veldig «hyggelig» å få sånne meldinger. Hele salen humrer, og foredragsholderne og 

et par andre begynner å dele erfaringer rundt hva slags skader de har fått under sex 

fordi det har gått hardt for seg. Stone går fram på gulvet og demonstrerer ulike 

teknikker for å vise jenter at han er dominant, som for eksempel door slam, hvor jenta 

smelles inn i døra med ryggen først. Her stiller Belt opp som frivillig, og hoster på 

spøk da han blir dytta hardt inn mot veggen, for å late som om sammenstøtet var litt i 

hardeste laget. Videre ønsker Stone å vise hvordan en slår, og Blue spretter fram for å 

demonstrere. Han klasker til Stone i ansiktet med en flathånd så det gir gjenlyd i 

rommet, men Stone snur bare hodet mot oss tilhørerne og påstår at det ikke gjør 

vondt. Han presiserer at en aldri må ta kvelertak på noen den første kvelden, for det 

har med tillit å gjøre. Han demonstrerer også hvordan han respekterer dama ved å 

stoppe opp og trekke seg unna dersom han opplever at hun begynner å vise tegn på å 

angre. Her rekker Trim opp hånda og spør hvorfor Stone velger å fokusere på 

dominant sex når det slett ikke er alle damer som liker det. «Fordi det er vanskelig å 

mestre, mens «pusesex» er det liksom ikke så mye si om. Og fordi en del damer ikke 

er trygge på sin seksualitet, og trenger en mann til å lede. Det har med tillit å gjøre».  

Slim og Match overtar foredragsrollen og forteller at de i dag skal snakke om 

komfortabel seksualitet, vennesona22 og åpne forhold. De er begge opptatte av å 

                                                 
22 En uønska vennerolle når en egentlig ønsker en seksuell relasjon. 
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presentere hverandre som seksuelt aktive og attraktive, og Slim forteller hvordan tid 

med Match må bookes inn lang tid i forveien fordi han alltid er så opptatt med alle 

«venninnene», mens han sjøl har hatt sex med 11 jenter siden nyttår. To var 

gjengangere og ni av dem kom inn via sosialsirkelen, og han kan ha sex med 6-7 av 

dem til enhver tid. Idet de viser første side av presentasjonen hvor definisjonen på 

vennefella står, spør de salen om noen kjenner seg igjen. Så å si alle løfter opp hånda, 

og humring sprer seg. Gutta har en rekke metoder for å komme forbi vennefella, 

blant annet å bli komfortable med fysisk berøring. Her forteller Slim og Match 

lattermildt om den gangen de var de eneste gutta som møtte på dansekurs sammen. 

Et eksempel som følger for å lettere kunne berøre folk, er å klemme dem. Her rekker 

jeg opp hånda og anbefaler den Den lille klemmeboken, en bitteliten bok med 101 måter 

å gi hverandre en kos på. Stone forteller at han ofte har med seg den lille 

«klemmologilappen» som ligger bakerst i boka, ut på byen, hvor han viser den fram 

og uten et ord får en klem av fremmede damer. Foreleserne får alle til å reise seg for å 

gi hverandre en klem. Jeg står i en tett omfavnelse med Belt og hører hvordan det er 

mye latter og platonisk klasking på ryggene til hverandre. Blue og Cathrine koser 

mer intimt, med lukkede øyne og helt tett. Slim ber Cathrine komme ned til kateteret, 

og demonstrerer ulike klemmeteknikker på henne, som stadig eskalerer den fysiske 

berøringa mot det seksuelle.  

Vi går videre til å snakke om seksualitet og det å ha flere åpne forhold samtidig, og 

Match har mye på hjertet. For anledninga har han spytta ut snusen, og han setter seg 

på kanten av kateteret og ser utover forsamlinga: «I media og samfunnet er mannlig 

seksualitet knytta til negative ting som overgrep og voldtekt, men vi skal ikke være 

redde for å vise at vi finner jenter attraktive». Slim fortsetter: «Vi er alle nedlessa i 

negativ, seksuell programmering fra samfunnet. Gutter må hjelpe jenter med å bli 

kvitt de negative tankene rundt det å ha sex. Det er utrolig kraftfullt å gi jenter 

forståelsen av at uansett om det skjer noe seksuelt mellom oss, så gjør ikke det noe for 

vårt vennskap». Noen lurer på om en ikke mister intimitet ved å ha flere åpne forhold 

gående samtidig, og får bekreftende svar tilbake om at jo, det gjør du. Gutta anbefaler 

derfor å få seg en kjæreste dersom det er ekte intimitet en er ute etter. Avslutningsvis 

snakker de om forventningsmestring og viktigheten av å ta en slik samtale tidlig, som 
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et avgjørende prinsipp for å unngå konflikt og misforståelser når en opererer med 

flere forhold samtidig, fordi en avdekker hva folk kan forvente av deg. Slim 

presiserer at avtalen må gå begge veier: «Det å forvente at jenta skal være eksklusiv 

med deg mens du flyr rundt og puler halve Oslo, det er bare skikkelig ufint».  

Noen antropologer kritiseres for å ikke tørre å stille informantene sine kritiske 

oppfølgingsspørsmål. Et eksempel finnes i Nefissa Naguibs anmeldelse av Farha 

Ghannams Live and Die Like a Man (2013) i International Journal of Middle East 

Studies (47/2015). Naguib beskriver hvordan Ghannam med nennsom hånd 

navigerer gjennom informantenes fortellinger om dagligliv, samliv og forsøk på å 

definere seg sjøl som mann i kontekst av et stadig skiftende Kairo. Til tross for at 

både partnervold og mishandling ifølge informantene finner sted, er ikke dette noe 

Ghannam diskuterer videre, og Naguib stiller spørsmål om årsaken er at forskeren er 

for nære informantene sine og ikke ønsker å fornærme dem ved å gå inn på slike 

betente temaer. I kapittel 2 beskriver jeg hvordan jeg i starten av feltarbeidet 

opplevde å tilpasse meg situasjonene og informantene i felt, i redsel for å skape 

avstand ved å si hva jeg egentlig mente. På tidspunktet for seminarene var denne 

innledende beskjedenheten for lengst borte, og jeg var ikke redd for å stille kritiske 

spørsmål eller kommentere utsagn fra kateteret. En av tingene jeg stadig reagerte på, 

var holdninga om at det var mannens jobb å skape et rom hvor det blei mulig for 

kvinner å være seksuelle vesener. Samtidig som den rådende seksualmoralen som 

begrensa kvinners seksuelle utfoldelse blei kritisert, la informantene også for dagen 

en svært patriarkalsk holdning om at det var mannens jobb å frigjøre kvinner 

seksuelt. Dette diskuterte vi hver gang temaet kom opp, og spesielt Slim og Match 

tok innspillene mine til seg og blei regelrett ille berørte da de innså paradokset i tesen 

de stadig predikerte.  

Årsaken til at jeg velger å fokusere på disse to seminarene framfor andre med et mer 

nøytralt innhold, er at jeg mener at disse temaene på en god måte illustrerer 

sjekkeartistenes forhold til sin egen og kvinners seksualitet. Gayle Rubin setter ulike 
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seksuelle handlinger inn i et hierarki hun omtaler som The charmed circle. Innenfor 

sirkelen befinner seg de seksuelle handlingene som samfunnet omtaler som gode, 

normale og naturlige, for eksempel sex innen monogame, heteroseksuelle relasjoner 

og i reproduksjonens øyemed. Andre typer relasjoner, som for eksempel trekanter, 

dominant sex eller forhold som er polygame, havner utenfor grensene til denne 

sirkelen, og anses derfor for å være dårlige, unaturlige og fordømte (Rubin 1993). 

Poenget med denne klassifiseringa er ikke å hevde et absolutt hierarki, men å sette 

søkelys på måten vi historisk har satt ulike seksuelle praksiser inn i et verdisystem 

forma av blant annet religion, medisin og klasse (Henderson 2011: 130). Disse 

sjekkeartistene opererer innenfor en diskurs23 hvor polyamorøse forhold og trekanter 

er «hverdagslige» hendelser, og trer ut av The charmed circle innenfor det paradigmet 

storsamfunnet for øvrig har definert. Sjekkeartistene skaper sin egen diskursive form 

for maskulin seksualitet, som også er sterkt knytta til teoriene om hegemonisk 

maskulinitet innenfor det til enhver tid rådende paradigmet (Connell 1995). Dette 

sammenfaller også med hvordan antropologen Charles Salazar definerer 

seksualmoral som de institusjoner og regler som omgir menneskelig seksualitet, og 

hvordan den formes av kulturen vi lever i, heller enn å være et resultat av et medfødt 

libido i freudiansk forstand (Salazar 2006). I det neste avsnittet om bootcamper 

diskuterer jeg videre måten denne formen for seksualitet kan forstås.  

Bootcamper 

«I can tell that you’ve made it through. Learnt a craft and forgot the rules. You’ve got the skills, you’ve got the 

tools» - Girlfriend Material, The Switch 

Bootcamper er helgekurs hvor instruktører fra ulike selskaper gir undervisning i 

sjekketeori og gir praktisk instruksjon med kursdeltakerne ute på gata og på 

utesteder. Bootcampene har normalt varighet fra fredag ettermiddag til søndag 

                                                 
23 En diskurs kan defineres som en spesifikk måte å snakke om, oppfatte og konstruere deler av den 

sosiale verden på (Rosenberg 2002:96). 
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ettermiddag, med ei økt ute på byen lørdag kveld. Noen går også ut på fredag. 

Strukturen er vanligvis lagt opp slik: 

 Fredag: Innføring i selskapets sjekketeori og «bekjennelseshistorier» fra både 

instruktører og kursdeltakere 

 Lørdag: Teori på dagtid, praksis på byen seinere på kvelden. Noen går også ut 

og sjekker på dagtid 

 Søndag: Teori og oppsummering 

Bootcampene koster mellom 5000 og 20.000 norske kroner og antallet instruktører 

varierer. Hovedsakelig vil det være en instruktør og en eller to medhjelpere. Jeg 

deltok på tre bootcamper, hvorav en var med verdens største internasjonale selskap 

basert i USA hvor alle instruktørene var fra USA, Australia og England. En var med 

et selskap lokalisert i Danmark, hvor alle coachene hadde dansk som morsmål, mens 

de fleste likevel insisterte på å snakke engelsk for å holde en internasjonal profil. Jeg 

er ikke kjent med om selskapet opererte utenfor Skandinavia. I tillegg var jeg med på 

en bootcamp med et norsk selskap hvor begge instruktørene var norske. Samtlige 

deltakere på bootcampene bodde i Norge, og antallet deltakere på et slikt helgekurs 

varierer fra to til åtte.  

I begynnelsen var bootcamper noe som blei tilbudt av store, kjente sjekkeartister som 

Ross Jeffries og Mystery (Strauss 2005). Siden har studentene deres gått hen og starta 

sine egne selskaper, i tillegg til at flere av dem produserer mye materiale i form av 

DVD-serier, skriftlig materiale, og gir ikke minst verdi til miljøet i form av 

tilgjengelig materiale på de ulike foraene. Alle kan i utgangspunktet tilby bootcamper, 

da etterspørselen basert på beviste evner i felt, avgjør hvorvidt en person er dyktig 

nok til å ta på seg instruksjonsrollen. Det er formatet (tre dager i løpet av ei helg) som 

avgjør hvorvidt kurset i praksis er en bootcamp eller ikke, ikke hvem som tilbyr det. 

Deltakelse på bootcamp skaper en plattform for å heve sjekkenivået til deltakerne, og 

de er for det meste godt i gang med å lese seg opp på tilgjengelig materiale før de 
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bestemmer seg for å melde seg på et kurs. Selskapene legger ut informasjon om 

planlagte kurs på nettsidene sine, og interessenter melder seg deretter på. For de mer 

uformelle bootcampene, hvor en dyktig sjekkeartist tilbyr tjenestene sine til dem som 

måtte være interesserte en helg han uansett har tenkt til å gå ut på byen, gjøres slike 

avtaler via foraene. Det var naturligvis lavere terskel økonomisk å delta på de 

rimeligere bootcampene, og her var både studenter og arbeidende representert. På 

bootcampene til de internasjonale selskapene, som kunne koste tre ganger så mye som 

en vanlig, norsk bootcamp, deltok til min store overraskelse kun deltakere som ikke 

var deltakere i sjekkemiljøet i Oslo for øvrig. Det eneste unntaket er tidligere nevnte 

Big, som blei en del av miljøet etter å ha deltatt på kurs med et internasjonalt selskap, 

i stedet for omvendt; som var den mest utbredte måten å finne ut at bootcamper var 

tilgjengelige også i Norge.  

Sjøl om jeg bare har deltatt på tre bootcamper, til tross for at det var ei rekke av dem i 

løpet av feltarbeidsperioden, var de alle så ulike i sin form at jeg mener at de 

representerer bredden innafor aktiviteten på en svært god måte. Kurset med 

selskapet fra USA holdt en svært profesjonell og noe distansert holdning fra 

deltakerne sine, og det var tydelig at dette var noe de hadde gjort svært mange 

ganger og gjennomførte fordi det var jobbene deres, ikke fordi de (lenger) var så 

inspirerte til å dele kunnskapen sin med andre. Effektiviteten og avstanden blei også 

understreka av at kursstedet var et møterom på et hotell første dagen, og et 

lagerlokale dag to. Kurset med det norske selskapet hadde bare to deltakere, og blei 

holdt hjemme hos en av dem. Med sofaen og det hyggelige kjøkkenet til Beep som 

ramme for bootcampen, blei tonen helt annerledes og mye mer intim, noe det faktum 

at vi snakka norsk sammen også bidro til.  

Den tredje bootcampen fant sted i et kollektiv for sjekkeartister, hvor ikke bare de som 

bodde i leiligheten var til stede, men også andre som enten hadde inngått en 

langtidsavtale med coachen og dermed fikk kurset som en del av avtalen, eller som 

simpelthen ønska å få med seg en bootcamp med han og benytta sjansen mens han var 
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i Oslo.  I det følgende empiriske eksempelet fra nevnte helgekurs, ønsker jeg å 

illustrere hvordan bootcampen har funksjon både som arena for kunnskapsoverføring, 

og samtidig er en viktig «taskscape» for praksis og aktivitet i sjekkemiljøets landskap 

(Ingold 2000). Eksempelet viser også hvordan bootcampen fungerer som arena for 

samhold og forbrødring, da den skaper et rom som i stor grad kan sammenlignes 

med terapeutisk inspirerte mannsgrupper (Oftung 1995): 

Jeg hopper av trikken og går opp til den skeive, gamle døra som leder inn til 

bygården der gutta bor. Fordi callinganlegget ikke virker, ringer jeg til Blue som bor i 

kollektivet, og sier at jeg står utafor. Han løper ned og åpner for meg. Vi gir 

hverandre en varm klem og jeg gir han komplimenter for håret som har fått vokse seg 

litt lengre enn vanlig. De siste månedene har jeg stadig vært på besøk hos Blue, Core 

og Kick, som blei kjent med hverandre året før da de gikk i gang med et lengre 

intensivkurs innen sjekking. På et tidspunkt blei det bestemt at det daværende 

kollektivet skulle brytes opp, noe som resulterte i at tre av gutta fortsatte å bo 

sammen i ny leilighet. Vi går opp tre etasjer i den mørke oppgangen som bærer preg 

av slitasje fra hyppig utbytting av leieboere, og kommer inn i den hvite, langstrakte 

gangen. For første gang er gulvet fritt for sko, og det er til og med gjort plass til å 

henge fra seg jakker. I enden av gangen der kjøkkenet begynner, ser jeg at gulvet er 

reint og at haugene med søppelposer som pleier å ligge der er kasta. «Du verden, her 

må dere ha stått på!» kommenterer jeg, og Blue gliser og sier: «Trur du det, eller?!?» 

Vi går inn i stua hvor sofaer og senger er plassert langs veggene, fylt opp av unge 

menn. Den noe tilforlatelige møbleringa bidrar på ingen måte til å framheve 

leilighetens gammelmodige arkitektur med rosetter i taket, stukkatur og breie 

vinduskarmer. Til høyre for meg ligger det en gutt med caps og sover på sofaen, en 

annen sitter i bar overkropp og ser på en japansk samurai-film med volumet på tv’en 

svært høyt, mens i sofaen bortafor ligger det enda en gutt med et teppe over hodet. 

Til min store glede viser det seg at også Beep er her, en uskyldig utseende og 

tilsynelatende alltid glad type som jeg har vært sammen med i diverse sosiale 

sammenhenger de siste månedene. Jeg ser at hovedinstruktøren Jon sitter på senga og 

skriver på en pc, han løfter så vidt på hodet og nikker til meg. Jeg går rundt i rommet 
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og hilser på dem jeg ikke kjenner, før også jeg finner en plass i sofaen. Med unntak av 

lyden fra tv’en senker stillheten seg, og vi sitter og følger med på filmen alle sammen.  

Inn fra kjøkkenet kommer Core gående, og vi hilser mens han forteller at han ikke 

lenger bor i leiligheten, men har flytta hjem til foreldrene for å forberede seg på å dra 

utenlands for å jobbe med coachingselskapet gutta etablerer. Han går forbi og setter 

seg ved siden av Jon på senga og begynner å snakke lavt med han. Tom har fjerna 

teppet fra hodet og går ut på kjøkkenet, slik at Beep kan sette seg nærmere. Jeg har 

tatt opp notatboka for å prøve å ta notater også før sjølve bootcampen begynner, noe 

både Blue og Beep synes er fryktelig spennende. «Hva er det egentlig du skriver?» 

spør den ene, og jeg viser fram siden. «Så du skriver rett og slett bare opp det som 

skjer?» Gutten i capsen ved siden av meg begynner å komme til seg sjøl, og spør om 

jeg er hun der antropologen. Jeg nikker smilende. Han forteller at han det siste året 

har bodd på en slags anstalt grunnet store narkotikaproblemer, og først nå føler at 

livet begynner å normaliseres. Han er god venn med Kick, tredjemann i kollektivet, 

og har med stor interesse fulgt hans utvikling, men forteller at han sjøl ikke har 

kommet i gang med sjekking enda fordi en hverdag med hasj og piller gjorde han 

ekstremt passiv og lite engasjert. Det slår meg at dette slett ikke er første gang i løpet 

av feltarbeidet at helt ukjente mennesker forteller meg veldig personlige ting i det 

øyeblikket jeg møter dem, som om de føler at de må dele noe med meg for at jeg skal 

få noe å dokumentere. Uansett blir det intime øyeblikket avbrutt av høye stønnelyder 

inne fra kjøkkenet.  

For å kunne gå og se hva som skjer der, bestemmer jeg meg for å spytte ut tyggisen i 

søplebøtta. Det er Tom som i bar overkropp og med musikk i ørene står og løfter 

digre vekter ut til sidene. For hvert løft tar han i så ansiktet blir rødt og gutturale 

stønn høres. Han slutter å løfte for å gi meg plass, og jeg kan kjenne den stramme 

svettelukta i det jeg går forbi. Gjennom bråket fra samurai-filmen hører vi 

utgangsdøra smelle i, og et øyeblikk seinere kommer Kick inn. Med energisk 

kroppsspråk og lystig tonefall tar han rommet i besittelse, hilser på alle og gir meg en 

klem. Fordi det skal være et stort seminar på søndag hvor Jon og Kick i tillegg til å 

holde motivasjonstaler, skal forsøke å rekruttere nye studenter til Jons 

langtidscoaching, er det første Kick gjør å sette seg ned med dataen og sjekke 
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påmeldingslister. En deltaker har meldt avbud, så Kick ringer til nestemann på lista 

for å gi beskjed om at han kan komme på seminaret. Fra det innerste soverommet 

kommer en høy og diger fyr ut, som jeg tilfeldigvis traff ute helga før sammen med 

Kick og en annen informant. Etter å ha hilst på meg, begynner han med en gang å 

finne fram fjøler og kjeler ute på kjøkkenet. Vifta over ovnen settes på, og etter en 

stund kan vi kjenne krydra fiskelukt. Det viser seg at Rob ikke skal være med på 

bootcampen, men at han skal tilbringe sommeren og resten av året hos gutta i 

kollektivet for å finpusse sjekkeferdighetene sine som han «gjenoppdaga» etter 

privattimen med Kick forrige helg. Bånd knyttes raskt i pickupmiljøet, og det å flytte 

inn til folk etter en ukes bekjentskap framstår som helt naturlig.  Telefonen til Blue 

ringer, og han forsvinner et øyeblikk. Mens Rob har lagd italiensk laksegryte, har 

Tom og Win, den tredje av de innreisende instruktørene, gitt seg hen til vektene ute 

på kjøkkenet. Øverst i døråpningen er det festet en stang man kan dra seg opp i for å 

trene arm- og ryggmuskulaturen, og der trener de etter tur. Rob bestemmer seg for å 

bli med, men er så tung at han røsker løs hele stanga, og setter på den måten en 

effektiv stopper for videre trening. Det passer fint, for maten er klar, og Blue kommer 

tilbake i selskap med Frisk og Hepp, mine yngste informanter.  

Frisk har enda ikke fylt 20, men det hindrer oss ikke i å være sammen i helger og dra 

ut på byen, og i løpet av feltarbeidet har jeg rukket å bli veldig glad i disse 

menneskene. Jeg kan ikke hjelpe for at hver gang jeg ser Frisk med den til tider 

brautende framtoninga, eller Hepp som kommer diltende etter og alltid kjenner seg 

litt for varm, føler en ømhet overfor dem med et medfølgende ønske om å kunne 

passe på at de har det bra. De skal være med på helgas bootcamp, og blir veldig glade 

over å se meg der. «Dritfett, Sandra!» sier de med ektefølt begeistring og holder rundt 

meg. Etter klemmen fra Hepp må jeg som vanlig tørke av meg svetten hans fra 

ansiktet. Alle gutta forsyner seg av maten, og jeg spiser litt på en energisjokolade jeg 

har med. Hadde jeg kjent Rob bedre, hadde jeg sikkert spurt om å få smake jeg også, 

men siden ingen tilbyr meg mat, ønsker jeg ikke å sette meg sjøl i en potensielt pinlig 

situasjon ved å spørre og få avslag.  
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De to siste deltakerne kommer inn i stua etter at Blue har kastet ned nøklene til dem, 

og finner seg vilkårlige plasser. Lipp er en morskt utseende fyr som ikke blir mer 

inntagende nå som han har barbert av seg alt håret. Han snakker veldig lavt og klarer 

ikke holde øyekontakt med folk med mindre han bevisst går inn for det, hvilket fører 

til at han ofte oppfattes som intens og merkelig av andre. Shop er høy og har bølgete, 

bakovergredd hår, og etter å ha lest flere innlegg fra han på forumet hvor gutta 

kommuniserer, veit jeg at han opplever mye frustrasjon over at kvinner later til å ikke 

finne han like attraktiv som han sjøl mener han er. Lipp setter seg til rette i sofaen, 

lukker øynene og puster dypt. «Hva er det han driver med?» spør jeg Blue med lav 

stemme for å ikke forstyrre. Han forklarer at Lipp jobber med å være til stede i «nuet» 

etter å ha lest en bok av Echart Tolle, en tysk forfatter og spirituell læremester som 

har solgt millioner av bøker verden over. De andre gutta ser på Lipp med både 

oppgitte og forståelsesfulle blikk. Gutta og mennene i sjekkemiljøet har lett for å ta 

instruksjon og innspill veldig bokstavelig, da de legger all sin tillit i at den som 

besitter mest kunnskap, har noe å tilføre dem. I tilfellet med Lipp ville det vært mer 

fordelaktig for han å trene på å være tilstede ved å møte blikket til de andre, å være 

mer fysisk og ta mer plass, men fordi Tolle i The Power of Now oppfordrer til 

meditasjon som vei til opplysning, tolker Lipp det som at veien til tilstedeværelse 

kom gjennom mediasjon som praksis, helt uavhengig av om det passer inn i 

situasjonen eller ikke. Å «forsvinne inn i hodet sitt» er en utfordring for mange 

sjekkeartister som leser mye teori. Instruktørene kommer inn i stua etter å ha snakket 

lavt med hverandre på kjøkkenet, og Jon klapper i hendene og sier høyt: «Nå skrur vi 

av, for vi må begynne nå, så filmtid er over!» Brått reiser alle med unntak av meg seg 

opp, flytter på stoler og sofaer og slår på pc’er. Taklyset blir skrudd på, og alle gutta 

setter seg ned med stuebordet foran seg. Gutten i capsen og Beep får lov til å bli i stua 

mens teoridelen pågår, sjøl om de ikke skal delta på bootcampen.  

Veggene er dekka av motivasjonsplakater og oppslag om plikter og gjøremål, og jeg 

legger merke til at «fokusområde»-plakaten har endra seg fra mitt siste besøk. Cores 

navn har blitt fjerna etter at han flytta ut, mens Beeps er påført i stedet. Etter hans 

navn står følgende fokusområder: «Vocal projection» og «Sexual». Beep har 

tydeligvis jobba med å formidle en ønska effekt gjennom talemåte og oppnådd det, 
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da dette punktet er strøket over, mens fokuset på å framstå mer seksuell i samvær 

med jenter, fortsatt består. Utenfor Kicks navn står det at han må lese og blogge, mens 

Blues fokusområde er penger. Helt nøyaktig hva som menes med dette siste, at han 

for eksempel må akkumulere mer penger eller bli flinkere med de pengene han har, 

rekker jeg ikke å spørre før Jon reiser seg, klapper i hendene og på høy og overtydelig 

engelsk forteller at det i dag er Tom med vektene som skal være instruktør. Jon 

skryter av at Tom er legendarisk i hjemlandet, og at dette er den andre bootcampen 

han skal instruere på. Tom reiser seg og starter med å si at han ikke er så god til å 

snakke engelsk, og spør om det er greit at han snakker dansk. Alle nikker, hvorpå 

Tom krever at alle svarer høyt når han stiller et spørsmål, her er det bootcamp og det 

skal være mye energi! Etter å ha gjennomgått tidsskjemaet for helga, henvender han 

seg til Blue og ønsker at han skal fortelle om sine områder med forbedringspotensial, 

samt hvor mange han har hatt sex med. Jeg later som ingenting mens jeg noterer 

videre og unngår å se på gutta, og lurer på om også de synes dette er litt pinlig og 

unødvendig å snakke om. Ikke minst er jeg spent på om de kommer til å avsløre 

antallet, noe jeg aldri tidligere har snakket med noen av informantene mine om.  

Blue starter med å fortelle at hans forbedringsområder er inner game, som kort fortalt 

innebærer sjøltillit, og at sjekking oppleves som trettende og slitsomt etter å ha holdt 

på med det intensivt så lenge. I tillegg til dette er han redd for å eskalere, det vil si lede 

interaksjonen med jenta videre fra samtale til for eksempel sex. Til tross for dette har 

han hatt sex med ti personer. Turen går videre til Lipp, som forteller at hans fremste 

forbedringsområder er tilnærmelsesangst. Han er i begynnelsen av 20-åra og har hatt 

14,5 sexpartnere. Alle ler og lurer på hva det betyr, og Lipp forklarer at den ene 

gangen fikk han ikke ereksjon, men pressa seg inn likevel. «Imponerende», 

kommenterer Jon. Frisk følger opp med å fortelle at han har hatt sex med ti personer, 

og at hans forbedringsområder er stemning, og hvordan man oppnår det. Etter å ha 

holdt på med sjekking i lang tid sammenhengende, sliter han med motivasjonen og 

føler at han er i ferd med å miste identiteten sin. Jeg noterer som en gal, og knoter ned 

i margen på notatblokka at jeg må snakke nærmere med han om dette seinere, under 

mer passende omstendigheter. Shop forteller at han har hatt sex med åtte personer og 

at forbedringsområder hans for det meste blir tydelige idet han kommer inn på et 
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utested. Sinnsstemninga blir høy og han blir glad, men opplever at så fort han blir 

avvist eller «skutt ned», mister han motivasjonen og entusiasmen. Hepp tar ordet og 

legger for dagen en voldsom frustrasjon over stadiet han befinner seg på. Etter å ha 

ligget med ti jenter alt i alt, har han mista fullstendig motivasjonen, og regelrett hater 

daygaming, å skulle sjekke damer edru midt på dagen: 

 

 

Uten å kommentere hva deltakerne deler, forteller Tom sin egne historie om hvordan 

han begynte å bli suksessfull med damer. Så ber han alle gjenta etter seg: «For hver 

avvisning jeg får, blir jeg sterkere og sterkere. Hver avvisning jeg får, er en byggestein 

i mitt palass, og mitt palass er det fineste!» Gutta roper i kor, og jeg får følelsen av å 

være med i spillefilmen Magnolia, hvor skuespiller Tom Cruise portretterer 

sjekkeguruen Frank T.J. Mackey24, som står foran et stort publikum og ber de 

oppmøtte mennene rope: «Respect the cock! And tame the cunt!»25 Tom forteller 

videre at han går rundt og tenker «jeg er kongen!» mens han dasker tilfeldige jenter 

på rompa. Hvis de avviser han, påvirker det han ikke, da det er deres største tap. 

Lipp spør om råd for hvordan en kan implementere denne holdninga, for det nytter 

ikke å gå og tenke at du er kongen om du er redd for å bli avvist. Jon bryter inn og 

sier at det skal de snakke mer om på søndag. Tom klapper i hendene og sier at det var 

nok teori, og kommanderer alle ut på gata for å skaffe telefonnummeret til damer de 

treffer på. Jeg løper ut sammen med gutta og tenker at det er et veldig stort spenn i 

hva ulike sjekkeinstruktører anser for å være teori. 

I denne historien fra felt har jeg ikke ønska å fokusere så mye på hva informantene 

sier, men hva de gjør, og hvordan praksis for hvordan en bootcamp gjennomføres er 

noe det finnes både en kroppslig og en emosjonell enighet om. Alle i kollektivet har 

sin rolle og tar sin plass på en helt selvsagt måte, og de forflytter seg rundt hverandre 

Måten sjekkeartistene deler sine forbedringsområder med andre på og gjennom det 

                                                 
24 Karakteren er etter sigende modellert etter tidligere nevnte Ross Jeffries, hypnose- og NLP-ekspert. 
25 «Respekter kukken! Og tem fitta!» 

«Jeg sliter med å finne kontakten med jentene, og bare roter rundt inni hue 

mitt. Det er akkurat som om jeg mister meg sjøl, mister identiteten min når jeg 

må tenke så mye på hva jeg gjør.» 
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sier noe om hva som bekymrer dem i forbindelse med deres utvikling som 

sjekkeartister, skaper et rom for deling innafor temaer det kan være problematisk for 

en ung mann å snakke om. Og sjøl om de ikke ser på «mannsrollen» i et kritisk lys, 

slik Knut Oftung (1995) viser at terapeutisk inspirerte mannsgrupper er orientert 

rundt, ser de på sin egen posisjon som sjekkeartist i et kritisk lys, ofte i forhold til 

andre sjekkeartister eller forventinger om framgang. Paul Connertons (1989) begrep 

om inkorporerende praksiser kan brukes for å belyse måten alle deltakerne på 

helgekurset lærer hvordan en bootcamp skal gjennomføres gjennom den kroppslige 

tilstedeværelsen i det landskapet hvor praksisene utøves. Når de fikk beskjed om at 

kurset skulle begynne, visste alle hva som måtte gjøres i rommet for at det skulle bli 

klart uten at en lyd blei ytra dem imellom; dersom de fikk beskjed om å rope noe, var 

alle - også de som hadde vocal projection som forbedringsområde, med på det med 

høye, engasjerte stemmer; og fikk de beskjed om å komme seg ut for å sjekke damer, 

løp alle ut, også de som tilsynelatende framsto som sedate til vanlig. En annen ting å 

merke seg er at leiligheten bootcampen fant sted i normalt var både skitten og rotete, 

og bare preg av at det stadig vekk var unge menn innom for en natt eller to fordi de 

fikk instruksjon av Kick, den ene beboeren, eller fordi de skulle delta på bootcamp. 

Det å holde huset i orden for hverandre eller tilfeldig besøkende (jenter eller gutter) 

lot ikke til å ha noen spesiell prioritet i livene til informantene mine, mens når det var 

tid for bootcamp, måtte huset ryddes, vaskes og komme i orden. Ikke fordi beboerne 

ville få besøk av andre sjekkeartister, men fordi instruktøren avkrevde en form for 

stille respekt ved at stedet han kom til ikke skapte unødig «støy» i form av rot og 

skitt under prosessen han skulle lede. Marianne Gullestad beskriver hvordan hennes 

kvinnelige informanter omtaler det at ting flyttes vekk fra sin faste plass som at 

«huset flyter», og at det å holde orden er både et tegn på reinslighet og ryddighet 

(1984:118). I Daniel Millers The Comfort of Things peker han på hvordan gjenstander 

skaper en form for felleskap for personene som utsmykker hjemmene sine, spesielt 

for de som har utvandra og som benytter gjenstander for å holde på en viss 

tilknytning til hjemlandet (2008:264). Med noen unntak, hadde få av leilighetene jeg 
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besøkte under feltarbeidet et personlig preg i form av for eksempel planter og 

pyntegjenstander. Jeg hørte heller aldri informantene snakke om at de hadde det 

rotete, eller at de beklaga hvordan ting så ut. Jeg tolker mangelen på personlige 

gjenstander som en markør for sjekkeartistenes dedikasjon til livsprosjektet sitt om å 

drive med strukturert sjekking, da de starter på noe helt nytt idet de ofte flytter 

sammen med andre sjekkeartister og lar sitt «jordlige gods» bli igjen hos foreldre 

eller andre, for å markere starten på et nytt liv. Sett i lys av Millers portretter, kan en 

hevde at sjekkeartistene finner et så sterkt fellesskap i hverandre og den emosjonelle 

tilknytninga de opplever, at ting oppleves som overflødig, og at de slett ikke trenger 

noen «trøst i ting».  

Jeg opplevde sjelden eller aldri at informantene mine framsto som kyniske eller 

urealistiske i sitt ønske om å lettere komme i kontakt med kvinner, bortsett fra i 

møtet med noen av kursdeltakerne på denne bootcampen, og ikke minst instruktøren 

Tom. Dette avsnittet fra The Game (2005) viser hvordan måten å snakke om kvinner 

som et antall heller enn subjekter med tilstedeværelse, var spesielt utbredt i 

sjekkemiljøet på begynnelsen av 2000-tallet. Neil Strauss, forfatteren som 

offentliggjorde sjekkemiljøet, forteller om sitt første møte med Mystery, den 

sagnomsuste sjekkeartisten som preger sjekkemiljøet gjennom sine uttrykk og 

framgangsmåter:  

 

 

 

 

 

Det er åpenbart at den grunnleggende motivasjonen for disse sjekkeartistene er å få 

jenta. Det er viktig for dem å klassifisere hverandre i et internt seksuelt hierarki, og 

I was the first student to arrive. «What’s your top score?» Sin leaned in and asked as I sat down. 

They were already assessing me, trying to figure out if I was in possession of a thing called game. 

«My top score?» «Yeah, how many women have you been with?» «Um, somewhere around 

seven,» I told them. «Somewhere around seven?» Sin pressed. «Six,» I confessed. Sin ranked in the 

sixties, Mystery in the hundreds. I looked at them in wonder: These were the pickup artists whose 

exploits I’d been following so avidly online for months. They were another class of being: They had 

the magic pill, the solution to the inertia and frustration (…)» (Strauss 2005:19-21) 
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det er helt legitimt å starte en samtale med å spørre hvor mange den andre har hatt 

sex med. Månsson og Linders (1984 i Smette 2003) hevder at unge gutter sosialiseres 

til å forbinde kjærlighet med «kvinnelist», som benyttes for å holde menn i 

ansvarskrevende relasjoner, noe som strider mot deres forestillinger om den 

mannlige uavhengigheten. En konsekvens av dette er at gutta utvikler en upersonlig 

seksualitet hvor kvinner objektiveres og tilgjengeliggjøres. De tre begrepene 

objektivering, fiksering og erobring brukes for å beskrive stadiene menns 

upersonlige seksualitet utvikles gjennom, og er ifølge Månsson og Linders 

avgjørende for måten menn benytter kvinner som et middel for å understreke sin 

egen maskulinitet. De benytter seg av kvinner for å føle seg som menn blant alle 

andre menn (Månsson og Linders 1984:21-23 i Smette 2003). Smettes studie dreier seg 

om kunder i prostitusjonen. Det er like fullt fruktbart å diskutere et mekanisk syn på 

seksualitet, både hos menn som betaler for sex, og blant gutter som vil ligge med så 

mange kvinner som mulig. Menns drifter forklares biologisk innad i begge 

segmenter, fordi det er enklere å forklare tenning utfra et fysisk perspektiv, heller 

enn å finne forklaringer på begjæret ved å undersøke tankene og følelsene som ligger 

bak (Smette 2003:90). En av de største kritikkene mot sjekkemiljøet er deltakernes 

følelse av berettigelse overfor kvinner, og jeg mener at perspektivene Smette bidrar 

med kan belyse hvorfor mange sjekkeartister føler det slik. Både Sand, Stone, Match 

og Slim vektlegger under seminarinnleggene beskrevet over at de har stor respekt for 

kvinner og er opptatte av at ingen skal delta i noe de ikke sjøl ønsker. Likevel kan det 

ikke ignoreres at disse strategiene som opprettes for å inngå i stadig nye, seksuelle 

relasjoner med kvinner, vitner om et mekanisk syn på seksualitet hvor intimitet og 

nære relasjoner velges bort. Dette understrekes også ved at Sand anbefaler å bare ha 

trekanter med kvinner som inngår i reint seksuelle relasjoner med mannen som 

initierer trekanten, mens Slim innrømmer at intimiteten forsvinner ved å insistere på 

å ha flere relasjoner med kvinner gående samtidig. 
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I sjekkemiljøet er teknikkene ufeilbarlige. Om du ikke har framgang, er det fordi du 

ikke er flink nok til å benytte deg av beviselig effektive framgangsmåter. Personlig 

kjemi med damene er irrelevant, for du kan skape den personligheten som skal til for 

å forføre damene. Utseendet likeså, for om du er en dyktig sjekkekunstner, kan du 

skape både interesse og tiltrekning simpelthen ved å benytte kunnskapen du har 

opparbeida deg. I løpet av feltarbeidet opplevde jeg gjentatte ganger at mine 

informanter kom med små drypp av frustrasjon over egen framgang eller mangelen 

på sådan, som innimellom kunne kulminere i full tilbaketrekning fra sjekkemiljøet 

for kortere eller lengre perioder. Sjøl om tegnene var små og de fleste kvidde seg for 

å innrømme at de følte på denne utilstrekkeligheten, har disse situasjonene festa seg 

hos meg, kanskje til og med mer enn alle de morsomme, spesielle og utagerende 

opplevelsene jeg har hatt underveis i feltarbeidet. Antakelig var dette fordi jeg fikk se 

forbi maska, inn på noe rått og sårt som de ellers jobba veldig hardt for å ikke vise.  

I utdraget som følger ser vi hva som skjedde dag to på bootcampen:  

Det er et fantastisk vær, og Oslo viser seg fra sin beste side med gatene fulle av brune, 

glade mennesker ikledd lette gevanter og iskrem i hendene. Derfor besluttes det at 

dag to av bootcampen skal brukes til daygaming, og etter Hepps innlegg under 

introduksjonsrunden dagen før, kan jeg bare forsøke å forestille meg hvordan han 

gruer seg.  

Instruktøren Tom, kursdeltakerne og jeg tar trikken ned til sentrum. Mens gruppa 

snart sprer seg for å finne passende damer å snakke med, holder Hepp seg i nærheten 

av Tom og meg, uten å gjøre noe forsøk på å sjekke opp de forbipasserende damene. 

Da vi til slutt har kommet oss ned mot slottet, og nesten alle med unntak av Hepp har 

fått både fem og seks telefonnumre hver, høyner Tom innsatsen. En av deltakerne får 

beskjed om å frigjøre seg fra alle begrensende tanker og tørre å gjøre ting han ikke 

trudde var mulig uten å bli arrestert. Oppgaven han får er å hoppe opp og ned ved 

siden av Karl Johans gate mens han flakser med armene og roper «I’m a sexmachine! 

I’m a sexmachine!» gjentatte ganger. Lipp går like morsk som alltid i gang med 

oppgaven. De fleste kursdeltakerne synes det er svært underholdende at han 
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ydmyker seg sånn, og ikke minst at han tør. Jeg har mest lyst til å gå derfra fordi jeg 

synes utøveren viser klare, sosiopatiske trekk som synes dette er ok, og ser at også 

Hepp finner situasjonen svært ubehagelig. «Hva er det?» spør jeg det sammenbitte 

fjeset med de fuktige øynene. «Jeg veit ikke, jeg bare klarer ikke det her. Jeg hater det 

greiene her, ass!» svarer han med bristende stemme. Vi går bortover veien mot en 

liten, skyggefull kiosk, og jeg kjøper en is til hver av oss. Hepp forteller at han føler 

seg fullstendig malplassert og er ekstremt ukomfortabel med å skulle forstyrre 

mennesker midt på dagen. Hele tida mens han sier dette unngår han å se meg i 

øynene, og svelger tungt.  

Deltakere fra pickupmiljøet som deltar i organiserte, avgiftskrevende aktiviteter som 

helgekurs, er av de aspirerende sjekkeartistene som har mest behov for magic bullets – 

raske løsninger, for å bedre sin situasjon. Frustrasjonen og misnøyen Hepp avslører 

ved å ikke passe inn i konseptet lagt opp for helgekurset, eller redselen for å vise de 

andre at han ikke takla forventningene om å være komfortabel med daygaming, viser 

hvordan kravet både til seg sjøl som pickupartist og ikke minst fra de andre, utsetter 

den aktuelle deltakeren for press. Beskrivelsen av krysninga mellom disse 

forventingene i kombinasjon med følelsen av å være utafor både sjekkemiljøet og 

samfunnet for øvrig, kan som nevnt tidligere belyses med Victor Turners begrep om 

liminalitet.  Gjennom ritualer eller i visse deler av et livsløp, blir deltakerne liminelle 

gjennom opplevelsen av å stå utenfor samfunnet på terskelen til noe nytt. Liminelle 

personer vil vanligvis dele denne opplevelsen med andre i samme situasjon, og 

gjennom det være i communitas med dem (Turner 2002). For Hepps del er følelsen av 

communitas fraværende, og fordi kraften i felles skjebne er så sterk innad i 

sjekkemiljøet, blir manglende tilhørighet nådeløs når den oppleves. En kan heller 

ikke undervurdere redselen for å bli avvist eller ledd av dersom en forsøker å 

komme i kontakt med ei dame og hun ikke er interessert, og hvordan det påvirker 

sjølfølelsen. Noble (1992 i Kimmel 1994) viser i en amerikansk studie at mens damer 

oppgir å være redde for å bli voldtatt og drept, er menns største frykt å bli ledd av. I 

tillegg er sjekkemiljøet basert på at deltakerne «kler av seg» sitt gamle seg med alt 
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hva det innebærer av gammel lærdom, strukturelle begrensninger og negative 

sjølbilder. I sjekkemiljøet skapes eller foredles en ny person, et nytt sjølbilde og en ny 

måte å interagere sosialt på, og målsetninga for de fleste er å komme seirende ut i 

form av å være et skritt nærmere den hegemoniske maskuliniteten som 

opprettholdes blant sjekkeartistene. Flere av mine informanter lot derimot til å 

oppleve økt frustrasjon i kjølvannet av deltakelse i sjekkemiljøet, heller enn 

mestringsfølelse under sosial interaksjon. 

På bootcampen med de danske instruktørene begrensa min deltakelse seg til at jeg var 

til stede i alt hva deltakerne foretok seg og tok notater, og at jeg selvsagt også 

samtalte med både sjekkeartistene og instruktørene. Unni Wikan (1996) hevder at de 

færreste antropologer deltar i så stor utstrekning som metoden deltakende 

observasjon skulle tilsi, ved at de bor i egne hytter, at de sitter med en båndopptaker 

mellom seg og informantene og bruker tida på å intervjue folk heller enn å gjøre ting 

sammen med dem, eller ved at de er så opptatte av folk sier at de knapt observerer 

(1996:185). På de to andre bootcampene var jeg vesentlig mer involvert, og inngikk 

som deltaker under øvelsene kursdeltakerne måtte gjennomføre, i tillegg til at 

instruktørene ba meg komme med egne refleksjoner rundt temaene som blei 

presentert. Instruktørene demonstrerte også ulike åpnere på meg for at 

kursdeltakerne skulle få se det i praksis på «ei levende dame», som de spøkefullt 

kalte det. Jeg var alltid bevisst på min innvirkning på feltet ved at jeg deltok heller 

enn bare observerte, og har hele veien forsøkt å vurdere dataene jeg fikk i lys av 

dette. Kirsten Hastrup (1997) hevder at en ikke lærer en kultur ordentlig å kjenne 

uten å ha «lidd» den. Ved å delta i de samme aktivitetene som kursdeltakerne og 

gjennomføre oppgavene sammen med dem, fikk jeg en unik innsikt i hvordan 

sjekkeartistene opplevde det å bli pressa i situasjoner de ikke var komfortable med. 

Jeg fikk også se deres mer sårbare sider når vi skulder mot skulder snakka om 

forbedringsområder, både fysiske og i forbindelse med sjekking, hvordan de sleit 

med å stille de rette spørsmålene for å åpne meg, og hvordan de ikke alltid var 
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komfortable med å ta så mye plass i rommet som instruktørene krevde. Et eksempel 

på en situasjon som beskrevet over, var søndag på bootcampen med det 

internasjonale selskapet. Jacko, instruktøren fra USA, hadde fått 30 minutter på seg 

til å fortelle hvordan en oppnår kontakt med jenter ute på gata. Jeg reiste meg fra 

stolen i lagerlokalet og spaserte rolig forbi sånn at han kunne demonstrere. Etter et 

Jacko hadde servert meg et par åpnere, blei kursdeltakerne splitta opp i par med hver 

sin instruktør de kunne øve seg på å åpne. Jeg fikk rollen som instruktør for to av 

kursdeltakerne, en lege i midten av førtiåra og en ung mann som jobba fulltid i 

familiens cateringselskap. Idet jeg gikk sakte forbi dem, prøvde legen å snakke til 

meg med en styrke som et flaut vindpust. «Du må bruke stemmen din, fylle kroppen, 

ingen kommer til å høre deg utendørs engang,» sa jeg til han og hørte hvordan han 

svelga før sitt neste forsøk. Hovedinstruktøren nærma seg og legen tok sats på nytt 

for å hindre at instruktøren blanda seg eller kom med nye krav. «Gjør sånn her!» sa 

jeg raskt og krumma ryggen, så han rett i øyene og brølte så høyt jeg kunne. Alle 

skvatt til, men legen tok øyeblikkelig sats og stemte i, sammen med den andre 

kursdeltakeren. Da instruktøren nådde fram til oss lo han og slo meg på ryggen, og 

berømma meg for godt initiativ. Alle de andre kursdeltakerne begynte også å brøle 

med instruktørenes velsignelse, og lot til å se på den øvelsen som kjærkommen 

framfor å måtte øve på åpnere mynta på damer i bevegelse ute på gata. Legen så på 

meg med de varme øynene sine og sa «takk» med et megetsigende tonefall. 

Instruktørene hadde riktignok ikke tenkt til å la oss slippe så billig unna, så da de 

anså elevene for å ha varma opp stemmebåndene tilstrekkelig, var det tid for å øve 

på daygaming igjen. Stick, den andre av «mine» to deltakere, fikk beskjed av Jacko om 

å starte. Han blei tydelig nervøs og begynte å bable. «Jeg vil ikke høre det!» svarte 

Jacko strengt mens han strakk hånda bydende mot meg for å vise hvor han ville at 

Stick skulle henvende seg. Jeg gikk forbi et par ganger til stadig spedere 

tilnærmelsesforsøk fra Sticks side, inntil han blei redda av gongongen fordi vi skulle 

spise.  
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I denne situasjonen opplevde jeg communitas (Turner 1970) med kursdeltakerne der 

jeg bidro til strategier som skapte samhold oss imellom overfor instruktørene. Som et 

empatisk menneske «lei» jeg med sjekkeartistene, i tråd med både Hastrups påstand 

og hvordan Thomas Csordas (2003) mener antropologer bør benytte kroppene våre 

som metodisk utgangspunkt under forskning. Til tross for at instruktørene på kurset 

plasserte meg i en rolle på linje med deres, var det tydelig at kursdeltakerne anså 

meg for å være på deres «side». Sjøl om jeg opprinnelig hadde sett for meg å holde 

litt avstand til aktivitetene på bootcampen ved å observere mer enn å delta, fikk jeg 

tilskrevet roller både av instruktørene og kursdeltakerne jeg måtte forholde meg til, 

slik jeg beskriver i kapittel 2 og belyser med Solberg (1982) og hennes erfaringer fra 

feltarbeid på et sjukehus.  

Oppsummering 

I dette kapittelet har de tre organiserte aktivitetene sjekkemiljøet samles om blitt 

presentert gjennom empiriske eksempler. Ved å benytte Ingolds (2000) begrep 

«taskscape», viser jeg hvordan både workshoper, seminarer og bootcamper til 

sammen utgjør det landskapet sjekkemiljøet består av, og hvordan miljøet forsetter å 

eksistere og sørge for sosial integrasjon ved at sjekkeartistene fortsetter å bidra inn til 

aktivitetene. Jeg har også diskutert den hegemoniske formen for seksualitet som 

presenteres på seminarene og som oppstår i sjekkemiljøet, og vist hvordan 

deltagende observasjon på bootcamper skaper en unik innsikt i sjekkeartistenes 

lidelseshistorie på veien mot å bli bedre med kvinner.  
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Kapittel 5 

 

Å leve som sjekkeartist 

Dette kapittelet illustrerer hvordan sjekkeartistene opplever det å ikke lykkes i sitt 

livsprosjekt med å bli suksessfulle som sjekkeartister, noe som er svært utbredt. Her 

benyttes tekstutdrag fra forumet informantene kommuniserte på26, empiriske 

beskrivelser, og resultatet av det eneste ustrukturerte intervjuet jeg foretok i løpet av 

feltarbeidet. Jeg hevder at alle disse formene for tekster inngår i sjekkemiljøets 

landskap, slik Ingold (2000) beskriver det. Med eksempler fra sosiale arenaer som 

utesteder og fester, viser jeg også hvordan det arter seg når sjekkeartistene lykkes og 

faktisk mestrer sosiale situasjoner i møtet med kvinner.  

Når det ikke funker 

Det er det fjerde utestedet vi er innom, og nå har vi kryssa Oslo på tvers. På veien har vi 

besøkt alt fra burlesque-lignende, souldampende utesteder til nærmest tomme technoklubber 

og brune buler. Felles for dem alle er at det ikke er nok jenter der, ikke nok til at Holm, min 

informant, kan finne noen å snakke med og kanskje få med seg hjem. Så vi går videre. Gangen 

hans blir raskere og raskere, han lener seg framover og holder jakka rundt seg ved hjelp av 

hendene i lommene. Jeg henger etter som et slips, men vil ikke stille det vonde spørsmålet om 

hvorfor det er så viktig for han å gå innom alle disse stedene. Til slutt kommer svaret likevel, 

som et utpust: «Jeg gjør alltid det her når det ikke løsner. Går fra sted til sted. Akkurat som 

om det er stedet det er noe galt med. Bare si fra hvis du vil gå hjem.» Jeg går aldri hjem, 

tenker jeg. Fortell meg mer! 

I det følgende vil jeg presentere situasjoner hvor mine informanter ikke evner å 

opprettholde forestillingene om seg sjøl som attraktive og suksessfulle med damer, 

                                                 
26 Jeg gjorde ikke feltarbeid på forumet av hensyn til sjekkeartistene som ikke var en del av Oslo-

miljøet eller som ikke ønska å inngå i studien, men har fått tillatelse fra Blue og Spark til å benytte 

disse innleggene i oppgaven. 
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eller opplever seg mislykka som sjekkeartister på grunn av manglende evne til å 

etterkomme forventningene i sjekkemiljøet, både fra seg sjøl og andre. I seg sjøl 

framstår ikke slike scenario spesielt dramatiske. Men dersom en legger all sin energi i 

å studere materiale utvikla for å finpusse evner innen sosialdynamikk, eller har kutta 

ut hele sin gamle vennegjeng og kun tilbringer tid med gutter og menn som har gått 

fra å aldri ha blitt kyssa, til å ha fire-fem kjærester samtidig etter at de blei en del av 

miljøet, vil en slik innrømmelse føles knusende.  

En gang var Holm, informanten jeg hadde en liten diskusjon med første gang vi traff 

hverandre, og jeg på en workshop i kollektivet hos Blue, hvor Holm ikke kjente så 

mange. Han holdt seg ved siden av meg og spøkte om at vi voksne måtte holde 

flanken der vi satt ved bordhjørnet. Mens de yngre gutta diskuterte hverandres 

fortrinn og ulemper i sjekkesammenheng, vendte Holm seg mot meg og spurte hva 

jeg syntes om unge gutter som driver med sjekking. Jeg hadde ikke lyst til å avsløre 

verken sympatier eller misnøye, og spurte heller hva Holm mente. «Jeg synes Bang 

er sinnssykt god. Jeg trur han må være en av Norges beste». Bang var et 17 år 

gammelt «vidunderbarn» innen sjekkemiljøet, og kilde til mye frustrasjon, 

misunnelse og samtidig beundring blant de eldre gutta. Når han møtte opp på 

seminarene kunne du være sikker på at det ville bli diskusjon, og feltrapportene hans 

på forumet var vesentlig mer innholdsrike enn mange av de andres. Bang 

unnskyldte seg ikke som seksuelt subjekt, tok for seg av det som fantes av 

tilgjengelige jenter, og var kjent for å masturbere for å komme i stemning før han 

gikk på byen eller fest. Jeg blei veldig overraska over at en mann på over 30, med 

høyere utdannelse og seriøse forhold bak seg, kunne se opp til Bang på den måten, 

som for meg tvert imot framsto som uten sosiale antenner og ikke overraskende, 

svært umoden.  

Connells (1995) teorier om maskulinitet kan belyse de holdningene Holm 

representerer. Det eksisterer som tidligere beskrevet et sterkt krav til 

demokratisering av kunnskap innad i sjekkemiljøet, gjennom stadig nye aktørers 
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tilbud om workshoper, seminarer og bootcamper. Hvis du kan noe bedre enn den neste, 

er det nærmest forventa at du sprer lærdommen videre. Dette medfører at den 

vanlige formen for kunnskapsoverføring fra eldre til yngre ikke lenger er gitt, noe 

eksemplet med Holm og Bang viser. Holm var femten år eldre enn Bang, men ønska 

likevel å være bærer av den formen for maskulinitet som den yngre mannen 

oppviste. Sjekkemiljøet har skapt forestillingen om en svært uttalt hegemonisk form 

for maskulinitet, som til tross for alle retninger og sjekkemetoder en kan sverge 

troskap til, for det meste kan sammenfattes med ord som sjølsikker, attraktiv og 

annerledes. Dersom en ikke oppfyller noen av disse kravene, og ei heller føler at en 

evner å ta i bruk verktøyene en kan finne innad i sjekkemiljøet, vil dette åpenbart 

oppleves som en mangel på identitetsbekreftelse både som mann og aktør på 

sjekkemarkedet. Holm blei svært opptatt av at vi skulle gå ut på byen sammen igjen 

etter den første gangen som beskrives i åpningsavsnittet, fordi han «egentlig ikke var 

så dårlig [med damer] som da». Ingen av mine forsøk på å overbevise han om at jeg 

ikke var der for å evaluere hans talenter som sjekkeartist fikk gehør, og tilfeldigheter 

gjorde at vi aldri siden var aleine.  

Etter at mitt feltarbeid blei avslutta, valgte Holm å fokusere på seksuell sjekking á la 

det Bang, den 17 år gamle gutten, holdt på med. Seksuell sjekking går i grove trekk 

ut på å fjerne all «overflødig» kommunikasjon, og heller gå rett på seksuelle 

interaksjoner med damene en møter. Holm deltok ukentlig på såkalte mastermind-

møter, hvor en gruppe erfarne sjekkeartister kom sammen for å diskutere avanserte 

sjekketeknikker og personlige strategier. Han begynte å nærme seg en erkjennelse av 

at utseende kanskje faktisk har en betydning under utvelgelse av partner, i og med at 

det for hans del ikke bare var å lære seg masse teknikker for at damene skulle 

komme løpende, men han blei behørig nedstemt av de andre i gruppa, som etter 

egne utsagn har motbevist dette gang på gang.  

På tampen av feltarbeidet sommeren 2009, er Hepp og jeg hjemme i leiligheten han 

deler med Frisk og kompisen som ikke driver med sjekking. De har nå trukket seg ut 
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av de fleste av aktivitetene knytta til sjekkemiljøet og er mer fokuserte på sin egen 

utvikling. Det er en varm sommerdag, men fordi både Hepp og jeg er allergiske, har 

vi lukka alle vinduer og sitter inne i den lyse stua og ser lengselsfullt ut på bare 

legger i lette sommersko som går forbi. Dette er første gang vi er aleine sammen 

siden bootcampen hvor han fortalte om følelsen av å være i ferd med å miste 

identiteten sin, og hvor han gråtende avbrøyt daygaminga. Jeg spør derfor om han 

kan fortelle litt om hvordan han opplever avtalen om langtidscoaching, i håp om at 

han sjøl skal ta opp tråden fra bootcampen. I utgangspunktet skulle avtalen med Jon 

og selskapet hans innebære 50 en-til-en-timer med en av instruktørene, i tillegg til tre 

bootcamper og to daygame-seminarer. Seminarene falt litt ut, og en-til-en-timene blei 

omgjort til mastermindgrupper. Disse instruktørene omtaler mastermindgrupper som 

arenaer for kunnskapsdeling mellom deltakere som er spesielt interesserte i et tema, i 

motsetning til hva som er vanlig i Oslo-miljøet, hvor mastermindgrupper betyr at 

sjekkeartister som har kommet veldig langt i sin utviklingsprosess møtes for å 

diskutere og gi hverandre tilbakemeldinger. Det var ikke en ordning Hepp og Frisk 

var fornøyde med, og de sa klart ifra om at de ikke kom til å betale dersom 

oppfølginga fortsatte å være så dårlig.  

Hepp snakker raskt og gestikulerer ivrig. Det er åpenbart at dette irriterer han veldig. 

Etter tilbakemeldinga hadde en del ting blitt bedre, men det gjensto fortsatt å betale 

21.000 kroner; mye penger for en student, og Hepp mente at for den prisen burde det 

de blei tilbudt vært tilnærma genialt. «Det er det samma som det koster å ta et kurs 

med Richard Bandler27, liksom!» Han beskriver på eget initiativ en følelse av 

utenforskap jeg tidligere har sammenligna med å ikke ha følelsen av communitas 

(Turner 2002) med de andre sjekkeartistene, og forteller videre at han ikke gidder å 

bruke 10 timer på daygaming bare fordi noen ber han om det:  

                                                 
27 En av grunnleggerne av «neurolingvistisk programmering» - NLP, nevnt innledningsvis.  
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«All respekt til dem som liker daygaming, men for meg? Not my thing. Jeg snakker 

med jenter hvis det er naturlig, men gata er ikke er et sted jeg snakker med jenter. Det 

er bare en strekning jeg beveger meg fra et sted til et annet, for eksempel et 

kjøpesenter hvor jeg faktisk kan snakke med jenter.  Da du var med på daygaming sist, 

så hadde jeg det ganske tøft på flere områder, blant annet skolen, hadde ikke nok 

glød til å drive på med noe, og når jeg i tillegg skal bli pressa til å drive med noe jeg 

faktisk ikke liker, så sier det bare stopp og jeg nekter å bli med på ting.»  

Jeg kommenterer at han til tross for at han ikke er spesielt fornøyd med 

coachingopplegget, likevel framstår som veldig tillitsfull overfor Jon, 

hovedinstruktøren i selskapet:  

«For Tom (instruktøren under bootcampen jeg deltok på), han er ingen pedagog. Så jeg 

skjønner at du ikke ville snakke med han om det du opplevde ute på gata, for det 

virka ikke som han forsto hvor du kom fra i det hele tatt. Likevel valgte du å gå hjem 

og snakke med Jon om det du opplevde?» 

Hepp forteller at han har opplevd før at Jon klarer å dra han ut av slike 

sinnsstemninger, og at han derfor har tillit til instruktøren. Da resten av oss kom 

hjem fra daygaminga under bootcampen, satt Hepp og gjorde lekser. Jeg spør hva de 

hadde blitt enige om, Jon og han, og Hepp forteller:  

«Vi snakka om å finne tilbake til det jeg opprinnelig ønska å drive med, som Anthony 

Robbins28, å stå foran store folkemengder og inspirere, så da dere kom hjem, så satt 

jeg og jobba med å få en positiv spinn på dette med gaminga, å finne tilbake igjen til 

hva som er meninga med å drive med det, meninga med livet mitt. Steg og 

kartlegging om hva og hvorfor med min mening.»  

Jeg spør om han har lyst til å fortelle meg hva han mente med det å miste identiteten 

sin, som han nevnte under introduksjonsrunden under bootcampen. Han svarer: 

                                                 
28 Anthony Robbins er kanskje verdens mest kjente motiviasjonstaler og livsstilscoach, og er mest kjent 

for sine seminarer hvor deltakerne går på glødende kull, samt sine bestselgende bøker hvor han 

hevder at ved å benytte NLP, så kan alle bli suksessfulle innenfor nærmest hva som helst.  
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«Det jeg følte var at jeg hadde kjørt hue alt for langt oppi ræva når det gjelder game, 

det eneste jeg gikk og tenkte på var det. Hvis jeg først blir fokusert på noe, så er det 

på med skylappene og kun det. Hus kan dette ned rundt meg, og jeg enser det ikke. 

Og når jeg nå har holdt på med gaming så mye, så føler jeg liksom at en del av tingene 

som var meg, de forsvant litt. Jeg blei for eksempel mye kaldere rundt jenter, spilte 

alltid spillet. Alt jeg gjorde var rutiner dit og rutiner29 hit, jeg mista forbindelsen med 

den jeg er, for jeg er egentlig en veldig empatisk person. Når gikk jeg ut i feltet, så var 

liksom ikke det å være empatisk like verdsatt som det å være bad guy. For jeg har jo 

før vært alt for snill, og jeg ville liksom ikke at det skulle bli utnytta. Følte jeg hadde 

svingt for mye til den sida, blei for kald og litt for mye drittsekk. Er fælt å si det, men 

det gir jo et visst rush å være drittsekk, spesielt når jentene responderer på det og 

belønner deg for det. Prøvde å finne litt tilbake til den vanlige, menneskelige verden 

hvor det er ok å være empatisk. Gaming er jo en del av personligheten min også, men 

jeg ønska å finne litt mer tilbake til Petter30, sånn at Hepp er den delen av meg som 

driver med gaming, en personlighet jeg tar på meg når jeg for eksempel er ute på 

byen, og så er jeg Petter resten av tida. Når jeg er drittsekk, så føler jeg at jeg liksom 

spiller en annen rolle enn Petter, for han får jo ikke jentene, han får jo ikke den samme 

responsen, resultatene. Hvis jeg dyrker badboysida i meg så har jeg fått mer respons, 

og jeg har kanskje vært litt for pushy innimellom, litt for cocky, negging og push-pull31. 

Det prøver jeg å tone litt ned nå. Prøver å være varm mot folk. Vært litt for kald mot 

folk, men vil ikke si kynisk. Fokuserer mer på å få fram det positive i folk og booste 

dem, heller enn å tråkke så mye på dem som jeg kunne gjort før. Bli mer genuin, 

åpen, varmere med folk. Roser heller enn å være negativ, roser for eksempel 

oppvaskinnsatsen til romkompisen framfor å klage over at han ikke tar alt sammen.» 

Det Hepp beskriver er gjennomgående for de fleste jeg sjekkeartistene jeg traff i 

miljøet: De leser seg «blinde» på teori, og blir nærmest sjukelig opptatte av å følge 

                                                 
29 Forhåndsinnlærte setninger og strofer, slik at en nærmest følger et manus. Også kalt canned material, 

som tidligere nevnt. 
30 Fiktivt egennavn. 
31 Alle disse begrepene viser til ulike måter å forholde seg til og kommunisere med jenter på, som i 

hovedsak kan oppsummeres og oversettes som kjepphøy, avvisende og leken.  
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instruksjonene til punkt og prikke fordi de ser at det er effektivt. Underveis opplever 

de «å miste de seg sjøl», og begynner å ta avstand fra miljøet og materialet. I stedet 

begynner sjekkeartistene å implementere de positive effektene livsprosjektet med 

strukturert sjekking har hatt på dem, og vil ikke lenger hevde at de driver med 

pickup, men sjølutvikling. Denne dreininga vekk fra sjekking og mot sjølutvikling 

beskriver jeg i kapittel 1, og jeg mener også at dette kan belyses med Paul 

Connertons begrep om inkorporerende praksiser, som innebærer å lære via fysisk 

tilstedeværelse i samfunnet hvor praksisene utøves (Connerton 1989). Sjøl om en kan 

hevde at det å lære seg strukturert sjekking er en mental øvelse, dreier det seg vel så 

mye om evnen til å annamme et fysisk uttrykk som korrelerer med sjekkemiljøets 

formening om hva en god sjekkeartist er. Jeg mener at Hepp og andre informanters 

tilstedeværelse i sjekkemiljøet; både som fysiske kropper og utøvende sjekkartister, 

må forstås fenomenologisk, og at den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys 

(1994) teori om at kropp både er noe vi er, har og gjør, belyser dette ved å forene en 

kroppsforståelse både som objektiv og subjektiv.  

Jeg har hele tida mens jeg har kjent Hepp og Frisk ansett dem for å være strålende 

eksempler på hvordan kravet om demokratisering av kunnskap foregår i praksis, og 

Hepp forklarer hva han sjøl tenker om temaet:  

«Liker det at det er litt som i kampsportmiljøet; at dersom man er god og får 

svartbeltet, så må du også vise at du kan lære bort. Jeg har ikke vært med i PUA-

miljøet lenge, men jeg vil veldig gjerne gi noe tilbake, for det gir meg så sinnssykt 

mye. Jeg bytter coaching, får en type tilbake, men også det å få boosta min egen 

sjølfølelse. Men om engasjementet [fra de han coacher] begynner å dabbe av, så kutter 

vi bare, no strings attached. Ellers er det bortkasta tid. Coachinga er veldig 

individbasert, med ulike grunner for hvorfor de vil begynne med gaming, hvem de er, 

og negative sider de vil jobbe med. Føler ikke at det er noe problem at jeg sjøl blir 

coacha mens jeg coacher andre, så lenge jeg kan gi dem noe.» 



S i d e  | 96 

 

Her ser vi hvordan Hepp anser det å kunne lære bort som vel så viktig som det å 

faktisk kunne sjekke, for å gi verdi tilbake til sjekkemiljøet, men også for å legitimere 

sin egen deltakelse i miljøet: Han vil ikke bare lære seg å sjekke damer sjøl, han vil 

også delta fordi han vil ivareta de nye som kom til. Gjennomgående for Hepp var 

ønsket om å løfte andre, og etter at jeg avslutta feltarbeidet mitt trakk både han og 

Frisk seg ut av sjekkemiljøet, og fokuserte heller på å veilede andre innen sine 

respektive treningsformer. De har begge vært sammen med kjærestene sine i flere år.  

I det neste eksempelet på hvordan det kan arte seg når forventningene om hvordan 

det er å være en sjekkeartist ikke korrelerer med levd liv, viser Blue en enorm 

frustrasjon over ikke å ha tilgang på den typen kvinner han føler seg berettiga til 

gjennom sin dedikasjon til strukturert sjekking. I løpet av feltarbeidet mitt var det en 

gående spøk mellom de andre som delte leilighet med Blue at han hadde en tendens 

til å bli veldig dyster til sinns og være misfornøyd med situasjonen han var i ved 

minste tegn til motgang, noe de ironisk omtalte som at han «var tilbake til sitt gode 

gamle». Innlegget han posta på forumet kom bare kort tid før bootcampen jeg deltok 

på, men heller ikke den bidro til å løfte humøret hans. I innlegget ser vi både 

frustrasjon over hvordan jenter blir behandla og behandler han, og misnøye med 

hvordan sjekkemiljøet normalt møter slike holdninger, i tillegg til at kontrasten i 

hans situasjon i forhold til andre sjekkeartister med større suksess med damene, også 

gjør han sinna:  

«Hei, lenge siden jeg har vært på forumet. Bare for å advare dere, dette er en 

NEGATIV post. Jepp, jeg «reframer» ikke, jeg «tenker ikke positivt», jeg ser dette for 

hva det er akkurat nå.  

Jeg er DRITT LEI dumme jenter som har mer verdi enn meg på byen pga. at de har 

klart å få på seg stramme klær og push up-bh. For noe jævla drit!!! JA, kan man ikke 

forandre systemet så kan man forandre seg selv. Det betyr ikke at jeg ikke kan hate 

systemet med hver eneste celle i kroppen min! Jeg har blitt kjent med to jenter som er 

jævlig kule, men som bruker dop og skulker skolen 80 % av tida. De har INGEN mål, 
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INGEN ambisjoner. Hun ene fortalte meg en dag at «jeg har ikke spist på flere 

dager», som om det skulle være kult… Jeg stakk på byen med disse to jentene en dag, 

og ALLE på klubben så på meg; jentene, guttene, vaktene, bartenderne, ALLE, og de 

aner ingenting om hvordan jentene egentlig er.  

Hvordan har det seg at jeg må jobbe RÆVA AV MEG for å få *litt* resultater, og 

jentene klager over å bli sjekka opp på byen. «Ånei, det er sååååå synd på oss fordi 

noen ekle menn kommer bort en gang i blant, jeg får bare snille gutter og ikke de 

emosjonelt ustabile drittsekkene jeg EGENTLIG vil pule…» 

[…]Mange har også snakket om «darkside pickup». Fuck det! Jeg er heller på the dark 

side og får ting som JEG vil og får de jentene JEG vil selv om jeg må såkalt 

«manipulere» for å få det til. De naturalsene som får jentene i stedet for meg gjør 

AKKURAT det samme, eneste forskjellen er at de gjør det ubevisst. Bang, selv om du 

nok har en del å lære om livet og alt det der, så kommer det seg med alderen! ALL 

ÆRE TIL DEG for at du får pult så mye i ung alder. «Men han holder ikke på med 

personlig utvikling… Han bare puler…» ÅÅÅÅ, BUHU FOR FAEN!! Shut the fuck 

up, fyren får pult og trenger ikke leke value giver eller hva faen for å få det til.  

WOOOOO, det var deilig!!!! For et par av jentene på forumet som kanskje tenker «å 

nei, trodde Blue hadde bedre kvinnesyn enn dette»: Jeg er bare dritt lei, dere burde 

prøve å være i mine sko. («Men du, Blue, burde prøve å være litt i jentene sine sko!!!») 

Svaret mitt til det er: Jeg har sett hvor dårlig jenter kan bli behandla ute på byen, det 

er ikke en dritt i forhold til det jææævla slitet vi gutta må gjennom. Og hvis du 

snakker om at du blir såret av gutter som er drittsekker, so the fuck what!? Gutter blir 

såret også, uansett om det er på den ene eller andre måten.  

[…] Og uansett hvor mange av dere som sier «du må ikke gå til the dark side osv.», 

dere skulle egentlig gjerne ha vært der selv og fått alt dere ville. OG FORRESTEN, vil 

du vite hva det mest FUCKA er!? Jeg har faktisk 10’ere32 rundt meg veldig ofte, jeg får 

                                                 
32 En måte å klassifisere kvinners utseende på hvor skalaen går fra 1 til 10, og 10 er det perfekte 

utseendet. 



S i d e  | 98 

 

bare ikke pult dem fordi de enten har type eller fordi de er altfor opptatt hele tiden 

eller annet piss.  

Og frustrasjonsfølelsen blir enda verre når man henger med folk som er LANGT, 

LANGT, LANGT over gjennomsnittet flinke når det gjelder damer og man bare ser at 

de får suksess etter suksess etter suksess, og JA, jeg er glad på deres vegne, men det 

betyr ikke at jeg ikke er pissed for at ikke jeg også får det til. Jeg holder på å utvikle et 

hat mot jenter… Kult…  

Dette er mitt svakeste øyeblikk. Takk for meg.»  

Dette er et voldsomt innlegg, både med tanke på begrepsbruk og hvor sinna og bitter 

Blue er. Det er tatt med i oppgava for å illustrere den første av 

rekrutteringskategoriene som identifiseres innledningsvis i kapittel 3, frustrasjonen 

over å ikke ha tilgang på den type kvinner en ønsker seg. Jeg mener også at innlegget 

illustrerer det paradoksale i hvordan involvering i sjekkemiljøet for mange fører til 

større problemer med å omgås kvinner heller enn det motsatte, noe en må innrømme 

at er en svært uønska og utilsikta bieffekt av det å begynne med strukturert sjekking. 

Heldigvis for Blue fikk han seg kjæreste kort tid etter dette, og de var sammen i 

mange år. I dag framstår han som en ambisiøs mann innen sitt felt som har et 

avslappa forhold til damer, og han er verken sinna eller bitter lenger. Tida i 

sjekkemiljøet føles fjernt fra hans virkelighet.  

Når det funker 

Det var heldigvis ikke slik at alle informantene mine gråt på bootcamper, løp fra 

utested til utested, eller skreiv lange, rasende poster på forum om hvor dumme jenter 

var. Noen av dem levde ukompliserte liv hvor de kunne tilbringe tid med de 

kvinnene de ønska, og hvor hverdagen ikke dreide seg om å lære seg mer om 

sjekking, men om å leve det livet de så for seg da de starta med strukturert sjekking. I 

det følgende vil jeg dele to erfaringer fra felt med ulike informanter, som på hver sin 
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måte representerer ulike stadier i det interne kunnskaps- og utviklingshierarkiet i 

sjekkemiljøet.  

Stort sett var sjekkeartistene helt ordinært utseende gutter og menn som verken 

tiltrakk seg oppmerksomhet eller frastøtte seg noen, men gjennom kunnskap om 

strukturert sjekking lærte seg å framstå som attraktive i større eller mindre grad. En 

av dem som kom inn i miljøet og tok plass med den største selvfølgelighet, var Spark, 

en åpenbar natural som bare var ute etter å sette i system de sidene ved seg sjøl som 

allerede fungerte godt i møtet med damer. Han hadde et veldig gutteaktig og ungt 

ansikt, men en særdeles muskuløs og velbygd kropp det var åpenbart at han brukte 

veldig mye tid på å vedlikeholde. Naturals blei stort sett godt mottatt i sjekkemiljøet 

til tross for at de egentlig ikke hadde behov for teknikkene, for deres væremåte var et 

positivt eksempel til følge for de andre. En informant beskreiv det slik: «Det finnes 

naturals som kommer inn i miljøet bare for å styrke de sidene ved seg sjøl som de 

allerede liker, og all ære til dem for å dele deres virkelighetsoppfatning med de av 

oss som ikke har hatt det så bra». Jeg ser denne uttalelsen i lys av Judith Butlers 

performativitetsteori (2000), hvor hun hevder at den kontinuerlige og repetitive 

imitasjonen av (kjønns)idealer som strengt tatt ikke finnes, men som vi som 

performative subjekter likevel identifiserer oss med, er hva som opprettholder 

idealene til tross for at de er konstruerte. I sjekkemiljøet er naturalsene det nærmeste 

sjekkeartistene kommer bærere av hegemonisk maskulinitet (Connell 1995). Ved å ha 

naturals blant seg vil sjekkeartistene gjennom en performativ tilnærming kunne lære 

seg måten å være bærer av den rette formen for maskulinitet på.  

I sterk kontrast til Blues utbrudd, hvor han følte på avmakt i møte med kvinner og 

andre sjekkeartister, delte Spark noen måneder seinere et innlegg på forumet om 

hvordan han opplevde sin makt som sjekkeartist folde seg ut på en fest: 

«Et grunnleggende prinsipp i mitt game er «leave them better than you found them». 

Anna er en jente jeg nylig møtte på fest, og det tok ikke lang tid før Spark var 

sjarmert. Blå dådyrøyne, sjarmerende smil. Fantastisk personlighet og vi delte så å si 
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alle de samme interessene. Hun trente mye. Likte seg i skog og mark. Hadde samme 

barnslige humor. Delte samme interesse for Disney.  

Spoler litt tilbake i tid. Ankommer festen «tidlig». Det vil si i den forstand at folk så 

vidt har begynt å drikke, solen er fortsatt over horisonten og flørtingen ligger i lufta. 

Allerede fra første stund får vi en guddommelig øyekontakt, hun ignorerer venninner 

for å fortsette å prate med meg. Dette blir interessant, tenker jeg.  

Isolere?33 Check.  

Spark: Kom.  

Anna: Hvor skal vi? 

Spark: Bare følg etter, du.  

Isolerer henne i enden, sånn halvveis i skjul for resten. Hun investerer mye i 

samtalen, og småbrisen som hun er stiller hun den vanlige AFC-regla med spørsmål, 

men jeg får oss inn i et seksuelt rollespill som kåte oppdagelsesreisende. Instantcoffee 

rundt bålet etterfulgt av nakenbad og «oppvarming» inne i teltet er nøkkelord. 

Snakker om kvinner og orgasmer, prizer meg selv seksuelt. Legger trykk på 

følelsesladde ord… *varme*…*nærhet*…*eventyrlyst*…*serieorgasmer* Anna er helt 

med og øynene hennes lyyyser opp. Hun never ikke typen med et ord.  

Pregame:34  

Litt avsporing her. Pregame ville jeg falt pladask for jenta, men nå vet jeg bedre. Før 

ville jeg tatt nummeret hennes. Lagt henne til på MSN35. Blitt bestevennen og fått 

henne til å ditche han til fordel for meg.  

Postgame:  

Alt er snudd om. Hun lener seg inn 90 % og venter på mine resterende 10 %. Øynene 

hennes pendler fram og tilbake mellom øynene og munnen min. Jeg lener meg inn 

mot munnen, men bråsnur og later som jeg blir distrahert. Hun sukker stille. Jeg lar 

                                                 
33 Å få jenta vekk fra de hun er sammen med så du ikke trenger å kjempe for oppmerksomheten 

hennes.  
34 Et uttrykk som benyttes når sjekkeartistene skal beskrive hvordan de ville reagert i situasjoner før de 

begynte med strukturert sjekking.  
35 Et chatteprogram. 
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fingrene skli lekent over leppene, ned langs halsen og opp under haken hennes, og 

drar henne nærmere og går for kysset, for jeg kjapt dytter henne tilbake og bare flirer. 

Tenker at det er en lek uansett og bare nyter.  

Det bare skjedde?  

Det kommer en kar opp som introduserer seg for meg. Det viser seg at det er 

kjæresten hennes. Anna ser ned og vekk. Skammer hun seg? Gutten er kjekk, men 

hun virker lei. Jeg stikker inn på kjøkkenet. […] Anna kommer opp til meg igjen. Hun 

begynner å bli veldig full og kåt. I mellomtiden har nesten alle på festen vært ute og 

tatt seg et bad i det lokale vannet, og hun gir meg cred for å ha trent kropp. Jeg buster 

henne for å bare være ute etter å utnytte kroppen min. Hun legger en hånd på låret 

mitt som hun sakte lar gli opp mot junior, et passende navn på en innskrumpa 

badetiss. Hun sitter i bikini, jeg i bokser. Typen er inne. Faen ta typen, etikk og moral! 

Akkurat idet hun nærmer seg, stopper jeg henne og sier at det ikke funker sånn. Jeg 

har selv opplevd at eksen var utro mot meg, hun var tross alt en av grunnene til at jeg 

begynte med game. Utrolig nok fjerner jeg den. Hånden til en one-itis-kandidat36. Er jeg 

riktig klok?  

Konklusjon: 

Jeg ville mest sannsynlig bare vært en sommerflørt – og de skulle flytte nordover 

sammen for å studere. Sitter igjen med en skikkelig good feeling og er stolt av hva jeg 

gjorde. Enkelte ville eskalert seksuelt og gått for bathroom pull37, but that’s not me. Det 

ville i mine øyne vært helt forkastelige å bathroompulle kjæresten til en kar på samme 

fest.  

I leave them better than I found them. So should you.  

Game gir meg frihet. Frihet til å velge å si nei.» 

I eksempelet over ser vi hvordan Spark kontrollerer interaksjonen med Anna, og 

velger å trekke seg ut til tross for at hun viser alle tegn på å ville ha sex med han. 

                                                 
36 Ei dame en sjekkeartist synes er så flott at han er nærmest besatt av tanken på henne. 
37 Å ha sex på badet fordi lysta kommer så brått på.  
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Han opplever å besitte makta til å bestemme utfallet av situasjonen, helt i henhold til 

hva mange oppgir å være en stor motivasjon for å starte med strukturert sjekking i 

utgangspunktet. Tilbakemeldingene fra de andre sjekkeartistene på forumet var 

likevel delte. Noen berømte Spark for å være standhaftig og moralsk, mens andre 

mente at han burde «gitt henne det hun ønska seg, fordi DET ville vært å forlate 

henne bedre enn han fant henne». Andre innspill var at han her hadde muligheten til 

å være den som satte Anna fri, fordi hun åpenbart var lei av kjæresten sin. Her ser vi 

enda et eksempel på den patriarkalske holdninga en del i sjekkemiljøet forfekter om 

at det er menns oppgave å frigjøre kvinner seksuelt. Holdningene henger også 

sammen med Don Kulicks (2004) påstand om at en mann simpelthen ikke kan si nei 

til sex uten at hans maskulinitet blir utfordra. Michael Kimmel (1994) belyser dette 

videre ved å fortelle at et vanlig svar dersom han under forelesninger eller i 

workshoper stiller spørsmålet om hvordan en kan vite om noen er homoseksuell, er at 

kvinner vil være sikre på at mannen er homo dersom han viser omsorg og bryr seg 

om deres følelser, i tillegg til å ikke være seksuelt interessert. Sett i lys av dette er 

fascinerende at Spark sier nei til sex fordi han mener at det er handlinga som 

understreker hvor godt game han har, som igjen predikerer graden av maskulinitet.  

Noen av informantene mine var veldig morsomme å gå ut på byen sammen med 

fordi de hadde en så sterk tilstedeværelse at det påvirka menneskene rundt oss. En 

lørdag var Trim og jeg ute og gikk gatelangs på vei til et utested i sentrum hvor vi 

skulle treffe tre av kompisene hans. På andre sida av gata for innkjørselen til baren vi 

skulle på, sto det en jentegjeng. Trim og jeg var kledd i våre sedvanlige joggesko, 

smale jeans og passende gensere, og han hadde også på seg en kort skinnjakke i 

lysebrunt skinn. Jentene på andre sida av gata var iført stiletthæler av det moderate 

slaget, kjoler og kåper i glade farger. De så ut som en reklame for et litt finere 

klesmerke, mens Trim og jeg så mer ut som vi skulle være statister i en spillefilm fra 

1970-tallet. Til tross for denne slående forskjellen i stil, blei de alle helt stille idet vi 

gikk forbi mens Trim lot blikket gli over dem. Idet han brøyt øyekontakt og svingte 
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inn mot baren sammen med meg, hørte jeg at jentene begynte å fnise. «Hva skjedde 

egentlig nå, a?» spurte jeg himmelfallen, og han snudde seg mot meg, møtte blikket 

mitt og svarte: «Jeg ser dem,» mens han med et rolig og selvsikkert smil holdt meg 

fast med øyekontakt. «Ok, såpass, ja», svarte jeg litt fnisende, og følte for å rette på 

håret eller se ut av vinduet. Da det viste seg at kompisene til Trim hadde tatt feil av 

baren vi skulle møtes på og satt et annet sted og venta på oss, gikk vi ut igjen for å 

finne dem. Idet vi skulle forlate gata, sveipa Trim bortom jentegjengen og snakka litt 

lavt med dem før han kom bort til meg som sto og venta. «Måtte bare få 

telefonnummeret til hun pene og si hvor vi skulle», forklarte han uten at jeg trengte å 

spørre. Uten noe mer om og men hadde han bare gjort det som så mange av de andre 

informantene mine kvidde seg sjuke for å gjøre. Det å oppsøke noen på et utested er 

ansett for å være innafor normen for det sosiale universet et utested utgjør, mens det 

å oppsøke noen på gata og attpåtil be om kontaktinfo, ikke er spesielt utbredt i 

Norge. Det at de fleste informantene mine kvidde seg for å bedrive daygaming 

understreker også dette. For Trim var det derimot ikke tilknytta noen engstelse til det 

å oppsøke damer på gata, «for jeg så jo at de var responsive da vi gikk forbi», 

forklarte han da vi snakka om hendelsen etterpå. Jeg har tidligere nevnt hvordan det 

å tre ut av storsamfunnet og inn i sjekkemiljøet kan anses for å være en 

overgangshandling som gjør sjekkeartistene liminelle (Turner 2002). Videre vil jeg 

hevde at denne tilsynelatende nonsjalante holdninga til det å oppsøke damer på gata 

kan leses som en rebelsk handling innenfor storsamfunnets regler for 

samhandlingskutyme. Sjekkeartistene anser likevel denne handlinga for å være ok, 

til og med noe de ønsker å mestre, sjøl om de fleste anser daygaming for å være svært 

krevende. Jeg mener at den liminale fasen sjekkeartistene befinner seg i kan 

sammenlignes med Stallybrass og Whites (2002) begrep om «the low-Other» og 

belyses med hvordan begrepet bidrar til å definere forholdet mellom de innafor og 

utafor et samfunn, samtidig som det pekes på hvordan disse rollene er uløselig 

knytta til hverandre. Ved å beskrive karnevalet som et sted for overgang og 

grenseoverskridelse mellom det «groteske» og det høykulturelle, påpeker Stallybrass 
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og White (2002) hvordan noen situasjoner tillater, oppmuntrer og i visse tilfeller 

krever brudd fra sosiale normer. 

Oppsummering 

I dette kapittelet framgår det hvordan sjekkeartistenes frustrasjoner over manglende 

framgang manifesterer seg både skriftlig, ute på byen og i dialog med instruktørene 

sine. Jeg viser også hvordan deltakelse i sjekkemiljøet har den paradoksale effekten 

på noen at aktørene opplever at det blir mer problematisk å forholde seg til og å 

kommunisere med kvinner enn før de begynte med strukturert sjekking. 

Avslutningsvis beskriver jeg hvordan to informanter som på hver sin måte opplever 

å ha lykkes i sitt livsprosjekt om å bli bedre med kvinner, navigerer i møtet med 

situasjoner hvor de har makt til å avgjøre utfallet av interaksjonen.  
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Kapittel 6 

 

Avslutning 

I denne oppgava har livsorganiseringa til sjekkeartistene i Oslos stått sentralt. For å 

belyse i hvilken grad interessen for strukturert sjekking påvirker aktørene involvert, 

har jeg på et overordna nivå sett på hvordan sjekkeartistene engasjerer seg i de tre 

organiserte aktivitetene workshoper, seminarer og bootcamper. Aktivitetene er deretter 

kategorisert i henhold til grad av involvering fra sjekkeartistene. Fordi sjekkemiljøet i 

Oslo er et nettverk uten fast lokasjon, hevder jeg at alle disse aktivitetene inngår i 

miljøets landskap, som forstått med Tom Ingolds (2002) definisjon av et sted for 

opplevelse og aktivitet som «taskscape».  

Mens de ukentlige workshopene var et lavterskeltilbud hvor hvem som helst kunne 

møte opp, viser jeg hvordan seminarene fungerer som den mest formelle arenaen for 

kunnskapsoverføring, mens bootcampene potensielt i større grad gir rom for 

forbrødring, communitas (Turner 2002) og alliansebygging på tvers av roller, noe 

også jeg fikk oppleve ved å bli involvert som deltagende observatør. En av de 

vanligste kritikkene mot sjekkemiljøet, er holdninga om at sjekkeartistene føler en 

seksuell berettigelse overfor kvinner. Med eksempler fra seminarene informantene 

holdt, framgår det at også sjekkeartistene i Norge holder et slikt perspektiv. I lys av 

Ingrid Smettes rapport for Prosenteret (2003), analyserer jeg hvordan en slik form for 

mekanisk seksualitet kan få forankring hos unge, moderne menn.  

Sjekkeartistene klassifiserer hverandre i et internt hierarki hvor kunnskap og moral 

inngår, og de tar del i hverandres sosialsirkler, bor sammen, fester sammen og støtter 

oppunder hverandres aktiviteter. Med R. W. Connells (1995) maskulinitetsteorier, 

har jeg satt fokus på hvordan sjekkemiljøet skaper og bidrar til opprettholdelsen av 
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en hegemonisk form for maskulinitet som svært få av sjekkeartistene er i nærheten 

av å være bærere av.  

Underveis i feltarbeidet var jeg vitne til en rekke utsagn og hendelser som gjorde 

meg oppmerksom på at en stor del av sjekkeartistene opplevde å være svært 

frustrerte over egen manglende framgang, og årsakene til at utviklinga hadde stoppa 

opp eller aldri funnet sted. Noen var også ordentlig sinte, både på jenter, seg sjøl, 

sjekkemiljøet og samfunnsstrukturer for øvrig.  

Det bringer meg videre til kanskje det viktigste funnet i studien: At deltakelse i 

sjekkemiljøet; med alle sine teorier og detaljerte beskrivelser av framgangsmåter for å 

komme i kontakt med kvinner på, svært ofte skapte avstand heller enn kontakt. I 

oppgaven viser jeg hvordan dette arter seg for noen av informantene ved at de 

simpelthen ikke får til å snakke med damer på grunn av miljøets problematisering av 

tilnærmelsesangst. Flere informanter beskriver hvordan det først er etter at de 

forlater sjekkemiljøet at de opplever å ha gode, nære relasjoner med kvinner. 

Sjekkeartistene indoktrineres også i et diskursivt perspektiv hvor kvinner forventes å 

være tilgjengelige for mennene som anstrenger seg sånn for å være attraktive, at når 

virkeligheten ikke korrelerer med forventningene, oppstår en enorm frustrasjon. Et 

annet eksempel på denne avstanden som ikke har blitt påpekt tidligere i oppgaven, 

er hvordan noen informanter beskriver en «tomhet i hjertet» som følge av at 

tilgangen på kvinner er så stor at damene opphører å være individer, og heller bare 

framstår som en grå masse. Slim og Match, informantene som holdt seminar om 

hvordan opprettholde polyamorøse forhold, advarer mot dette, og innrømmer at en 

må inngå et monogamt kjærlighetsforhold for å oppnå ekte intimitet. Jeg har ingen 

målsetning om å være moralistisk i denne oppgaven, så for å belyse de ulike måtene 

og årsakene til at et samfunn klassifiserer ulike seksuelle handlinger og -forhold på, 

har jeg benytta Gayle Rubins charmed circle (1993).  
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Avslutningsvis vil jeg peke på et annet funn jeg synes er interessant, og det er i hvor 

liten grad informantene mine faktisk hadde kontakt med kvinner i løpet av 

feltarbeidsperioden. Til tross for utallige lay reports på forumet, historier om closing 

på ulike toaletter rundt omkring på utestedene i Oslo, og prat om hvor lett det 

tilsynelatende var å få med seg noen hjem fra fest, så jeg svært få av informantene 

mine få kontakt med damer. Mange sjekkeartister, og da som gjerne de aller 

ferskeste, overvurderer vanligvis effekten av hva de faktisk lærer idet de kommer inn 

i miljøet. Ofte dreier det seg om å øve seg på helt basale sosiale egenskaper som å 

tørre å holde blikkontakt og det å berøre et annet menneske. Informantene mine og 

jeg snakka ofte om at det som skiller folk i og utafor miljøet, er at sjekkeartistene «får 

ut fingeren» under sosiale interaksjoner. Det er altså snakk om overvurdering av hva 

en som fersk sjekkeartist lærer, og en åpenbar undervurdering av damer og deres 

seksuelle autonomi.  

Medias fokus på hvor manipulative, sleske og farlige sjekkeartistene er, og hvordan 

retorikken stadig dreier seg om at kvinner må «passe seg» for dem, har ingen rot i 

virkeligheten. Selvsagt finnes kynikerne og de som bare er ute etter sex også i 

sjekkemiljøet, men slike personer finnes overalt. I mitt materiale finnes selvsagt 

sjekkeartister som kan karakteriseres på denne måten, men de aller fleste, og 

informantene mine i særdeleshet, er hyggelige, morsomme, empatiske og flotte unge 

menn som prøver å finne ut hvem de er, både for å være gode partnere, men aller 

mest for å være den beste mulige utgaven av seg sjøl.  
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Vedlegg 1 

Forespørsel om å fungere som informant i forbindelse med 

masteroppgave i sosialantropologi 

Jeg, Sandra Janzsó, studerer sosialantropologi ved Universitetet i Oslo og holder nå 

på med den avsluttende masteroppgaven. Temaet for oppgaven er det organiserte 

sjekkemiljøet i Oslo, og jeg skal undersøke hvordan interessen for sjekking påvirker 

livsorganiseringa til de involverte.  

 

For å finne ut av dette, vil jeg benytte meg av deltakende observasjon. Noen av 

situasjonene jeg ønsker å delta i kan for eksempel være forberedelser til kurs du skal 

holde, sjølve kurset, når du har forspiel og drar ut på byen eller andre sosiale 

settinger. Metodens utstrekning og min involvering i ditt liv er noe vi sammen blir 

enige om. Deltakende observasjon går altså ut på i størst mulig grad å sidestille seg 

med informantene ved å delta i deres hverdagsliv og daglige gjøremål. Jeg er ikke til 

stede for å evaluere deg på noen måte, men ønsker å observere samhandling og levd liv. 

Informert samtykke 

Det er selvsagt frivillig å være med, og du har mulighet til å trekke deg når som helst 

underveis, uten å måtte begrunne dette nærmere. Opplysningene vil bli behandlet 

konfidensielt, og ingen enkeltpersoner vil kunne identifisere opplysningene om deg i 

den ferdige oppgaven. Opplysningene anonymiseres og alle eventuelle opptak 

slettes når oppgaven er ferdig, innen utgangen av 2010. Feltarbeidet vil vare fra 

01.01.09 fram til juli 09. 

 

Kontaktinfo: Hvis det er noe du lurer på, kan du ringe meg på xx xx xx xx, eller 

sende en e-post til xxxxxxx. Du kan også kontakte min veileder ved Universitetet i 

Oslo, professor xxxxxx på tlf xx xx xx xx, eller sende en e-post til xxxxxxx. 
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Dersom du ønsker å medvirke som min informant (uansett i hvor stor eller liten grad 

det er snakk om), er det fint om du skriver under på den vedlagte 

samtykkeerklæringen og gir den til meg.  

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste A/S.  

Med vennlig hilsen  

Sandra Janzsó 

xxxx 

xxx 

 

Samtykkeerklæring:  

 

Jeg har mottatt informasjon om studien av Oslos organiserte sjekkemiljø, og ønsker å 

stille som informant. 

 

Signatur (leselig) …………………………………. Telefonnummer 

…………………………….. 
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Vedlegg 2 

Vanlige akronymer og begreper fra pickupmiljøet 

Etter akronymet vil det engelske begrepet følge, og deretter min oversettelse: 

PU – Pick Up. Sjekking 

PUA – Pick Up Artist. Sjekkeartist 

HB – Hot Babe. Tiltrekkende kvinne 

UG – Ugly Girl. Uattraktiv kvinne 

Å åpne – å starte en interaksjon 

FB – Fuck Buddy. Person man har et uforpliktende seksuelt forhold til 

LTR – Long Term Relationship. Forhold som strekker seg over tid 

STR – Short Term Relationship. Kort forhold 

mLTR – Multiple Long Term Relationship. Lange forhold til flere kvinner simultant 

FMAC – Find, Meet, Attract, Close. Finn, møt, tiltrekk, avslutt - mange sjekkeartisters 

framgangsmåte 

FR – Field Report. Rapport fra en situasjon hvor sjekkeartisten har truffet jenter, som i 

etterkant postes på et internettforum 

LR – Lay Report. Rapport fra en situasjon som endte med sex, som i etterkant postes på et 

internettforum 

Kissclose – Kysse 

Fuckclose – Å ha sex 

IOI – Indicator Of Interest. Små tegn fra kvinnen som fungerer som interesseindikator for 

sjekkeartisten som leser tegnene 

IOD – Indicator Of Disinterest. Signaler om at kvinnen ikke ønsker kontakt 

AA – Approach Anxiety. Tilnærmelsesangst 

AI – Approach Invitation. Små signaler fra kvinnen om at hun ønsker kontakt 

Anti-AI – Signaler om at kvinnen ikke ønsker kontakt 

AMOG – Alpha Male Of Group. Alfahannen i gruppa. Brukes for å bevisstgjøre 

sjekkeartisten på hvem av mennene han må bli venn med for å kunne nærme seg kvinnene 
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BF – Boyfriend. Mannlig kjæreste 

GF – Girlfriend. Kvinnelig kjæreste 

C&F – Cocky & funny. Arrogant og morsom, en atferd sjekkeartisten tar i bruk for å 

framstå som tiltrekkende 

Target – Målet. Den jenta sjekkeartisten retter sin oppmerksomhet mot 

Set – Fortrinnsvis to kvinner sammen (i sett) som sjekkeartisten kan sjekke opp. Kan 

være både menn og kvinner, og kalles da et mixed set, eller tre eller flere damer, og 

kalles da 3-set, 4-set osv.  

CB – Cock Block. Henviser til situasjoner hvor jenta sjekkeartisten sjekker opp har en 

venninne som ødelegger interaksjonen, og dermed blokkerer for muligheten for sex 

DDB – Doggy Dinner Bowl (look). Bedende og sultne hundeøyne, som kvinner får dersom 

de er svært tiltrukket av sjekkeartisten 

DHV – Demonstrating Higher Value. Å øke sin egen verdi i kvinnens øyne 

DLV – Demonstrating Lower Value. Når sjekkeartisten senker sin egen verdi i kvinnens 

øyne 

GFTOW – Go Fuck Ten Other Women. «Gå og ha sex med 10 andre kvinner». Vanlig råd 

for å komme over en kjæreste 

KJ – Keyboard Jockey. En fra sjekkemiljøet som poster mengder av teori på 

internettforumene, men som ikke har erfaring med kvinner eller sjekking. Det frarådes å ta 

tips fra KJ’er 

KINO – Kinestetic. Berøring 

LJBF – Lets just be friends. «La oss bare være venner» – Vanlig respons fra kvinner når de 

vil avslutte en relasjon. Sies å komme av at sjekkeartisten ikke har vært dyktig nok 

LMR – Last minute resistance. Siste minutts motstand rett før sex 

LSE – Low Self Esteem. Lav sjøltillit  

Neg – Negativ bemerkning med formål å vise at jenta ikke er bra nok for sjekkeartisten 

standard (misforstås ofte som at poenget er å senke kvinnens sjølbilde) 

ONS – One Night Stand. Tilfeldig sex for en natt 

Social Proof – Sosialt bevis på at andre jenter og gutter liker deg 
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SOI – Statement Of Intent/Show Of Interest. Når sjekkeartisten fortelle kvinnen hva hans 

intensjon er 

AFC – Average Frustrated Chump. Den frustrerte mannen i gata som ikke kjenner 

sjekkemiljøets hemmeligheter 
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Vedlegg 3 

Request to participate at boot camp held in Oslo, Norway 

 

My name is Sandra Janzsó, and I’m a master student in social anthropology at the 

University of Oslo, Norway. These days I’m in the midst of my fieldwork period, 

which will last for 6 months, counting from January. The theme of the thesis is the 

organized pick up community in Oslo, and I want to examine how the interest of 

pick up affects the life organization of the guys involved.  

 

To be able to do this, I’m using participant observation. Some of the situations I 

participate in, are the preparation for boot camps which will be held, the boot camp 

itself, pre-parties before going out, the actual night on the town, or other social 

gatherings. During weekends I usually hang out with a designated informant, and 

do the stuff he does, while usually meeting up with a bunch of other community 

members. The method of participant observation does by and large mean that the 

researcher tries to meet with the informant on equal terms, by participating in their 

everyday life and chores. My involvement is something the informant in question 

and I agree on. I’m not there to evaluate anybody of any kind, but want to observe 

interaction and lived life.  

 

The reason I want to participate at your boot camp, is because all though the 

Norwegian community is both active and apparently transparent, I’m curious to see 

if the vibe and degree of seriousness differs from what I’ve seen so far, when it’s an 

international acknowledged company that’s hosting the boot camp. As stated earlier 

it doesn’t matter to me whether or not the guys ever pick up a girl during the time of 

my field work, as I’m not there to evaluate anyone’s “results”. During the 2,5 months 

of field work, I have so far not been able to tag along while my informants are out 

day gaming, even though several of them have had that as a mission. I would 

appreciate it a lot if I could spend Monday 23th with you while you host the day 
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game-workshop. As I have told xx, it’s not your material I’m interested in. In my 

notes I will only refer to what is actually happening, and these notes will be 

destroyed by spring 2010, and the identity of the people involved will remain 

hidden. I notice that it becomes more and more common to let the media participate 

and tag along, and I dream of a day when researcher will be met with the same 

openness as does journalists, even though our texts will not be able to function as 

promoters the same way a news article does. XX openness and will to collaboration is 

very encouraging to me in this respect.  

 

I have participated at many boot camps and seminars, and to my knowledge, none of 

the participants or the lecturers have gotten the impression that I’m there for other 

reasons than a genuine interest in humans, the way we tick, and how I can contribute 

to an understanding and new knowledge about an (in a North-European context) 

under-researched segment of the population that young men in urban societies 

represent.  

 

I’m very grateful that I’m getting access to your weekend boot camp, as I’m in the 

midst of a rough period in the field work, and see you guys coming to Oslo as a great 

opportunity to gain some new enthusiasm regarding the field and the people 

involved. Hopefully we can talk some more about Monday during the weekend.  

The study is reported to the Norwegian Social Science Data Service. 

 

Best wishes from Sandra  

Phone: + xx xx xx xx 

Mail: xxxxxxxx 


