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 IV 

Sammendrag 
Denne oppgaven er en analyse av NULL (2013) av Gine Cornelia Pedersen, en roman som 

tematiserer det å være ung voksen i vår samtid. Protagonisten er ei jente i begynnelsen av 20-

årene som sliter med å finne sin egen identitet. Hun er plaget av psykisk sykdom i tillegg til å 

ha et stort hat til seg selv. Siden selvhat og psykisk sykdom i økende grad har blitt 

synliggjort, både i mediebildet og i litteraturen, de siste årene, er dette tematikk jeg ønsker å 

utforske nærmere. Det er interessant å se hvordan jeget i NULL kobler identiteten sin sammen 

med selvhatet og sykdommen. Denne oppgaven er todelt. Første del inneholder en tematisk 

analyse, der fokuset ligger på jegets identitetskrise og hvordan hun flykter fra samfunnet, seg 

selv og sitt ansvar. For å underbygge denne analysen vil jeg gjøre bruk av både Ane 

Farsethås’ betraktninger om fluktruter i samtidslitteraturen og sosiologisk teori av blant annet 

Zygmunt Bauman og Anthony Giddens. I andre del følger en formell analyse, hvor jeg vil 

vise hvordan både form og illustrasjoner i NULL henger sammen med og underbygger 

identitetstematikken i romanen. Funnene vil jeg se i lys av Cleanth Brooks’ teori om organisk 

helhet. Gjennom narratologisk analyse vil jeg komme fram til hvordan sykdommen og hatet 

jegfortelleren har til seg selv gjør henne til en upålitelig dommer i sitt eget liv og historie. 

Avslutningsvis konkluderer jeg med hvordan jegets selvhat og identitet er syklisk forbundet, 

og hvordan jeget til slutt klarer å bryte ut av denne syklusen.  
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1 Innledning 
 

1.1 Hvorfor identitet, sykdom og selvhat? 
Identitet er et evig aktuelt tema, men de siste årene har det blitt et enda mer kontroversielt 

tema enn det har vært tidligere. Spesielt den unge identiteten står nå i fokus, og enda mer 

spesifikt: den unge identiteten knyttet til psykisk sykdom og selvhat. Det går nesten ikke en 

dag uten et nytt avisoppslag om unge mennesker som sliter psykisk på grunn av presset om å 

prestere og være noen det er verdt å være. ”CV-generasjonen” og ”Generasjon prestasjon” 

har blitt familiære kallenavn på vår tids ungdom (Folkestad, 2013). På TV har populære 

programmer denne våren vært blant annet Jeg mot meg, en serie som belyser ung psykisk 

helse, og Sykt perfekt. Sistnevnte skapte avisoverskrifter og debatter da det premierte tidligere 

i vår. Der følges syv jenter i alderen 15–23 år som forteller om hvordan det egentlig er å være 

ung i Norge i dag. Jentene sliter med diverse psykiske problemer grunnet press fra 

samfunnet; et press om å være vellykket på alle områder. Man må se bra ut og man må 

prestere, på skolen og jobben, men også som menneske. Kort oppsummert må man må være 

perfekt. I en kronikk i Aftenposten beskyldes jentene for å gjøre seg selv til ofre og være sykt 

selvopptatte: ”Vi må ikke gjøre det å være ung jente til en diagnose med symptomer ikke alle 

kjenner seg igjen i”, skriver kronikkforfatter Adelina T. Andersen (2016). I en annen kronikk, 

også denne kritisk til programmet, skriver Sanna Sarromaa at TV 2 søkte etter ”’snille, flinke, 

blide og positive’ jenter ’med et innvendig kaos’ til sitt nye program” (2016). Altså er det 

flere som mener at Sykt perfekt prøver å skape et falskt bilde av at tverrsnittet av norske 

ungdomsjenter har psykiske problemer. Men selv om TV 2 har et selektert utvalg av jenter 

med i programmet sitt, er det fortsatt mye som tilsier at stadig flere unge, spesielt jenter, sliter 

med selvbildet. Ifølge en artikkel i VG fra 2014 stresser tre av ti unge jenter seg syke 

(Johannessen, Kreutz-Hansen og Hole), og Ung i Oslo-undersøkelsen fra 2012 avslørte at 

over halvparten av jentene som deltok bekymrer seg for mye og at alt er et slit (Knapstad, 

2013). En ny undersøkelse fra Folkehelseinstituttet og Høgskolen i Hedmark viser også at 

langt flere unge går på antidepressiva nå enn før – spesielt blant jenter er bruken nær sagt 

doblet på ti år (Stranden, 2016).  

Tendensen viser seg også i stadig større grad i norsk samtidslitteratur. Særlig blant 

unge, kvinnelige debutanter er det blitt vanlig å skrive om unge, kvinnelige protagonister med 

psykisk sykdom. Det er også påfallende at flere av disse protagonistene og historiene har 
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sammenfallende trekk med forfatternes virkelige liv, slik som for eksempel Linnéa Myhre 

som bruker sitt eget navn og historie i Evig søndag (2012), til tross for at boken er titulert 

som roman. NULL (2015) [2013] av Gine Cornelia Pedersen, er også en roman som 

tematiserer ung helse. Protagonisten har et sterkt hat til sin egen person i tillegg til at hun 

sliter med psykisk sykdom. Eirik Vassenden har forsket på samtidslitteratur og forteller at vi 

leser den for å orientere oss i den verden og tiden vi lever i: ”Samtidslitteraturen skildrer vår 

samtid, og samtidig gir den oss begreper, bilder og modeller som vi kan bruke til å håndtere 

samtiden med” (2007, s. 363). Jeg mener NULL er en roman som gir uttrykk for samtidens 

ung-identitetsproblematikk på en interessant måte. Selv om man skal være forsiktig med å 

tolke fiksjon for tett opp mot realiteten, vil det være interessant å utforske Pedersens roman 

nærmere, med tanke på hva den kanskje kan fortelle oss om vår virkelighet.  

 

1.2 Annen forskning 
Gine Cornelia Pedersen er en relativt nyetablert forfatter med NULL som debutroman i 2013. 

Jeg har ikke funnet noe tidligere forskning om romanen, men denne våren 2016 blir det 

parallelt med min masteroppgave også skrevet en annen masteroppgave om Pedersens andre 

roman Kjærlighetshistorie (2015) ved Universitetet i Oslo. Denne oppgaven fokuserer på 

denne romanens intertekstuelle referanser til Henrik Ibsen, og er derfor av en helt annen art 

enn min oppgave.  

 

1.3 Problemstilling, teori og metode 
Fokuset i denne oppgaven vil være på det misfornøyde jeget i NULL. Romanen tar for seg 

hvordan det kan være å vokse opp og være ung voksen i vår tid. Identitet er således den 

overordnede tematikken i boken. Jeget sliter med psykisk sykdom og selvhat – faktorer som 

kompliserer prosessen hun går gjennom når hun prøver å finne seg selv. Hun er et 

misfornøyd menneske. Hun setter aldri pris på det hun har eller den hun er, men lever livet i 

en svimlende fart der hun stadig jager etter noe bedre.  

Problemstillingen i denne oppgaven lyder som følger: Hvordan påvirker selvhatet 

jegets identitet og identiteten selvhatet til jeget i romanen NULL? I denne oppgaven skal jeg 

undersøke denne sykliske interaksjonen med spesielt fokus på hovedpersonens psykiske 

problemer. 

 For å komme fram til svarene vil jeg gjøre en tematisk og en formell analyse av 

romanen, hvor funnene i hver analyse vil underbygge og belyse hverandre. Den tematiske 
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analysen vil først fokusere på identitet og de bakenforliggende årsakene til hvorfor jeget sliter 

med selvhat. Deretter vil den gå inn på hvordan jeget flykter fra ansvar, ved å støtte seg på 

Ane Farsethås’ betraktninger om fluktruter i samtidslitteraturen. Den formelle analysen vil 

undersøke romanens lyriske utforming og se på hvilken sammenheng denne har med den 

overordnede identitetstematikken, dette i lys av Cleanth Brooks’ teori om organisk helhet. 

Kapittelet med den formelle analysen vil også inneholde en narratologisk analyse for å 

undersøke hvordan jegfortelleren skaper sin identitet gjennom narrativet. 

Samfunnet rundt jeget er viktig å ha kjennskap til for å kunne forstå hvorfor jeget tar 

de valgene hun gjør. Relevant for oppgaven blir derfor sosiologen Zygmunt Baumans teori 

om den flytende moderniteten. Den omhandler vårt moderne samfunn – et rom og en tid der 

det finnes uendelige valgmuligheter og der ingenting er stabilt, men der alle ting er 

forgjengelige forbruksvarer, også vår identitet. I tillegg til Bauman vil oppgaven inneholde 

annen sosiologisk teori, blant annet forskning av Anthony Giddens og Jürgen Straub for å 

forklare begrepet identitet og belyse utfordringene knyttet til det å finne seg selv. 

Nøkkelbegreper fra disse er selvidentitet, selvrefleksivitet og ontologisk sikkerhet, som er 

begreper som benyttes for å forklare jegets identitetsutvikling gjennom romanen.  

NULL er en roman der alt henger sammen med alt. Dens tematikk er så 

gjennomsyrende i alle bokens bestanddeler at den blir, for å bruke Brooks’ formulering, en 

organisk helhet. Selvhat, psykisk sykdom og identitet floker seg sammen til ett intrikat 

mønster slik at det er vanskelig å undersøke hvert enkelt element separat. Som resultat vil 

analysene i denne oppgaven bære preg av dette.  

 

1.4 Hva NULL handler om 
NULL er en roman med en førstepersonsforteller uten navn. Dette jeget er en jente i tidlig 20-

årsalderen som forteller sin historie i retrospekt. Boken blir fortalt gjennom kapitlene ”0” til 

”10”, før avslutningskapittelet igjen heter ”NULL”. Ved å gå tilbake igjen til utgangspunktet 

blir historien sirkulær, samtidig som det er en lineær fortelling som starter med jegets 

barndom i kapittel ”0” og ender i hva man kan anta å være nåtidig handling i ”NULL”.  

Handlingen starter med at jeget forteller om hvordan livet hennes fortonet seg for 

henne som 10-åring. På dette tidspunktet endrer tilværelsen hennes seg. Foreldrene hennes 

går fra hverandre, og hun må sammen med moren flytte vekk fra hjembyen Oslo til en mindre 

by i mer landlige omgivelser. Hun trives ikke på det nye stedet og lengter tilbake til storbyen. 

Hun finner seg ikke til rette sosialt med sine jevnaldrende, og dette resulterer i at hun 
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begynner å utagere med sinne og eksperimentere med rus og selvskading. Hun har flere 

kjærester, men hennes store ungdomsforelskelse er Jorg. Hun gjør det slutt, men de finner 

tilbake til hverandre mot slutten av romanen.  

I mellomtiden har hun flere andre kjærester. Blant annet en jente i paralellklassen som 

hun flytter sammen med til Oslo. Men jeget finner seg heller ikke til rette i storbyen. Hun 

begynner å gå til psykolog og får medisiner for depresjon. Det som i ungdomstiden bare så ut 

til å være et kraftig ungdomsopprør, viser seg i voksen alder å utvikle seg til en sterk psykisk 

sykdom hos jeget.  

Hun legges inn på psykiatrisk institusjon som det bærer inn og ut av flere ganger i 

løpet av romanen. Legene forteller henne at hun må gå på medisiner resten av livet, men dette 

reagerer jeget sterkt på. Medisinene får henne til å bli følelsesløs, og siden hennes største 

drøm er å bli skuespiller, er hun avhengig av følelsene sine. Som et resultat av 

medisineringen mister jeget sinnet sitt. Dette er noe hun uroer seg over, men det resulterer i at 

hun blir utskrevet fra institusjonen.  

Men med en gang hun er ute, slutter hun på medisinene igjen. Hun får raseriet og 

utforskningstrangen tilbake og drar til Blitzhuset for å finne likesinnede. Der finner hun Rød, 

en gutt med rødt hår og stort hjerte, som hun gifter seg med. De to har et turbulent forhold, og 

til slutt skiller de lag fordi han mener hun ”spiser ham opp” (Pedersen, 2015, s. 118). 

Siden jegets store drøm er å bli skuespiller, drar hun på opptaksprøve til teaterskolen. 

Hun lyver og finner på historier om seg selv til alle som er der. Når hun går ut på scenen, 

beskriver hun det som en fødsel. Selve opptaksprøven husker hun ingenting fra. Men kort tid 

etter, samtidig som Rød går fra henne, får hun beskjed om at hun ikke har kommet videre til 

neste opptaksprøve. Dette resulterer i et selvmordsforsøk og ny innleggelse.  

I løpet av tiden på institusjonen opplever jeget et sammenbrudd. Hun får dødsangst og 

må bli bundet fast og medisinert for å roe seg ned. Men hun blir bedre og blir utskrevet fra 

sykehuset en stund senere. Kort tid etterpå møter hun Jorg. Hun får seg også en psykolog som 

heter Eva, men det er usikkert om Eva er et resultat av jegets vrangforestillinger eller en reel 

person. 

Mot slutten av romanen drar jeget til Peru for å finne seg selv. Vel framme i Peru 

lever hun et utsvevende liv og leker en hasardiøs lek med narkotika og sex. Hun blir solgt til 

”indianerne” Pablo og Paco av noen svenske gutter. Men i stedet for å bli deres slave, slår 

hun seg sammen med dem. Sammen danner de en lovløs bande som raver rundt og herjer og 

stjeler. Men en dag går det galt. Jeget skyter en mann i magen når banden raner en butikk. 

Hun får panikk og faller inn i en psykosetilstand der drøm og virkelighet glir over i 
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hverandre. Hun drømmer at hun finner en brønn i jungelen der hun heiser opp en kassett som 

spiller av morens stemme for henne. Hun våkner fra drømmen av et smell og ser Pablo ligge 

over henne med hjernemassen skutt ut over veggen. Paco sitter død i et hjørne og selv har 

hun en pistol rettet mot tinningen.  

Leseren får ikke vite hvordan denne hendelsen ender, men i det siste kapittelet 

kommer jeget tilbake til Norge. Måten hun kommer tilbake på er også uviss. Hun forteller at 

hun ligger i en seng – kanskje er det en sykehusseng. I hvert fall har hun besøk av både Jorg 

og Eva. Helt til slutt beskriver jeget at hun står foran et publikum og spiller fiolin. Hennes 

barndomsdrøm om å opptre på en scene ut til å ha gått i oppfyllelse.  

 

1.5 Den unge lovende Gine Cornelia Pedersen 
NULL er Gine Cornelia Pedersens (f. 1986) første roman. Den utkom på Oktober Forlag i 

2013 og fikk blandet mottakelse. Flere kritikere var positive og baksiden av romanens 

andreutgave prydes av gode anmeldersitater. Erle Marie Sørheim skrev i Dagbladet at NULL 

er en ”[r]å fortelling om å kjempe mot galskap og prøve å bli voksen” (2013). Men det var 

også noen kritikere som mente tematikken og fortellerstilen til Pedersen ble for subjektiv og 

navlebeskuende. For eksempel skrev Ida Vågseter i en anmeldelse i Aftenbladet: 

”Hovedpersonen er framfor alt irriterende med sitt voldsomme oppmerksomhetsbehov og 

sine tilsynelatende ubegrunnede opprør […] Mest minner hovedpersonen om en tenåring: 

tidvis ukontrollert og svært selvsentrert” (2013).  

I tillegg til å være forfatter, er Pedersen utdannet skuespiller fra Kunsthøgskolen i 

Oslo. I 2015 var hun å se i dramaserien Unge lovende på NRK. Unge lovende handler om tre 

jenter i 20-årene som har store drømmer om å lykkes i livet, men sliter med å realisere disse. 

Pedersen spiller Nenne, en ung forfatterspire som prøver å få gitt ut romanen sin. I likhet med 

NULL, handler NRK-serien også om det å være ung og slite med å finne sin plass. Sammen 

med to andre unge forfattere, Linn Strømsborg og Eline Lund Fjæren, deltok Pedersen i 

samtale på Litteraturhuset i Trondheim 21. mai 2016. Her ble det rettet kritikk mot 

tematikken i Unge lovende og også romanene til de tre forfatterne: ”Det handler mye om 

unge, selvsentrerte mennesker som ikke helt vet hvor de skal, men som helst vil gjøre noe 

kreativt og i hvert fall ikke jobbe i kassa på Kiwi” (By Rise, 2016). Pedersen repliserte: 

”’Man skriver jo om det som opptar en selv, tingene man bryr seg om og selv får trøst av’” 

(2016).  
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Og ganske riktig finnes det flere likhetstrekk mellom Pedersen og protagonisten hun 

skriver om i NULL. I et intervju med Hans Olav Brenner i Brenner & bøkene forteller 

Pedersen om sin barndom der hun flyttet fra Oslo til Telemark: ”’Jeg ble en outsider. Noe 

fremmed for dem, noe som representerte noe skummelt for dem. Men det var ikke 

forferdelig, jeg ble ikke mobbet, men det var en følelse av ikke å være helt hjemme, litt 

fremmed. Og det henger igjen i det jeg skriver’” (Brenner & bøkene, 2015).  

I 2015 kom Pedersen ut med sin andre roman: Kjærlighetshistorie eller Utenom og 

hjem eller Et epos, også den inspirert av eget liv, fortalte hun hos Brenner (2015). Denne 

boken driver et intertekstuelt spill med Henrik Ibsens Peer Gynt, og handler om Solveig som 

har blitt gravid og venter på at hennes Peer Pedro skal komme hjem til henne.  

På tross av kritikken av tematikken, mottok Pedersen Tarjei Vesaas’ debutantpris i 

2014. Juryen begrunnet det blant annet med dette:  
 
[F]orm og innhold stemmer så godt; man gis en følelse gjennom språket, rytmen, klangen; en 
desperasjon, en rastløshet, et indre jag. Det er gjort på en slik måte at det er mulig å snakke om 
litterær nødvendighet: det er som om innholdet krever en slik form, som om denne formen krever et 
slikt innhold. Og det er her, i dette skjæringspunktet, at den gode litteraturen oppstår. (Oktober, 2014) 
 

Pedersen er original i sin skrivestil, men tematikken er gjeldende hos mange norske 

forfattere. Litteraturkritiker Ingunn Økland skriver at det ”i løpet av de to-tre siste årene har 

[…] etablert seg et mønster av debutanter som dissekerer den mentale helsen hos dagens 

jenter” (2015). Året etter at Pedersen vant debutantprisen, omhandlet samtlige nominerte 

romaner1 ”jenter i en depressiv tilstand” (2015). Et annet eksempel på en slik forfatter er 

Linnéa Myhre, som nærmest utleverer sin private dagbok i Evig søndag, selv om denne, som 

nevnt, kalles roman på tittelbladet. Pedersen skriver seg dermed inn i en forfattertradisjon 

som vender seg innover i selvet og belyser det problematiske ved å være ung kvinne i dag. 

 

                                                        
1 Maria Kjos Fonn – Dette har jeg aldri fortalt til noen (2014), Amalie Kasin Lerstang – Europa (2014) og 
Anne Helene Guddal – Også det uforsonlige finnes (2014). 
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2 Teori  
 

2.1.1 Zygmunt Bauman om den flytende moderniteten  
Ifølge sosiolog Zygmunt Bauman karakteriseres tiden vi lever i av stadige skiftninger og 

forandringer; det er den flytende modernitet. Denne beskrivelsen henspiller på forskjellen fra 

den gamle moderniteten, en epoke som av mange ble oppfattet som stagnert og fast. Det 

kommunistiske manifest formulerte på 1800-tallet ønsket om en forandring, slik at inngrodde 

og gammeldagse systemer kunne omformes til noe nytt og mer fungerende. Man ville 

”’smelte det grunnfaste’” (2006, s. 13), det vil si ”å oppløse alt som varer over tid, og som er 

upåvirket av at tiden går eller er immunt mot at den flyter” (s. 13). Dette innebar blant annet 

sekularisering og at troen på tradisjoner forsvant. ”Det beskyttende panseret” av tro og 

tradisjoner falt dermed bort for individene, og man ble tvunget til å klare seg på egenhånd (s. 

13). Dessuten ville man kvitte seg med de forpliktelsene som sto i veien for utvikling, og det 

gikk ut over de sosiale forbindelsene man hadde til hverandre. Men det var ikke meningen at 

dette flytende samfunnet skulle forbli flytende. Poenget var å skape en ny, bedre orden; finne 

nye faste elementer som kunne være til å stole på. Man ville igjen få et fast samfunn når den 

nye ordenen hadde nådd perfeksjon (s. 14). Men den nye fasen av moderniteten har forblitt 

flytende. Idealet om å oppløse alle avhengighetsbånd er en snøball som ikke kan stoppe å 

rulle. Man lever ikke lenger i standssamfunnet, men i klassesamfunnet, der det man sliter 

med er universell sammenligning. Individet har frihet, det finnes ikke lenger et fast mønster 

det må følge fordi det tilhører en viss stand, men tvert imot finnes det flere mønstre som 

kolliderer med hverandre. Individet må derfor stadig gjøre nye valg ettersom livet snur og 

vender på seg. De flytende kreftene har flyttet seg fra makro- til mikroplanet; det er ikke bare 

systemet som har blitt oppløst, men selve livsgrunnlaget for individet (s. 18). Friheten for de 

globale kreftene har dermed blitt en fordømmelse for den enkelte.  

Bauman skriver at det er to trekk som skiller den flytende modernitet fra den tidligere 

moderniteten. For det første er den tidligere troen på en fullkommenhetstilstand forfalt. Vi 

mener ikke lenger at vi en gang i framtiden vil oppnå harmoni, i motsetning til hva man 

trodde før (s. 43). Mennesker som lever i den flytende moderniteten ser nå på idéen om 

helhet som en illusjon. Derfor finnes det heller ikke lenger et endelig mål å kjempe for. 

Målene våre forandrer seg hele tiden, og når vi når ett av målene våre, ser vi at det stadig 

dukker opp nye, og at vi aldri vil komme oss over den siste målstreken, nettopp fordi det ikke 

finnes noen.  
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Det andre trekket som karakteriserer den flytende moderniteten, er 

individualiseringen. Oppgaver som før var beregnet for det kollektive, har nå blitt overført til 

enkeltmennesket (s. 43). Individet har selv ansvar for å ta valg og frigjøre seg selv, men med 

denne friheten kommer også en stor byrde. Om individet feiler, kan det ikke skylde på noen 

andre enn seg selv. Bauman forklarer dette med begrepet juridisk individ, et begrep som er 

særlig relevant videre i denne oppgaven. Å være et juridisk individ ”innebærer at man ikke 

har noen å legge skylden på for ens egen elendighet, at man ikke kan finne årsakene til ens 

egne nederlag, andre steder enn i ens egen dorskhet og latskap” (s. 54).  

I tillegg til dette må individet, slik som det alltid har gjort i moderne tid, kontinuerlig 

skape sin egen identitet. Denne oppfatningen av at identiteten må skapes i et kontinuum av 

livsvalg, er en modernitetsteori mange forskere enes om. Både Straub og Giddens oppfatter 

også identitet som noe som må skapes på nytt hele tiden. Bauman forklarer det slik: 
 
Å være moderne betyr alltid å ligge foran seg selv, stadig å overgå seg selv (med Nietzsches ord kan 
man ikke være menneske uten å være, eller iallfall strebe etter å være, et overmenneske). Det betyr 
også å ha en identitet som bare kan eksistere som uoppfylt prosjekt. (s. 43)  

 
Bauman viser til Zbyszko Melosik og Tomasz Szkudlareks studie av 

identitetsproblematikk2 og skriver at det å leve blant tilsynelatende uendelige muligheter gir 

en frihet til å bli hvem man vil, men det at identiteten hele tiden er uoppfylt, gir en følelse av 

å være uferdig, og dette kan skape engstelse (s. 81).  

Men ser vi bort fra engstelsen, har individet altså frihet til å velge sin egen identitet. 

Vi er med i livets evige kappløp, eller aktiviteten shopping (s. 94). Når vi først når målstreken 

og vinner en premie, vil vi straks deretter fortsette løpingen for å nå et nytt mål og innhente 

en ny premie som virker enda mer forlokkende (s. 93). Jaget etter noe nytt og bedre er alltid 

der. Det er dette som er shopping. Vi ser oss hele tiden rundt etter nye ferdigheter som gjør 

oss best mulig rustet for å klare oss i livet. Det kan for eksempel være måter å få 

oppmerksomhet på, nye mennesker å omgås med eller den mest effektive dietten for å oppnå 

den optimale kroppen. Listen er uendelig. Poenget er at man aldri når fram til et endelig mål, 

og mulighetene man har er så mange at man umulig kan oppleve dem alle i ett livsløp. 

Shopping er en aktivitet som er svært betegnende for det jeget bedriver i NULL, og et begrep 

jeg vil komme tilbake til i den tematiske analysen av romanen.  

Bauman skriver videre at ikke alle valgmuligheter er realistiske for alle individer; det 

kommer an på hvilke ressurser man har til disposisjon (s. 111). Derfor vil de ressurssvake 
                                                        
2 Melosik, Zbyszko og Tomasz Szkudlarek. (1998). Kultura, Tozsamosc i Demokracja: Migotaine Znaczen. s. 
89. Impuls: Kraków.  
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ofte kunne realisere færre muligheter enn de ressurssterke. I tillegg til dette skaper den 

konstante shoppingen engstelse, fordi man aldri kan være sikker på om man har gjort de 

riktige valgene i livet; man er i konstant tvil. Men hvordan kan man gjenkjenne riktige og 

gale valg i en evig jungel av valgmuligheter? Ifølge Bauman er ikke dette mulig, og dermed 

vil shopperne alltid leve i valgets kval; de vil engste seg for om de har gjort det riktige valget, 

og de vil i tillegg aldri finne ut av det (s. 82).  

Til tross for dette klarer noen individer seg bedre i den flytende moderniteten enn 

andre. De som behersker egenskapene til det flytende elementet, er de som vinner. Det er de 

som makter å handle raskt og effektivt og leve i øyeblikket som styrer. Taperne blir de som 

ikke kan forlate sin plass når det måtte passe dem, eller de som ikke har ressurser eller 

muligheter til å etterstrebe det momentane i sine handlinger (s. 148).  

 

2.1.2 Anthony Giddens om refleksivitet 
Selvet har blitt et refleksivt prosjekt i vår moderne tid, skriver Anthony Giddens (1996, s. 

46). Han anvender begrepene selvrefleksivitet og selvidentitet for å forklare hva det vil si å 

være et refleksivt prosjekt, som jeg også vil benytte for å beskrive jegets forhold til sin egen 

identitet.   

Å være selvrefleksiv betyr å reflektere over hvem man er, altså sin biografi og de 

valgene man tidligere har gjort. Giddens spesifiserer at å reflektere over egne handlinger 

alltid har vært en del av menneskelig kultur, men at det er annerledes nå enn før. For 

eksempel har overganger i en persons liv – slik som å gå fra barn til voksen – alltid krevd 

psykisk reorganisering. I tradisjonelle kulturer ble disse overgangene ofte nøye overvåket av 

det kollektive miljøet, mens i moderniteten skal det forandrede selvet derimot utforskes og 

konstrueres som en del av en refleksiv prosess som forbinder personlig og sosial forandring 

(s. 46). Man er altså ansvarlig for å selv reflektere og skape sin identitet, uten at noen andre i 

samfunnet overvåker og har et overordnet ansvar.    

Når Giddens bruker begrepet selvidentitet, mener han ikke identitetens stabilitet over 

tid, men hvordan individet reflekterer over sin identitets stabilitet over tid. Den må 

rutinemessig skapes og opprettholdes av individet gjennom refleksive handlinger:  
 

Selvidentitet er ikke et særligt træk eller en samling af træk, som individet besidder. Den er selvet som 
det refleksivt forstås af personen på baggrund af vedkommendes biografi. Identitet forudsætter i 
denne forstand stadig kontinuitet på tværs af tid og rum, men selvidentiteten er en sådan kontinuitet, 
som den refleksivt fortolkes af agenten. (s. 68) 
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Det er den kontinuerlige strømmen av livsvalg som utgjør biografien Giddens skriver 

om. Og disse livsvalgene må individet være bevisst på. Dette poenget understreker han ved å 

hevde at premisset for å være menneske er å alltid være klar over, og på en eller annen måte 

kunne beskrive, både hva man foretar seg og hvorfor man gjør det (s. 49). Og ved 

rutinemessig å reflektere i de aktivitetene man foretar seg, opprettholder man sin selvidentitet 

(s. 68).  

Men for å kunne være i stand til å være selvidentisk, må et individ ha ontologisk 

sikkerhet, en nøkkelbetegnelse videre i denne oppgaven. Ontologisk sikkerhet er troen på sitt 

eget selv og verden rundt seg, aksepten av andre menneskers og tings væren i tillegg til en 

selv (s. 50). Det som skaper denne sikkerheten er fundamental tillit, en tiltro til andre 

personers pålitelighet som skapes i spedbarnets relasjoner med sine tillitspersoner (s. 52). 

Ontologisk sikkerhet fungerer som en beskyttelse mot framtidige farer og eksistensiell angst, 

slik at individet kan fortsette sine daglige aktiviteter og møte krevende situasjoner med håp 

og mot (s. 54).  

 

2.1.3 Jürgen Straub om identitetskrise3  
Jürgen Straub, professor i sosiologi, mener at identitet henger nøye sammen med opplevelsen 

av identitetskrise og hvordan individet prosesserer denne krisen psykologisk (2002, s. 60). 

Ifølge Straub er identitetsproblemer orienteringsproblemer. Å kunne orientere seg i sine 

omgivelser er en fundamental forutsetning for å være i stand til å være mer eller mindre 

selvidentisk (s. 62). Å være selvidentisk er for Straub noe annerledes enn det er for Giddens. 

For Straub kan selvidentitet forklares ut fra hvordan han definerer identitet – kontinuitet og 

sammenheng er nøkkelord i definisjonen: Identitet er den sammenhengende enheten man 

oppfatter seg selv som i samhandling med andre, altså at man er selvidentisk i forhold til 

hvordan man har vært tidligere i livet. For eksempel om man tar samme typer valg som man 

har gjort før. Men når man opplever ustabilitet i sine omgivelser, kan de bli vanskelige å 

orientere seg i og dermed vanskelig eller umulig å oppfatte seg selv som en sammenhengende 

enhet.  

Ustabilitet i omgivelsene forbinder Straub spesielt med ungdomstiden, og han kaller 

dette for the crisis of adolescence, som jeg videre vil referere til som ungdomskrisen (s. 60). 

                                                        
3 I sin forskning på personlig og kollektiv identitet viser Straub til flere andre forskere, men han henter særlig 
mye inspirasjon fra tidligere arbeid av psykologen Erik H. Erikson, som er spesielt kjent for sin teori om 
personlighetsutvikling. Mange av begrepene Straub bruker, for eksempel crisis of adolescence, krediterer han til 
Erikson, men jeg vil kun referere til Straubs tekst her. 
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Ungdomskrisen innebærer at man opplever ustabilitet og stiller spørsmål ved de 

orienteringene som tidligere har bidratt til stabilitet og livsretning i barndommen. Alle 

mennesker går gjennom denne fasen, men det finnes også andre omstendigheter der individer 

kan risikere ubalanse i livet og dermed miste orienteringen i tilværelsen. De som aldri 

opplever stabil grunn under føttene er i konstant fare for å oppleve en identitetskrise (s. 61). 

Å oppleve ustabil grunn kan være så mangt, men Straub nevner traume og sykdom som store 

identitetstrusler (s. 67). Disse kan føre til at individet ikke lenger klarer å handle slik at det 

oppfatter sin identitet som sammenhengende:  
 

[W]hoever has lost the ability to perform those (sometimes unconscious) ’acts’ that create a sense and 
a consciousness of being the same, identical person despite different circumstances, experiences, and 
activities, is suffering that lack that Erikson designated an identity crisis. Whoever was never able to 
learn or has lost the ability to react creatively to such crises, whoever is deprived by other persons or 
by circumstances of chance to develop this competence, will suffer from a loss of identity. (s. 61)  

 
Identitetstap er knyttet til å miste sin ontologiske sikkerhet. ”Ontologically insecure 

persons have lost the foundations of their being. They suffer symptoms such as fear of 

engulfment, feelings of implosion, petrifaction, and depersonalisation, a ’disembodied self’, a 

temporal and spatial diffusion”, skriver Straub (s. 61). For å unngå å havne i en slik situasjon, 

er det viktig å kunne tolerere omgivelser i forandring og klare å tilpasse sin historiske og 

biografiske identitet til disse forandringene, slik at man kan oppfatte seg selv som en 

sammenhengende person. Ifølge Straub er identitet derfor alltid i forandring; den må alltid bli 

konstruert og vedlikeholdt gjennom samhandling med andre individer (s. 66).    

 

2.1.4 Annen teori 
I tillegg til de tre sosiologene allerede nevnt, vil jeg benytte meg av litteraturteori og narrativ 

teori i denne oppgaven. I den tematiske analysen vil Ane Farsethås’ betraktninger om 

samtidslitteratur være sentral, mens det vil gjøres bruk av Cleanth Brooks’ strukturalisme i 

den tematiske analysen. I den narrative analysen vil Anna DeFinna og Alexandra 

Georgakopoulu og Astrid Erll være sentrale navn. Dessuten vil jeg ta i bruk Jacob Lothes 

begrepsapparat om upålitelig forteller og temporal distanse.  
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3 Tematisk analyse av NULL 
 

3.1 Identitet 
Straub definerer identitet som ”that unity and self-evidence of a person that derives from the 

active cognitive acts of synthesis and integration, by which persons try to ascertain the 

continuity and coherence of their life praxis” (2002, s. 57). Identitet er altså det bildet man 

har av seg selv, og det blir til i samhandling med andre. I NULL er identitet den overordnede 

tematikken; jeget sliter med det bildet hun har av seg selv, i tillegg til å ikke mestre 

samhandling med andre. Hun begynner fortellingen sin i barndommen, så for å forstå 

identitetsproblematikken hennes begynner denne analysen også der.  

 

3.1.1 Ungdomskrise og traumer 
I åpningssetningen i NULL er jeget i en alder der hun er på vei inn i ungdomskrisen, men i 

tillegg er det også andre hendelser som fører til ustabilitet i livet hennes på dette tidspunktet. 

Disse kan defineres som traumer, slik som Straub definerer dem, og de kan være med på å 

forklare hennes stadige selvhat gjennom resten av oppveksten og begynnelsen av livet som 

ung voksen. Hun forklarer indirekte at foreldrene hennes har skilt lag og at hun i tillegg har 

flyttet sammen med moren ut på landet og vekk fra Oslo. Dette gjør hun ved å la leseren få 

innblikk i tankene hun har som 10-åring. For eksempel forteller hun at hun ”gråter om natten 

og føler at [hun] er helt alene og at ingen kan redde [henne]”, at hun ”synes synd på mamma 

og pappa” og at hun ”forstår at konseptet hjem aldri har eksistert” (Pedersen, 2015, s. 9). 

Senere forteller hun at faren hennes kommer på besøk ”[a]nnenhver helg” og at hun vil være 

med ”hjem til Oslo” (s. 14).  

Jeget opplever altså store forandringer i en livsfase som allerede er preget av 

identitetsforvirring, og hun klarer ikke å orientere seg selv i de nye omgivelsene. 

”HVORFOR ER JEG HER”, spør hun (s. 14). At hele setningen er skrevet med versaler, kan 

tolkes som en voldsom uro og et stort behov for å finne ut av hvorfor hun er der hun er. Hun 

føler at hun ikke passer inn. Hun lengter etter å flytte tilbake til sine gamle omgivelser, der 

det er lettere for henne å orientere seg: ”Oslo er håp/ Når jeg kommer til Oslo skal jeg bli 

bedre, og jeg skal slippe løs alt som er konstruktivt og bra. […] Jeg skal tørre å være meg 

selv” (s. 16). Ikke nok med at jeget ikke klarer å orientere seg, hun gjemmer også bort sin 

sanne identitet med overlegg fordi hun ikke tør å vise den fram. Identiteten hennes blir 
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dermed verken sammenhengende eller kontinuerlig – de to viktigste faktorene for å kunne 

oppnå selvidentitet, ifølge Straub.  

Siden hun ikke tør å være tro mot seg selv, begynner hun å ta i bruk forskjellige 

strategier for å passe inn, eller eventuelt for å skille seg ut enda mer. Hun begynner å ruse 

seg, prøver ut forskjellige stilarter og forsøker å passe inn i ulike grupperinger. Men hun føler 

alltid at hun ”faller […] mellom to stoler når det kommer til venner” og at det er ”for dårlig 

utvalg” av aktiviteter for henne å holde på med (s. 15). Men aller mest føler hun at ”det er 

[hun] som er for dårlig. […] Det er tanken som fyller [henne] stort sett alltid” (s. 15).  

Hun har også vanskeligheter med å tilpasse seg sin egen kropps utvikling fra barn til 

kvinne. Her har større samfunnsstrukturer enn kun nærmiljøet innvirkning på henne. Siden 

hun ”absorberer alt uten filter”, blir hun påvirket av de dominerende skjønnhetsidealene i 

samfunnet (s. 9). Hun forteller at hun leser i Se og Hør og ”klipper ut bilder av pene damer og 

menn med fint hår og tynne kropper og limer dem inn i bøker” (s. 11). Det er lett å trekke 

linjer til disse idealene når hun senere teiper fast brystene for å gjøre dem helt flate og sier at 

hun ”vil være helt tynn uten overflødig fett noe sted” (s. 15). Jeget prøver desperat å holde 

fast i den kroppsformen hun tidligere har hatt som barn. Det er en endring som kommer i 

tillegg til alle de andre forandringene hun har gått gjennom i denne fasen av livet, og hun 

klarer ikke å akseptere den.  

Ved å vie begynnelsen på sin fortelling til sine barndom- og ungdomsår, legger jeget 

grunnlaget for leserens forståelse av hennes oppførsel som voksen videre i romanen. Det kan 

oppfattes som en unnskyldning – at hun har mistet sin evne til å være selvidentisk som 

konsekvens av mange store endringer tidlig i livet. Hun har vært et barn som var svært 

mottakelig for alle impulser, og har hatt vanskeligheter for å orientere seg i de nye 

omgivelsene hun har blitt plassert i. I tillegg til å ha opplevd den normale ungdomskrisen de 

fleste mennesker gjennomgår i puberteten, har jeget blitt utsatt for et, for henne, traumatisk 

samlivsbrudd mellom foreldrene. Hun har også blitt revet opp med roten og plassert i et nytt 

miljø, hvor hun føler at hun ikke hører hjemme og hvor ingen ser henne og hennes potensial. 

Dette resulterer i at hun sliter med å orientere seg og oppfatte sin egen identitet som en 

sammenhengende og kontinuerlig enhet. Selv om hun forsøker å tilpasse seg de nye 

omgivelsene og skape en ny identitet, mestrer hun aldri dette til det fulle, og ender derfor 

med misnøye med seg selv og et ønske om å forandre seg igjen. 
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3.1.2 Ontologisk usikkerhet 
Giddens skriver at kaos lurer på den andre siden av ontologisk sikkerhet (1996, s. 50). Dette 

underbygger Straub når han skriver at det å være ontologisk usikker innebærer å føle seg 

spaltet (2002, s. 61). Og det er kaos og følelsen av å være spaltet som rår hos jeget. Hun 

hevder at ”[hun] er glad og fri og uten kjerne”, men å være uten kjerne kan best forstås som å 

være uten et fast holdepunkt; uten en bestemt identitet (Pedersen, 2015, s. 19). Selv om jeget 

mener at hun er lykkelig uten å ha en kjerne, forstår vi at dette ikke er sant. Hun forteller at 

hun lever av å låne andres kjerne – altså er hun avhengig av en kjerne for å kunne overleve, 

hun har bare ikke sin egen. Hun har vanskeligheter for å finne ut hvem hun er, føler seg hele 

tiden spaltet og søker mot å være noen andre.  

Helt fra første side i NULL prøver romanens jeg å definere seg selv, samtidig som hun 

ønsker å søke vekk fra den definisjonen. Som barn er hennes fremste ønske å ”bli skuespiller 

eller artist” (s. 10). Hun vil stå på en scene og bli sett. Og etter som årene går, satser hun mer 

og mer på skuespilleryrket; et yrke der hun vil leve av å framstille en annen person enn den 

hun egentlig er. Samtidig er det viktig for henne at publikum skal anerkjenne henne for å 

være ”vakker, talentfull og flink til både det ene og det andre” (s. 11). Dette er et paradoks, 

for det vil ikke være henne publikum ser når hun står på scenen, men karakteren hun 

portretterer.  

Hun forteller også tidlig i romanen at hun har et sterkt ønske om å bli stor: ”En dag/ 

Når jeg blir stor/ Skal alt bli bra” (s. 11). Men etter hvert dreier det seg ikke kun om å bli 

eldre, men om å bli en forbedret versjon av seg selv, eller en helt annen person: ”Jeg skulle 

ønske jeg var smart/ At jeg var autist/ Eller at jeg hadde et talent som var mitt og som 

rettferdiggjorde eksistensen min på en måte” (s. 26). Hun aksepterer seg selv og sin identitet 

mindre og mindre ettersom hun blir eldre.  

Den ontologiske sikkerheten blir opprettet i barndommen av tillitsbåndet mellom 

individet og dets omsorgspersoner. Mangler kanskje jeget et slikt tillitsbånd? I det første 

kapittelet blir både moren og faren nevnt, men ingenting om deres kjærlighet til jeget. Det 

jeget derimot forteller er at hun ikke ”gidder […] å forholde seg til ting hjemme” (s. 15). Hun 

ber både moren, den nye kjæresten til moren, broren og søsteren sin om å ”dra til helvete” (s. 

15). Siden forteller jeget flere ganger om sitt forhold til moren, og at det ikke er moren som 

har gjort noe galt, men at moren simpelthen ikke ”vet […] hva hun har skapt” (s. 60).  

Jegets ontologiske usikkerhet viser seg også i det at hun ikke har et navn å identifisere 

seg med. ”Jeg” er kanskje det ordet som er mest gjennomgående i romanen, men jeget er 
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navnløst, i hvert fall forteller hun aldri sitt navn til leseren. Uten et navn er man også i 

mangel på en fundamental karakteristikk. Sosiologene og NOVA4-forskerne Olve Krange og 

Tormod Øia skriver at ”[n]avnet har samtidig karakter av å være unikt, genuint og 

enestående, noe som skiller den enkelte fra alle andre. Vi kan derfor si at navnet er en av de 

første tydelige identitetsmarkørene” (2005, s. 52). Navn blir ofte tillagt individet selv før det 

er født, og slik er det som oftest den aller første identifikasjonen et menneske har i sitt liv. At 

jeget velger å ikke røpe navnet sitt, viser at hun mangler en identitetsmarkør, og henger 

sammen med identitetskrisen hun opplever. Navnløsheten kan tyde på at hun ikke 

identifiserer seg med sitt eget navn, eller at hun selv mener at navnet hennes ikke er viktig. Å 

kalle seg selv for ”jeg” røper ingenting om hvem hun er. Imidlertid kan denne ”tomme” 

tittelen være en indikator på hvilket type menneske fortelleren er, i hvert fall hvilket type 

menneske hun framstiller seg som: et navnløst individ, et null, et menneske som ikke egentlig 

er noen.  

Å ikke være noen, eller å være noen andre, er også et fenomen som går igjen gjennom 

romanen. Jeget er ikke bare misfornøyd med seg selv, men klarer ikke å erkjenne seg selv 

som en person. Flere ganger omtaler hun seg selv som om hun skulle vært noen andre: 
 

Legene sier at jeg er heldig som lever/ De er dumme i hodet/ De skjønner ikke at jeg er uheldig som 
lever/ De skjønner ikke at jeg bare bruker opp skattepengene til folk på alkohol og destruktiv 
livsførsel, og at jeg tar opp sengeplasser som kunne tilhørt noen som har lyst til å leve og som vil ha 
hjelp/ Jeg vil ikke ha hjelp/ Jeg liker å være på bunn/ Jeg drukner i min egen egoisme/ Det er 
kjempedeilig/ Jeg elsker å gi faen i alle andre, meg selv inkludert (s. 118, min kursivering) 

 
Hun ser på seg selv som en del av ”alle andre”, ikke et adskilt eget subjekt.  

Et gjennomgående symbol som illustrerer jegets problem med å erkjenne seg selv, er 

speilet. Det dukker opp med jevne mellomrom i romanen, og jeget klarer aldri å se sin egen 

refleksjon i det. En gang hun har en svært depressiv periode, sperrer hun seg inne i leiligheten 

sin, kutter kontakt med omverdenen og ”[d]ekker til alle speil” (s. 40). Hun vil være alene og 

ikke engang møte seg selv. Kanskje er det for tøft å se sykdommen sin manifestert i sin egen 

fysiske kropp, eller kanskje er det hennes misnøye med seg selv som fører til at hun ikke vil 

se sin egen refleksjon. Etter en mislykket jobbfest forteller hun at hun ser på seg selv i speilet 

og at det ”[f]øles som [hun] ser på noen andre” (s. 34). Hennes speilbilde blir en løgn. 

Muligens er det fordi hun har prøvd så hardt å passe inn på jobbfesten, tatt på seg andre klær 

enn de hun vanligvis ville gått i og vært med mennesker hun vet hun egentlig ikke har kjemi 

med. Hun har posert for en person hun vet hun ikke er. Men hun har oppriktig prøvd og 

                                                        
4 Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring 
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ønsket å passe inn. At hun føler at hun ser noen andre i speilet, tyder på at hun nok en gang 

har skuffet seg selv og ikke kommet noe nærmere svaret på hvem hun er. Når hun drar til 

Peru klarer hun ikke lenger å definere seg selv som sitt eget selv, men ser på seg selv som 

noe annet: ”Ser i speil/ Vet ikke hvem den er der” (s. 159). Hun har verken begrep om hvem 

det er hun ser i speilet eller hvem som ser inn i speilet. Hun har redusert seg selv til ”den” – 

en ting. Speilet og hennes manglende refleksjon forfølger også jeget inn i jungelen og inn i 

psykosetilstanden hennes. Hun finner et speil i den forlatte hytta hun befinner seg i, men når 

hun ser inn i det er det ”tomt”: ”Jeg ser ikke meg selv/ Jeg har ikke speilbilde/ Jeg lukker 

øynene og teller til ti/ Når jeg åpner dem, er det speilbilde/ Det er søsteren min” (s. 172). 

Denne gangen er det ikke slik at speilbildet hennes kun ser ut som en annen, det er en annen. 

Hennes selv er på dette tidspunktet helt visket ut for henne og den ontologiske usikkerheten 

har nådd sitt makspunkt, samtidig som sykdommen er mer tilstedeværende enn før. Dette 

tyder på at disse aspektene henger sammen.  

Kanskje er det vanskelighetene hun har med å se og erkjenne seg selv som gjør det 

problematisk for henne å vise andre mennesker sitt virkelige jeg. Hennes innerste begjær er å 

bli sett og hørt – hun ønsker å bli skuespiller – men likevel vil hun ikke at noen virkelig skal 

se henne. Når hun treffer en av sine forelskelser, Mathias, igjen etter at de har kommet ut fra 

psykiatrisk sykehus, ”gjemmer [hun] ansiktet [sitt] i hendene” fordi hun ikke vil at han skal 

se henne i øynene (s. 87). Mot slutten av romanen gjentas denne frykten for blikkontakt: 

”Hver gang jeg ser noen i øynene føles det som om de suger ut sjelen min/ Som om de spiser 

meg/ Som om de avslører meg” (s. 125). Hun er altså redd for å bli blottlagt og mest 

sannsynlig også redd for å bli sett for den hun virkelig er, kanskje mest fordi hun er redd for 

at hun ikke er noen? ”Jeg aner verken hvordan man spiller teater, eller hvordan man er 

menneske”, forteller hun leseren når hun har søkt på teaterskolen (s. 84). ”Jeg bestemmer 

meg for å gå på prøven selv om jeg ikke vet hvem jeg er” (s. 84). Men når hun først kommer 

på prøven, bløffer hun om sine tidligere erfaringer og bekjentskaper for de andre 

prøvedeltakerne. Hun ønsker å presentere seg selv som en annen: ”Jeg vil at folk skal 

misforstå hvem jeg er” (s. 135).  

Jeget preges altså av sin ontologiske usikkerhet og følelsen av å være et spaltet 

individ. Men samtidig ønsker hun identitetskrisen og at andre skal misforstå henne. Hun vil at 

Jorg skal hate henne fordi han gir henne en følelse av å ha en egen kjerne (s. 28).  I tillegg har 

hun også fjernet seg fra tillitsbåndet til sin familie, som er en fundamental forutsetning for å 

oppleve ontologisk sikkerhet.  
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3.2 Valg og fluktruter 
Ane Farsethås beskriver i sin Herfra til virkeligheten (2012) om sine betraktninger av norsk 

samtidslitteratur og dens utvikling på 00-tallet. Et av spørsmålene hun finner representert i 

litteraturen igjen og igjen er: ”Hvordan leve i en verden der man har alle behov dekket, men 

likevel føler et behov for mer?” (s. 16). Vårt samfunn er et gyllent bur; ”et samfunn som har 

alt, materielt sett, men der mange likevel føler seg ufrie” (s. 16). Dette gylne buret kan synes 

uvirkelig og paralyserende til tider, og blir ofte et sted der romankarakterene ikke får nok 

utfordringer slik at kjedsomheten aldri er langt unna (s. 21). Derfor ønsker mange lidelser 

velkommen, fordi det blir ”et tegn på autentisitet og nærvær, et velkomment avbrekk fra 

uvirkeligheten” (s. 20). Farsethås tegner en samtidslitterær prototyp, et menneske som er 

fanget på to plan: et ytre, det gylne buret, og et indre, ”refleksjonssyke, klisjéskrekk, en 

nevrotisk frykt for å ikke realisere sitt eget potensial – som igjen fører til enda mer 

handlingslammende hyperrefleksjon” (s. 24). ”Tvunget som de er til å velge mellom et utall 

muligheter, alle med like ubetydelige konsekvenser, ender hovedpersonene […] gjerne med å 

bli fullstendig handlingslammet. Hvorfor velge noe som helst når alle muligheter uansett 

synes utprøvd fra før?” (s. 17). Hovedpersonene sliter altså med både handlingslammelse og 

en følelse av uvirkelighet. For å unnslippe denne følelsen av uvirkelighet velger de 

forskjellige måter å fjerne seg fra samfunnet på, forskjellige fluktruter (s. 26). Farsethås lister 

blant annet opp å gå i barndommen og galskap som to fluktruter der romankarakterene kan å 

fjerne seg fra samfunnet og voksenlivets ansvar og konsekvenser (s. 26). 

 

3.2.1 Ekstrem shopping  
Jeget i NULL er en romankarakter som lever i det Farsethås kaller det gylne buret. Samfunnet 

rundt henne er fullt av muligheter, men likevel blir jeget aldri tilfreds med det hun har. Hun 

søker stadig etter noe nytt, være det seg nye steder å være, nye mennesker å omgi seg med 

eller nye måter å oppføre seg på. Hun er på en evig shoppingrunde der hun alltid jager etter å 

komme videre, til neste jobb, til neste kjærlighet, til neste livssituasjon. Ifølge Bauman er 

dette normalt for mennesker i den flytende moderniteten, men det som er annerledes for 

jeget, er de stadige svingningene i ønskene hennes. I det ene øyeblikket vil hun noe, mens i 

det neste vil hun det helt motsatte.  

Jegets ubesluttsomhet starter i barndommen. Hun har et tankesett som motstrider seg 

selv allerede fra tiårsalderen: ”Jeg tror jeg skal leve for alltid, samtidig som jeg tenker på 

døden nesten hver dag” (Pedersen, 2015, s. 9). Hun beskriver seg selv først som et barn som 
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er åpent for alle impulser og som lar seg påvirke av skjønnhetsidealene i ukebladene, men 

kort tid etterpå ”skjemmes [hun] over at [hun] noen gang gadd å klippe ut bilder fra Se og 

Hør” (s. 12). Når hun blir eldre har hun problemer med å finne seg til rette på skolen. Hun er 

både fornøyd og ikke fornøyd med å være et sosialt utskudd sammen med Jorg. 

Klassekameratene kaller hun for ”kjøtthuer” (s. 26), men samtidig ”lengter [hun] etter å være 

en del av idiotgjengen” (s. 27). Hun farger håret vekselvis lysere og mørkere, alt ettersom 

hvilken gruppe hun har lyst til å tilhøre.  

Samtidig som jeget prøver ut forskjellige metoder for å passe inn, proklamerer hun 

flere ganger i løpet av romanen at hun ikke bryr seg. Tydeligst kommer det fram i denne 

passasjen:   
 

Jeg gidder ikke å bry meg om noe/ Jeg bryr meg faktisk ikke/ Om noe/ Selv om jeg får dårlig 
samvittighet stadig vekk, er den åpenbart ikke dårlig nok/ Det får meg til å hate meg selv enda mer/ 
Og det får meg til å fortrenge den lille samvittigheten som er igjen/ Som igjen fører til at jeg gjør nye 
handlinger som gir meg dårlig samvittighet som jeg fortrenger igjen og igjen/ Jeg har bygget en slags 
mur/ Jeg har tatt et slags valg (s. 16) 

  
Det er lite trolig at påstanden om at hun ikke bryr seg er sann. Å si at hun ikke bryr seg kan 

sees som en forsvarsmekanisme for å skåne seg selv fra de reelle nederlagene av hennes 

mislykkede forsøk på innpass. Hun fortsetter å ta valg på valg, og hun fortsetter å være 

misfornøyd med seg selv. Det er derfor hun tar nye valg. Det er som hun sier, en ond sirkel 

hun ikke kan komme ut av.  

Men de hyppige skiftningene gjør ikke jeget lykkelig. Når hun flytter til Oslo prøver 

hun seg i flere forskjellige yrker, men søker alltid videre til neste jobb. Hun nøyer seg verken 

på sykehjem eller i barnehage, og når hun får jobb som butikkansatt, forteller hun at det føles 

som om hun ”prostituerer [seg]” fordi hun må te seg etter butikkens standarder (s. 33). 

Likevel er hun skuffet over at hun ikke er som de andre kollegaene sine, som følger disse 

standardene til punkt og prikke. Hun spør seg selv hvorfor ikke hun kan le av det de ler av og 

”være kul” sånn som dem (s. 34). Den håpløse jakten etter å passe inn gir henne en følelse av 

å være ”tom”, ikke tilfredsstilt (s. 35).  

I likhet med jobbene, klarer jeget heller ikke å holde på noen av sine romantiske 

forhold fordi hun ikke kan bestemme seg om hun vil ha dem eller ikke. Selv om kjærestene 

hun har gir henne en kortvarig følelse av tilhørighet og lykke, dytter hun dem alltid fra seg 

ved å gi dem inntrykket av at de ikke betyr noe for henne. Det hele begynner med at hun 

innser at avstandsforelskelsen hun har i Leonardo DiCaprio ikke er forenelig med det imaget 

hun prøver å opprette. Hun bestemmer seg derfor for å grave drømmen om dem som par ”ned 
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i en jævla dyp grav” (s. 13). Likevel forteller hun at ”[d]et føles helt feil” (s. 13). Dette er 

riktignok ikke et reelt forhold, men like fullt en forelskelse fra jegets side. Etter dette følger 

mange mer seriøse situasjoner hvor hun forlater de menneskene som står henne nærmest. 

Hun slår opp med Jorg og blir sammen med jenta i parallellklassen, til tross for motstridende 

følelser: ”Inni meg et sted er det bare Jorg jeg vil ha” (s. 28). Hennes vinglende seksuelle 

legning er ikke noe hun reflekterer videre over, men det indikerer at selv en av de sterkeste 

identitetsmarkørene – hennes seksuelle identitet – ikke er på plass. Krange og Øia skriver at 

”ungdom med uavklart seksuell identitet har et mye høyere forbruk av ulike rusmidler, 

dårligere psykisk helse og mye høyere selvmordsfrekvens enn annen ungdom”, 

karakteristikker som er beskrivende for jeget (2005, s. 231). Når hun slår opp med 

jentekjæresten sin, forteller hun at hun ikke bryr seg om henne lenger, selv om hun ”får lyst 

til å kaste [seg] rundt henne og si at det [hun] sier ikke er sant” (s. 56). Hun lyver også til Rød 

og forteller ham ”at hun ikke elsker ham allikevel, at [hun] vil skilles” (s. 99). Dette er et 

gjentagende mønster, og mot slutten av romanen forlater hun Jorg på ny, denne gangen for å 

dra til Peru. Igjen forlater hun et fast forhold for å søke etter noe nytt. Ubesluttsomheten er i 

så måte en klar indikasjon på at hun er usikker på hvem og hva hun vil ha, og det bidrar til 

svekket psykisk helse for jeget. 

Jegets ekstreme shopping ser ut til å ha en sammenheng med jegets misnøye, noe som 

kan ha sammenheng med den flytende modernitetens press etter å oppnå vellykkethet. Dette 

blir eksemplifisert i en scene fra da jeget som barn blir fortalt at hun kan bli hva hun vil:  
 

Læreren min på ungdomsskolen sa en gang på en foreldrekonferanse at jeg kunne bli alt jeg ville i 
livet/ Jeg vil gjerne konfrontere den læreren og spørre hva han mente med det/ Er det sånt de bare 
slenger rundt seg til hver eneste imbesile drittunge med atferdsproblemer?/ Jeg sprenger/ Jeg lurer på 
hvorfor jeg er feig og har svekkede sjelsevner (s. 124)  

 
Bauman skisserer vårt samfunn som et sted der alt er oppnåelig, fordi det ikke finnes noen 

grenser for hva man kan velge lenger, den sosiale mobiliteten er friere. Alle mennesker har 

likevel ikke like forutsetninger for å klare seg og lykkes i samfunnet, de ressurssvake kan 

realisere færre muligheter enn de ressurssterke. Jeget er for eksempel hemmet av sin psykiske 

sykdom. Hun blir en taper i den flytende moderniteten, fordi hun er låst til sykdommen og 

ikke kan handle like raskt og være like mobil som andre friske individer. På tross av dette er 

jeget fortsatt ansvarlig for sine handlinger og slik sett et juridisk individ. Hun kan dermed 

ikke klandre andre for sine egne ”gale” valg, eller klandre andre for de mulighetene hun aldri 

får. At hun er frustrert over seg selv for sine ”svekkede sjelsevner”, viser at hun selv tar 
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ansvar for sin egen sykdom. Det er kun henne selv som hindrer henne i å nå de målene hun 

vil, og det er derfor hun blir misfornøyd.  

Både Bauman og Farsethås skriver at vårt samfunn noen ganger tilbyr for mange valg, 

og at dette kan føre til handlingslammelse. Jeget opplever også dette i løpet av romanen. I 

forholdet hun har med Rød, som kanskje er den relasjonen som er fylt av mest ambivalens for 

jeget, har hun under en av deres krangler både lyst til å være god og ond mot ham:  
 

Jeg får en impuls til å slå ham i ansiktet, denge ham inn i døra med hodet først/ Si at jeg hater ham og 
at han burde komme seg til helvete ut før jeg dreper ham/ Samtidig vil jeg trøste, holde rundt ham, si 
at han er kjempefin og kul og at jeg elsker ham høyere enn alt på denne jord/ Ta vare på ham/ Stryke 
ham i håret og si at jeg skal gjøre alt for at vi skal være sammen/ Jeg er ikke i stand til noen av delene 
(s. 113) 

 

I stedet for å gjøre noe som helst, blir hun handlingslammet, og til slutt er det Rød som ender 

opp med å forlate jeget. Dette fører til at hun blir så opprørt at hun igjen blir innlagt på 

psykiatrisk institusjon. Det virker som om å ta valg som ikke fører til at noe blir bedre, gjør 

jeget bevisst på seg selv som et juridisk individ, og hun blir ulykkelig. At noen tar valgene for 

henne og demonstrerer at hun har feilet, gjør henne likevel enda mer ulykkelig. Å ikke ta valg 

gjør altså ting verre for jeget, enn det å ta valg gjør. Kanskje er det denne frykten for å feile 

som gjør at hun fortsetter å leve i et ekstremt tempo der hun velger på ny hele tiden.  

Døden er den ytterste grensen man kan overskride i livet, og også den grensen som 

om mulig finnes i den flytende moderniteten. Jeget er ambivalent i sitt forhold til liv og død; 

hun opplever dødslengsel og en lyst på livet om hverandre: ”Jeg vil ikke dø/ Jeg drømmer at 

jeg bader i mitt eget blod, og skraper meg opp med en sløv kniv/ Hvis jeg bare kunne greie å 

gjennomføre noe, men jeg er feig og redd/ Kanskje hvis jeg fikk kreft, tenker jeg” (s. 36). Når 

hun prøver å ta livet sitt ved overdose, ringer hun straks etter til legevakta. Senere i 

handlingsforløpet hopper hun ut fra en høyde, men overlever dette også. Hun prøver å krysse 

den ytterste grensen i livet – en grense som er ensbetydende med at hun omsider vil slippe å 

stå ansvarlig for sine handlinger og bli konfrontert med sine feil – men får det ikke til.  

Som nevnt tidligere er jegets identitet, i likhet med alle andre individer i den flytende 

moderniteten, et uoppfylt prosjekt. Hun må stadig ta nye valg for å fornye seg selv, men er i 

valgsituasjonen mer ekstrem enn det Bauman tegner det ordinære individet som. Hun er 

svært vinglete og hun velger på ny og på ny med stor hyppighet, og virker aldri fornøyd med 

de valgene hun tar, i hvert fall ikke i lenger tid av gangen. I den flytende moderniteten kan 

man aldri nå en fullkommenhetsstilstand, og det kan være derfor jeget stadig søker etter noe 

nytt – hun ønsker å oppnå fullkommenhet uten å innse at det er et tapt prosjekt. Dette fører til 
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at jeget blir misfornøyd med seg selv. Hun er et juridisk individ som ikke kan legge skylden 

for sin mislykkethet på noen andre. Og det gjør hun ikke heller. Hun vender alt innover og 

blir sint på seg selv fordi hun aldri klarer å tilfredsstille sine egne krav. Hun prøver å sprenge 

grenser, men det går ikke i et grenseløst samfunn. Men hvorfor fortsetter jeget hele tiden å ta 

valg hun ikke blir fornøyd med? Hva er det som driver henne? Jo – hun er grunnleggende 

misfornøyd med seg selv og den hun er. Hennes drøm er å være en annen person. Hun prøver 

å velge seg selv bort. 

 

3.2.2 Verken barn eller voksen – å velge ansvarsløsheten 
Et av områdene jeget vingler på, er om hun ønsker å være voksen og ansvarlig, eller barn og 

ansvarsløs. Som barn lengter hun etter å bli voksen og har tro på at voksenlivet vil redde 

henne fra kjedsomheten, men som ung voksen søker hun stadig tilbake til barndommen igjen. 

Å gå i barndommen er en av fluktrutene Farsethås øyner hos samtidslitteraturens 

romankarakterer i Herfra til virkeligheten (2012, s. 26).  

Det hele begynner i de tidlige stadiene av puberteten. Jeget er misfornøyd med seg 

selv og sin situasjon, og ønsker å bli voksen så hun kan ta ansvar for sitt eget liv. Men så fort 

hun får litt ansvar, misbruker hun det. I sin første sommerjobb ”stjeler [hun] i bøtter og 

spann” (Pedersen, 2015, s. 20). Når hun blir 16 år, overtaler hun moren sin til å få lov til å 

flytte hjemmefra, men samtidig ønsker hun ikke å oppføre seg på en ansvarlig og voksen 

måte: ”Jeg har bestemt meg for å gi faen i alt, og å gjøre det jeg føler for hele tiden” (s. 20).  

Når hun flytter til Oslo og skal starte voksenlivet for alvor, takler hun ikke å jobbe. 

Hun slutter på alle arbeidsplassene hun prøver seg på, fordi hun føler at hun ikke passer inn. 

Når hun jobber i barnehage, blir hun for eksempel ”irritert på barna som ligger og har det 

behagelig, blir matet og pakket inn i varme pledd/ [Hun] vil også det” (s. 32). Hun har, med 

andre ord, lettere for å relatere seg til og ønske den ansvarsløse aktiviteten til barna, framfor å 

akseptere sin egen voksenrolle.  

Også de romantiske forholdene jeget har, er preget av å være useriøse og barnslige.  

Kanskje er dette best eksemplifisert med hennes avstandsforelskelse i Leonardo DiCaprio – 

en umulig ønskedrøm hun har som barn, men som hun likevel aldri gir helt slipp på. Helt mot 

slutten av romanen, når jeget er truet på livet, roper hun på ”Leonardo” samtidig som hun 

roper på ”Jorg” og ”Rød” (s. 176). Selv om det er en avstandsforelskelse hun hadde i 

barndommen, sidestiller hun den altså med sine mer seriøse forhold. Etter denne 

avstandsforelskelsen følger et forhold der kjæresten til jeget prøver å kjøre dem i hjel. Dette 
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gjør han fordi han vil ta forholdet til et nytt nivå og fri, mens jeget mener hun er for ung til å 

gifte seg.  

Forholdet til Jorg er av en annen karakter; de lever i en form for symbiose, der jeget 

er svært avhengig av Jorg: ”Vi sover som en person/ Svetter som en/ Puster som en” (s. 25). 

Samtidig som forholdet har et mer seriøst preg enn det hun hadde med den foregående 

kjæresten, er det fortsatt en ungdomsforelskelse. De bor på gutterommet til Jorg og sover i en 

barneseng som ”er laget for en tolv år gammel gutt” (s. 25). Barnesenga blir en metafor for 

ungdommen jeget så sårt vil ut av: De to har ikke plass der, den blir bare ”trangere og 

trangere” og gir jeget ”utslett i hele ansiktet og på kroppen” (s. 27). Hun er for mye, vil for 

mye og forholdet deres tar for stor plass til at det kun kan være en ungdomsforelskelse. Hver 

natt gråter både hun og Jorg ”fordi [de] er omringet av idioter og fordi [de] ikke har noe sted 

å være” (s. 27, min kursivering). Jeget vil ikke være der hun er, hun vil ikke bo på 

gutterommet til Jorg, men alderen hennes begrenser valgene hennes – det er umulig for henne 

å bryte ut av ungdomstiden. I stedet bryter hun ut av forholdet med Jorg. Dette gjør hun fordi 

hun ikke orker ”å ha så mye å tape lenger” (s.28). Hun orker ikke bekymringene som følger 

med forpliktelsene av å ha et seriøst og voksent forhold. Å la forpliktelsene fare er også noe 

som gjentar seg i forholdet deres når de møtes som voksne: ”Jeg vet ikke hvordan noe så godt 

skal kunne ende godt/ […] [Jorg] sier at han heller ikke skjønner hvordan alt skal ende/ Vi 

blir enige om at det får vi ta senere, og går tilbake og har sex under presenningen” (s. 138). 

De vil leve i nuet, mens konsekvenser og forpliktelser blir utsatt.  

Forholdet jeget har til Rød vitner også om en merkverdig krysning av voksen- og 

barnlighet hos protagonisten. De er samboere og de gifter seg, begge livssituasjoner som 

hører voksenlivet til. Selve giftemålet virker likevel mer som en lek enn en veloverveid 

beslutning. Brudekjolen minner om et kostyme til karneval og vitnene er tilfeldige folk spurt 

på gaten. Når de først har giftet seg, ufarliggjør de voksenlivet ved å gjøre narr av det: ”Jeg 

ler av ordet elske/ Han ler også av det, han sier vi høres ut som et voksent par/ Vi ler av at vi 

er mann og kone/ Jeg sier at jeg skal kalle ham gutt for alltid/ Og han sier at han skal kalle 

meg for jente” (s. 95). Realitetsorienteringen deres henger heller ikke på greip når de 

diskuterer hvor de skal dra på bryllupsreise etter å ha brukt opp nesten alle trygdepengene til 

jeget på bryllupsfeiring.   

I stedet for å forholde seg til konsekvensene av sine valg, velger altså jeget å gå 

tilbake barndommens naivitet. Der er ingen valg egentlig reelle, alt hun gjør blir en lek og 

forutsetningene for leken kan gjøres narr av framfor å tilpasse seg lekens regler.  
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3.2.3 Sykdommen – det faste i det flytende  
En annen fluktrute jeget benytter seg av, er galskap, også den omtalt i Farsethås Herfra til 

virkeligheten (2012, s. 26). I tillegg til at jeget overgir seg til – eller flykter inn i – 

barndommen, flykter hun også inn i sin egen sykdom. Der slipper hun nemlig også å forholde 

seg til valg og konsekvenser.  

Sykdommen og ønsket om barndomstilstanden sammenfaller i at jeget i sine sykeste 

perioder blir – lik som når hun går i barndommen – grensesprengende, konsekvensblind og 

avhengig av andre. Når hun har et psykotisk anfall på institusjonen, skriker hun panisk etter 

moren sin som et barn: ”MAMMA/ HVOR ER MAMMA/ JEG VIL HA MAMMA/ 

MAMMA” (s. 121). Under et annet anfall, etter at Rød har forlatt henne, innbiller hun seg at 

hun er en baby i ferd med å bli født: 
 

Jeg er i livmoren til mamma/ Jeg flyter rundt/ Jeg er vektløs/ Jeg gurgler/ Jeg har en tvilling/ 
Tvillingen dør/ Jeg er redd/ Jeg vil ikke bli født/ Jeg blir født allikevel/ […] Jeg våkner på vei mot 
bakken/ Jeg er vektløs/ Pang/ Jeg kjenner ikke kroppen min/ Jeg ler/ Mange mennesker/ Rødt og blått/ 
Og hvitt (s. 117) 
 
Dette skjer samtidig som hun prøver å ta selvmord. Hun nevner aldri eksplisitt at hun har 

hoppet for å ta livet sitt, men fødselslignelsen røper dette for leseren. Her virker det som jeget 

har gitt seg hen til sykdommen og ikke er bevisst valget hun har tatt om å hoppe. Hun har 

blitt forsvarsløs og ureflektert – som en baby.  

Galskapen lar jeget slippe å fungere som et juridisk individ; hun er ikke lenger 

ansvarlig for sine handlinger når hun er syk. Hun legger blant annet skylden for sin vinglende 

atferd på sykdommen når hun formulerer et brev til psykologen Eva: ”Jeg skriver at jeg 

fortsatt går rundt og er temmelig sinnssyk, og at det er plagsomt i hverdagen/ At jeg ofte gjør 

ting jeg angrer på, og at det er en slags hinne mellom hva jeg vil gjøre og hva jeg faktisk 

gjør” (s. 145).  

Samtidig er hun bevisst handlingene hun gjør når hun er syk. Hun utagerer hele tiden 

under hennes første opphold på psykiatrisk sykehus. ”Jeg innser hvor barnslig jeg er”, 

innrømmer hun. Jeget har altså selvinnsikt nok til å reflektere og gjøre bevisste valg. Likevel 

ender hun opp med å opptre ”umodent” fordi ”det føles riktig” (s. 48). Lysten etter å være syk 

og stadig te seg annerledes enn alle andre, er gjennomgående for jeget i brorparten av 

romanen. Hun vil være syk og hun vil slippe å tenke på konsekvenser. Til og med når hun 

begynner å bli frisk, velger hun å gi seg hen til sykdommen:   
 

Helt plutselig ser jeg meg selv utenfra/ Helt plutselig analyserer jeg mine egne handlinger/ Det er 
sykt/ Det er ubehagelig/ Det kommer med ansvar/ Jeg vet ikke hva jeg syns om det/ Jeg tror jeg velger 
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å glemme det litt og fortsette med det jeg holdt på med før jeg analyserte mine egne handlinger (s. 
134)  

 

Dette er starten på et vendepunkt for jeget. For første gang i romanen klarer hun å se seg selv 

klart. Likevel velger hun bevisst å fortsette i samme spor som før. Hun velger sykdommen – 

og dermed også ansvarsløsheten. 

På den annen side har hun noen ganger et ønske om å være selvstendig og takle livet 

og sykdommen sin på egenhånd. Hun bestemmer seg for å slutte på medisinene når hun får 

vite at de gjør henne følelsesløs: ”Dette skal jeg klare, det vet jeg/ Alene” (s. 77). Hun 

oppdager også at det er hennes egen magefølelse som er opphavet til stemmen fra outer space 

– en stemme som prøver å redde henne fra sykdommen. Det er også diskutabelt om 

eksistensen av psykologen Eva er reel eller om også hun er en del av jeget selv. En rekke 

indisier peker mot at Eva ikke er virkelig. For eksempel det at Eva bor i Bergen og at jeget 

ikke har råd til å betale Eva mer enn 100 kroner per behandlingstime, men likevel har råd til å 

reise for å besøke henne. Dessuten er ingenting av det Eva forteller jeget noe nytt for henne – 

det er ting hun allerede er klar over. Slik sett kan man si at jeget går til behandling hos seg 

selv, og at det hjelper henne, men ikke nok – hun blir ikke frisk.  

Den flytende modernitet er en tid og et rom som er like skiftende som jeget. Det 

eneste faste hun returnerer til, er sykdommen. I løpet av romanen er hun flere ganger inn og 

ut av psykiatrisk institusjon. ”Jeg skal hjem for å begynne på livet mitt/ Det føles som om 

livet mitt er over”, forteller hun en av gangene hun kommer ut derfra (s. 74). Kanskje er det 

fordi institusjonslivet er trygt og forutsigbart og et liv hun helst ikke vil forlate. Senere 

lengter hun i hvert fall tilbake til et slikt liv styrt av vaner:  
 

Jeg ser inn vinduet til stua på avdelingen/ Der sitter en pasient og spiller sjakk med en pleier/ Jeg 
banker på/ De hører ikke/ Jeg vil også spille sjakk med pleieren/ Jeg vil ha brødskive med kaviar og 
ost, et glass melk og en kopp kaffe (s. 140) 

 
Dessuten er sykdommen ikke bare noe gjenkjennelig og lett å flykte inn i, men også 

en tilstand hvor hun ikke kan falle dypere; det finnes ingen risiko for å få det verre. ”Jeg liker 

å være på bunn”, forteller jeget (s. 118). ”Jeg lengter etter tiden da rus var nødvendig for at 

jeg ikke skulle gå i oppløsning/ Jeg vil være avhengig/ Jeg vil gå til grunne” (s. 139). Hennes 

selvdestruktivitet overskygger ønsket hun har om å bli frisk.  

På tross av hun til stadighet prøver å ta nye grep og leve i øyeblikket, ender hun opp 

med å falle tilbake i sykdommen framfor å utvikle seg. Det virker som det er et bevisst valg å 
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være syk. I en verden som stadig forandrer seg, er sykdommen det eneste som er fast og trygt 

– et sikkert sted hun kan flykte til.  

 

3.2.4 Sinne – å heie på de slemme 
Jegets sinne kan også bli betraktet som en fluktrute. Gjennom hele romanen viser hun ofte 

aversjon mot samfunnet hun lever i; hun er sint og trassig og velger å gå imot etablerte 

normer og regler. 

Det hele starter i barndommen. I stedet for å tilpasse seg lokalsamfunnet, begynner 

hun å utagere og utvikle misnøye mot dem rundt henne og seg selv. Først virker det som 

sinnet er et uttrykk for ungdomskrisen hun går gjennom og et ønske om oppmerksomhet: 

”Jeg brenner inne”, forteller hun (s. 12). ”Jeg lurer på når noen skal se at jeg brenner inne/ 

[…] Jeg sminker meg sort rundt øynene og begynner å bli sint/ Jeg lurer på når noen skal se 

at jeg er sint” (s. 12). Sinnet blir en måte for henne å takle kjedsomheten på. Det blir også et 

middel for å oppnå oppmerksomhet fra et samfunn hun ikke føler ser eller setter pris på 

henne. Hun klarer ikke å orientere seg i bygda hun bor i, og derfor vendes energien hun har 

om til frustrasjon og utagering: ”Når jeg får sjansen til å komme meg bort fra dette jævla 

hølet, skal jeg faen meg brenne ned hele bygda i samme slengen” (s. 15). 

Men sinnet vedvarer, og det blir en måte hun ofte reagerer på. Hun blir blant annet 

sint når hun blir forlatt. Når Mathias, en av hennes forelskelser, forteller henne at han ikke vil 

ha henne, raserer hun leiligheten sin, slår seg selv, ”[k]lorer opp armene” sine og ”river i 

stykker innkallelsen til prøven” på teaterskolen (s. 89). Sinnet blir en måte å straffe seg selv 

på. Dette gjentar seg når hun mistenker Rød for å være utro; hun reagerer med å bli kvalm og 

tvinger seg selv til å kaste opp.  

Ikke bare er hun sint på grunn av hva de rundt henne gjør mot henne, hun er sint fordi 

hun hater seg selv. Hun føler aldri at hun klarer å leve opp til verken sine egne eller sine 

omgivelsers normer. Til og med når hun blir lagt inn på psykiatrisk institusjon, føler hun seg 

ikke tilstrekkelig; hun ”blir sint fordi [hun] innser at [hun] ikke er gal nok” (s. 49). Sinnet 

hennes er altså i større grad vendt innover enn utover. Hun forteller at hun synes synd på 

moren sin: ”Hun vet ikke hva hun har skapt” (s. 60). At jeget omtaler seg selv som et ”hva” 

eller et ”det”, gir signaler om at hun betrakter seg selv som et slags monster. Misnøyen over 

seg selv fører til at jeget begynner med selvskading og rus – noe som igjen fører til dårlig 

samvittighet og mer selvhat. Til psykologen sin forteller hun at hun ”hater [seg] selv og 

forakter de fleste andre mennesker i verden” (s. 35). Videre forteller hun at hun ikke forstår 
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konseptet ”å være glad i seg selv”; når moren tar henne med på ”et møte med en dame som 

snakker om å elske seg selv”, skjønner hun ”ingenting” (s. 78). Egenkjærlighet er altså ikke 

et konsept jeget klarer å fatte. 

Men ikke bare er hun sint på seg selv og verden rundt seg – hun har lyst til å være 

sint. På denne måten fungerer sinnet som en form for aktivisme for henne. Det blir en måte å 

stå opp for seg selv og jobbe mot samfunnet på. Å skrike og demonstrere sammen med Rød 

synes hun er ”deilig”; ”[d]et føles som om jeg fronter noe viktig/ Jeg fronter meg selv/ Jeg 

fronter et generelt sinne”, forteller hun (s. 82). Paradoksalt nok er jegets sinne også en måte 

hun jobber mot seg selv på, og som oftest går sinnet mer ut over henne selv enn andre.  

Etter hvert gjenkjenner jeget sinnet som en fysisk kraft inne i seg selv. Det Sinte er en 

polariserende motsats til det jeget kaller magefølelsen, eller Det Indre. Magefølelsen er 

fornuften, det som redder henne ut av sykdommen, mens Det Sinte er en ødeleggende energi: 
 

Det Sinte liker ingen/ Ingenting/ Det Sinte vil drepe og dra verden ned i elendigheten/ Det vil at andre 
skal ha det dårlig/ Det Indre er rolig/ Det har oversikt og innsikt, er overbærende og vil at alle skal ha 
det bra/ Det Indre er glad i meg og syns synd på Det Sinte/ Jeg har alltid heia på de slemme/ Jeg liker 
Det Sinte/ Det Indre irriterer meg litt/ Det er så jævlig skinnhellig/ Jeg tror ikke jeg er klar for å ta Det 
Indre helt på alvor (s. 150) 

 
Jeget har ikke lyst til å høre på Det Indre, hun heier tross alt på de slemme. Dette tyder på at 

jeget identifiserer det å være sint med det å være slem, noe hun både ønsker og hater seg selv 

for å være: ”Jeg skal ikke svikte de slemme/ De slemme trenger en talsmann” (s. 154).  

Jeget balanserer altså mellom å ønske å være sint og å hate seg selv for det destruktive 

sinnet. Eva forteller henne imidlertid at ”sinnet [hennes] er en drivkraft og at [hun] skal ta 

vare på det” (s. 147). Kun ødeleggende er det altså ikke. Det er også noe av det som driver 

jeget framover, som får henne til å handle. Dessuten fungerer det som en 

beskyttelsesmekanisme mot samfunnet hun lever i, men blir da samtidig en barriere mot 

andre mennesker og en måte å ta avstand til seg selv og sine handlinger på. Slik blir sinnet, i 

likhet med sykdommen og barndomstilstanden, også en fluktrute fra samfunn og ansvar.  

 

3.2.5 Jungelen – en flukt og en redning 
Farsethås nevner også andre steder som en fluktrute (2012, s. 29). Å komme bort fra vårt 

privilegerte samfunn og kjenne fattigdom og nød på kroppen, er en måte å få en mer autentisk 

livsopplevelse, og – i jegets tilfelle – å komme unna et samfunn der hvor ingen valg ser ut til 

å hjelpe henne til positiv utvikling. 
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Når jeget til slutt reiser til Peru, er det med et ønske om å drikke av te av em magisk 

jungelplante for å kunne møte og ta et oppgjør med sine indre demoner. Men når jeget sitter 

på flyet, bestemmer hun seg for å overgi seg selv til sine primitive innfall, fordi hun tror det 

kanskje ”kan redde [henne]” (Pedersen, 2015, s. 156). Grunnen til dette er at hennes 

primitivitet er den eneste kjente delen av henne som er igjen, fordi Det Indre, 

fornuftsstemmen hennes, har forlatt henne. I tillegg forteller hun at hun ”ikke kjenner 

reaksjonene eller handlingene [sine]”; hun ”kjenner ikke [seg] selv” (s. 156). Den primitive 

tilstanden hun hengir seg til minner om de andre psykotiske episodene hun tidligere har 

opplevd: Språket blir enklere5; hver linje inneholder færre ord enn vanlig, handlingsforløpet 

går fortere; det fortelles ikke fullt så mye om tankene til jeget, men passasjen er mer 

handlingsdrevet. Dessuten er alt jeget gjør styrt av tilsynelatende tilfeldige innfall – for 

eksempel går hun rett fra å ”[snakke] med folk om Gud” til rett etterpå å ”[kjøpe] kokain av 

mann” (s. 158). Det som er annerledes fra de andre tilfellene der hun er sterkt preget av 

sykdommen, er at det denne gangen er frivillig. Det at hun bestemmer seg for å styres av sin 

primitivitet, viser at hun fortsatt ønsker sykdommen, selv om hele poenget med reisen er å bli 

frisk og ta et oppgjør med sine indre demoner.  

Kanskje er reisen heller et ønske om å krysse hennes siste grenser, de hun alltid 

streber etter å nå. Og det virker som hun er grenseløs en stund; hun leker en risikabel lek med 

sex og rus som stadig eskalerer i voldsomhet. Deretter flytter hun ut i jungelen med 

”indianerne” Pablo og Paco og blir en del av deres kriminelle bande. Hun har til og med gått 

fra å ønske hun var noen andre, til å bestemme seg for at hun er noen andre: ”Jeg er 

Pocahontas” (s. 166). Hun har drevet seg selv helt til ytterkanten for å kunne være en annen 

person. Men selv denne leken må ta slutt, og det virker som jeget har krysset en siste grense 

når hun skyter et annet menneske. I hvert fall har hun tatt et valg som resulterer i store 

konsekvenser, ikke bare for personen som hun skyter, men også for henne selv. Sykdommen 

hennes eskalerer betraktelig, og Pablo og Paco må binde henne fast til en seng inne i hytta 

deres fordi hun hallusinerer. Jeget blir fanget i dobbel forstand; både i realiteten og i sin egen 

psykose. Plutselig befinner hun seg i hytta i jungelen uten vinduer eller dører: ”Jeg dunker på 

veggen/ Det kan jeg bare glemme/ Den er av mur/ Men det er jo en trehytte, roper jeg/ ’Dette 

er en trevegg, det kan alle se!’” (s. 172). Realitet og drøm sklir nok en gang over i hverandre 

for jeget.  

                                                        
5 Setningsutforming behandles grundigere i kapittel 4. 
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I denne forfatningen gjennomlever jeget en erindringsprosess. I en fortsatt 

drømmelignende tilstand går hun gjennom veggen i hytta og befinner seg plutselig ved en 

brønn i jungelen. Fra denne heiser hun opp diverse gjenstander, blant annet et norsk flagg, et 

bilde av Leonardo DiCaprio og en kassett. Disse gjenstandene er alle representative for deler 

av hennes personlighet, og ikke minst grunnleggende byggesteiner for hennes identitet. 

Flagget viser hvilken nasjonalitet hun tilhører, bildet av DiCaprio, som hun har gjemt unna 

fordi det ikke var forenelig med hennes image, taler om hvordan hun behandler alle sine 

senere kjærester – hun gjemmer unna kjærligheten og flykter fra dem – og kassetten hun 

fisker opp fra brønnen, er et opptak av moren og jeget som fireåring. Opptaket utløser en 

emosjonell reaksjon hos jeget:  
 

Kjærligheten i stemmen til mamma/ Varsomheten/ Som om hun snakker til noe som kan knuse om 
hun sier noe feil/ Den absolutte, ubetingede aksepten for meg/ Hun høres så pen ut/ Jeg kjenner 
varmen som strømmer fra henne helt fra Norge/ Jeg kjenner håper hennes, tilliten hennes/ Til at alt 
skal gå bra med meg/ At jeg skal ha det fint/ Være lykkelig/ Være god mot andre/ God mot meg selv/ 
Få barn/ Elske dem like mye som hun elsket meg […] Mamma er en helt/ Mamma/ Jeg elsker deg (s. 
175)  

 
Denne beskrivelsen av moren bryter med stilen i romanen for øvrig. Her preges jegets 

vokabular av positivitet – borte er ironien og galgenhumoren, og igjen står en ren og 

oppriktig skildring av morskjærligheten.  

Ifølge Giddens danner den kjærligheten et individ får fra nære omsorgspersoner i 

tidlige barndomsår grunnlaget for individets ontologisk sikkerhet. På grunn av sykdom og 

traumatiske hendelser i barndommen, har NULLs jeg opplevd et fravær av ontologisk 

sikkerhet, men erindringsprosessen hun gjennomgår i jungelen ser ut til å påvirke denne 

tidligere usikkerheten. Hun husker på det som Giddens kaller for den fundamentale tilliten – 

som hun har hatt til sin mor – og det virker som hun åpner seg for denne igjen. Hun erkjenner 

at det finnes en uselvisk kjærlighet for henne, og hun innrømmer til og med at hun har 

kjærlighet for seg selv: ”Jeg er så søt at jeg må gråte litt” (s. 174). Det er første gang i hele 

romanen at jeget har omtalt seg selv i så positive vendinger, og også første gang hun har sagt 

at hun elsker noen.   

Om jungelen er et ekte eller fiktivt rom, kan diskuteres. Men det er heller ikke det 

som er hovedpoenget med jegets reise dit. For uansett om hun faktisk befinner seg der eller 

om det er et resultat av hennes forstyrrede sinn, går hun gjennom en transformasjon. Jungelen 

og psykosen hun opplever kan sees som et overgangsritual for jeget. Et slikt overgangsritual, 

hvor den som skal transformeres må spille en aktiv rolle, er vanligere i tradisjonelle kulturer 

–  som hos for eksempel urbefolkninger – enn i den vestlige, moderniserte verden. Jeget må 
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altså ut av det gylne buret for å oppnå en form for modning. Hun må kalle fram sine 

erindringer for å redde seg selv.  

I jungelen gjenvinner jeget dermed sin ontologiske sikkerhet, i tillegg til at hun 

begynner å reflektere over sitt eget liv. Hun er med andre ord i gang med prosessen Giddens 

kaller selvrefleksivitet – og ved å begynne å reflektere over egne valg, er hun også på vei til å 

bli selvidentisk. Etter at hun har hørt på kassetten med morens stemme, er jeget nemlig seg 

selv – ikke lenger ”Pocahontas”. Reisen til Peru kan på denne måten sees på som både en 

flukt, men også en redning for NULLs jeg. 

 
3.2.6 Tilbake til NULL 
Når jeget våkner opp fra drømmeriet om moren, våkner hun opp til en voldelig realitet; Pablo 

og Paco ligger døde og selv er hun truet på livet. De siste verselinjene i avsnittet blir igjen 

primitive, slik som de er i starten av hennes reise til Peru: ”Rop/ Ord/ Ikke viktig/ Folde 

hender/ Lukke øyne/ Klemme øyne sammen” (s. 176). Selv om jeg tidligere argumenterte for 

at jeget hadde oppnådd ontologisk sikkerhet, virker det nå som denne sikkerheten likevel ikke 

er stabil, at dødstrusselen igjen vipper henne av pinnen og at dette er et nytt traume for henne. 

Men på den annen side virker det helt siste kapittelet heller håpefullt enn håpløst. 

Tittelen, som er den samme som romantittelen, er også den samme tittelen som det aller 

første kapittelet i boken. Dette kan tolkes som om jeget starter om igjen, at hun må tilbake til 

begynnelsen og igjen bygge seg opp. Jeget har kommet en lang vei siden hun startet på ”0”, 

samtidig har sykdommen eskalert jo eldre hun har blitt og jo høyere tallkapitlene har talt. 

Derfor kan det å være tilbake på start både være positivt og negativt. Men det siste kapittelet 

er likevel ikke en retur til begynnelsen. Kapittelet heter ”NULL” og ikke ”0”, slik det første 

kapittelet heter.  

Men hva er så annerledes nå enn det var før? Helt på tampen av romanen står jeget på 

en scene og spiller på en brukket fiolin for publikum: ”Jeg står på en scene/ Jeg har en 

lyskaster bare på meg/ Jeg er vakker, talentfull og flink til både det ene og det andre” (s. 183). 

Dette er akkurat det øyeblikket hun har drømt om siden hun var barn og et ekko av 

verselinjene fra begynnelsen av romanen: ”Når jeg blir stor/ Da skal alt bli bra/ Jeg skal stå 

på en scene/ Jeg skal ha en lyskaster bare på meg/ Alle skal se at jeg er vakker, talentfull og 

flink til både det ene og det andre” (s. 11). Jeget har realisert drømmen sin.  

Sannsynligheten for at dette er en virkelig hendelse er diskutabel. Resten av kapittelet 

er i hvert fall realitetsfjernt. Det starter surrealistisk og usammenhengende: ”Det piper/ Sort/ 

Det piper/ Sort/ Trenger ikke rem/ Rem brant/ Hvem brant?/ Rem brant” (s. 179). Hvor jeget 
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er og hvem hun prater med, vites ikke, men hun nevner ”[h]jem til gamlelandet”, så det er 

naturlig å gå ut i fra at hun er på vei tilbake til Norge (s. 180). Senere ligger hun på sykehus, 

der først Jorg, så Eva ligger i sengen ved siden av henne. At disse ligger i sengen, i stedet for 

å sitte i en stol – som ville vært mer sannsynlig for besøkende – gjør det hele til et mer 

usannsynlig scenario. Drømmer hun? Kanskje drømmer hun også fram sceneopptreden sin? 

Uansett – drøm eller ikke – ender romanen med at jeget står på den scenen hun alltid har 

villet stå på.  

På scenen framfører jeget musikk; hun er ikke skuespiller slik hun har drømt om. Når 

hun er ti år, før traumene og sykdommen setter inn for alvor, forteller jeget at hun står 

mellom å ville bli skuespiller eller artist, men etter hvert dreier drømmen seg kun om å bli 

skuespiller – og dermed framstille en annen person enn seg selv på scenen. Men det er altså 

ikke det hun ender opp med å gjøre. Hun har valgt å bli artist, og dermed står hun på scenen 

som seg selv.  

Hun spiller på en fiolin og forteller at hun har funnet musikken i jungelen. Jungelen er 

en vill og ukontrollerbar plass og kan betraktes som en allegori for jegets psyke – noe jeg vil 

komme tilbake til i neste kapittel. Kanskje eksisterer jungelen bare inne i jegets eget sinn. I 

hvert fall kan det synes sånn når jeget er på vei tilbake til Norge: ”Hjem til gamlelandet/ 

Endelig/ NEI/ Slipper ikke unna/ Slipper ikke unna jungelen/ Jungelen er overalt” (s. 180). 

Jeget kan ikke unnslippe sin psykiske sykdom som fortsatt er med henne. Samtidig uttrykker 

dette en nær forbindelse mellom galskap og kreativitet; musikken jeget framfører på scenen 

er nemlig inspirert av opplevelsene hun har hatt som syk. 

Men er avslutningen lovende eller ikke for jeget? Hun har nådd et punkt hvor hun er 

trygg nok på seg selv til å kunne stå på en scene som seg selv og ikke som noen andre. 

Dessuten er hun trygg nok til å stå på en scene overhodet, noe som forsterker inntrykket av at 

jeget har blitt mer selvidentisk enn hun var før. Forrige gang hun var på en scene, på 

opptaksprøve på teaterskolen, svartnet det for henne: ”Jeg husker ingenting før jeg er ute av 

rommet” (s. 107). I tillegg har hun vendt hjem fra den kaotiske jungelen, ikke bare fysisk, 

men også mentalt, noe som tyder på at hun er tilbake fra den aller verste sykdomsperioden. 

Det virker som om jungelen nå er temmet, men samtidig alltid tilstede. Altså er ikke den nye 

starten hennes absolutt; sykdommen er vedvarende og hun bærer fortsatt med seg 

opplevelsene hun tidligere har hatt. Men hun har klart å snu opplevelsene fra noe negativt – 

volden i jungelen – til en inspirasjon for hennes kreativitet. For selv om fiolinen hun spiller 

på er brukket og hun spiller ”[s]kjeve, rare, fine toner som ikke gir mening” (s. 182), kan det 

være akkurat avviket fra normalen som gjør musikken interessant for tilhørerne hennes.  
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4 Formell analyse av NULL 
 

4.1 En organisk helhet 
Cleanth Brooks var en amerikansk litteraturteoretiker og en av nykritikkens mest sentrale 

skikkelser. I sin artikkel ”Ironi som strukturelt prinsipp” (2008) diskuterer han den moderne 

poetens oppgave og hvordan diktet henger sammen som en organisk helhet. NULL er en 

roman, men grenser likevel mot lyrikk i sin sjangermessige utforming.  

”Den moderne dikteren står overfor oppgaven å gjenoppvekke et nedslitt og tappet 

språk, slik at det igjen kan formidle mening med kraft og presisjon”, skriver Brooks (s. 69). 

Måten poeten gjenoppliver språket på, er blant annet ved bruken av ironi. Men Brooks’ bruk 

av ironibegrepet avviker imidlertid fra den tradisjonelle bruken av ironi som ”det å 

tilkjennegi sin mening ved å uttale det stikk motsatte av hva man mener, men på en slik måte 

at ens sanne mening skinner igjennom” (Tranøy, 2011). Ironi trenger ikke være en åpenbar 

fordreining av mening. Brooks bruker begrepet ironi for å forklare hvordan delene i et verk 

modifiserer og blir modifisert av helheten, eller konteksten, som Brooks kaller det. 

”Konteksten gir en spesiell betydning til det enkelte partikulære ord, bilde eller uttrykk” (s. 

60). Slik ”lades” uttrykkene av konteksten (s. 69). Poenget til Brooks er at ”[d]iktets 

forskjellige deler er organisk forbundet med hverandre, og indirekte med diktets totale tema” 

(s. 60). Dermed må diktet leses med en hermeneutisk tilnærming for å kunne forstås i sin 

helhet.  

Jeget i NULL er et individ som har vanskeligheter med å finne seg til rette med sitt 

eget selv og sin plass i samfunnet. En karakteristikk som er gjeldende for henne, er hennes 

stadig skiftende humør. Hun er ustabil, impulsiv og sint, men også ofte kreativ og 

humoristisk. I denne delen av analysen vil jeg bevise hvordan romanens formelle trekk 

speiler personligheten og sinnsstemningen til jeget og dermed også romanens tematikk. For 

det første vil selve formen boken er skrevet i bli diskutert, og for det andre vil illustrasjonene 

som finnes både på omslag og inne i romanen bli undersøkt. Dessuten vil betydningen av 

tallkapitlene bli sett nærmere på. Hele analysen vil bli belyst av Cleanth Brooks teori om 

organisk helhet.  
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4.1.1 Den lyriske formen 
Det språklige spillet mellom del og helhet, som Brooks definerer som den organiske helheten, 

kan finnes igjen i NULL. Selv om det på tittelbladet står ”roman”, kan utformingen minne om 

lyrikk.  

Bortimot hver eneste setning starter på en ny linje, og setningene inneholder lite 

tegnsetting og nesten ingen punktum som markører for setningsslutt. Mangelen på punktum 

skaper et høyt tempo i teksten; den blir nesten jagende, som om den er på vei et sted i full fart 

og ikke har tid til å stoppe opp. Dette jaget reflekterer jegets liv og hennes tanker – de er aldri 

i ro.  

I de partiene hvor hun er mer psykisk stabil, er setningene ofte lengre og mer 

sammenhengende, mens i de partiene der jeget sliter eller er ruset, blir setningene kortere, 

mer oppstykkede og lite forutsigbare. Det viser hvordan jeget i disse situasjonene tenker og 

handler mer impulsivt. For eksempel reflekteres hennes ”primitivitet” seg i språket når hun 

reiser til Peru: ”Fra nå av er jeg primitiv […] FAEN/ Hjelp/ Ok/ Men, men/ Heheheeeee/ 

Mipp/ Tisser på meg/ Gjør ikke noe/ Lander med fly/ Fly rister” (Pedersen, 2015, s. 156). 

Setningene blir ufullstendige og fortelleren tar i bruk flere onomatopoetikon enn ord med 

leksikalsk betydning for å beskrive hva som skjer. Men det som er mest slående er at jeget 

utelater seg selv som subjekt. ”Jeg” er kanskje det mest brukte ordet i romanen, men mens 

jeget er primitivt omtaler hun ikke seg selv. Ved å utelate seg selv fra språket virker det også 

som hennes identitetskrise har nådd et nytt nivå, og at hun har mistet grepet om hvem hun er. 

Siden teksten inneholder jegets tanker, kan den noen ganger være forvirrende og 

vanskelig å forstå. For eksempel i passasjer som dette: ”Hvor er jeg, sir?/ Jeg visste det/ 

England vant cupfinalen” (s. 179). Pedersen lar leseren bli like forvirret som jeget ved å velge 

en form der leseren kun får innblikk i de desorienterte tankene jeget har. 

Flere steder i romanen brukes det versaler som skaper en effekt av voldsomhet. Et 

eksempel er i kapittel ”9”, når jeget har blitt lagt inn på psykiatrisk institusjon og har et 

psykisk sammenbrudd: ”JEG ER I VONDE HENDER/ JEG VIL TILBAKE/ JEG TAR DET 

TILBAKE/ JEG TAR DET TILBAKE HJELP MEG” (s. 121). Versalene gir inntrykk av at 

jeget roper, at hun har panikk, at hun er sint eller at hun har vanskeligheter med å bli forstått 

og derfor må være veldig tydelig. Antakeligvis opplever hun flere av disse sinnsstemningene 

samtidig. Hun virker både panisk og sint og redd på samme tid, samtidig som hun føler at 

pleierne ikke forstår henne: ”HJELP MEG FOR FAEN I HELVETE/ ’Vi hjelper deg. Snart 

virker sprøyten. Pust med magen’/ PUST MED MAGEN ER DU DUM JEG FÅR/ FOR 
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FAEN IKKE PUSTE” (s. 121). I de to siste linjene er ikke bruddet delt opp slik at hver linje 

utgjør hver sin setning, sånn som det har vært i de foregående linjene, men en linje 

inneholder en og en halv setning, og bruddet deler den siste setningen over to linjer. Dette gir 

inntrykket av at jeget snakker så fort at hun må trekke pusten midt i en setning, og det får det 

til å virke som panikken hennes eskalerer. Dessuten viser pustepausen leseren at jeget faktisk 

puster, selv om hun hevder at hun ikke får puste, noe som svekker jegets kredibilitet og 

styrker inntrykket av at hun er veldig syk.  

Andre språklige virkemidler Pedersen har benyttet seg av, er blant annet gjentakelser. 

De skaper klang og driv i språket, i tillegg til å illustrere hvordan jegets tanker ofte er 

gjentakende og ensrettede: ”Jeg dør nå/ […] Jeg. Dør./ Rød/ Rød/ Rød/ […]/ RØD/ DØR” (s. 

122). Setningene er også ofte korte, de kan virke impulsive og noen ganger voldsomme: 

”Føkk magefølelsen/ Nei/ Jo/ Det er bare hvitt her/ Og hver gang jeg snur meg er det som en 

rød deja vu/ Rød/ Rød har vært her/ Nå husker jeg det” (s. 124). Disse to setningene 

illustrerer jegets polariserende sider. Noen ganger er hun svært opptatt av én ting, og hun kan 

bruke mange setninger på å fortelle om denne ene tingen som opptar henne. Mens andre 

ganger endrer tankerekkene hennes seg raskt, og hun hopper fra et tema til et annet. Hun er 

uansett ekstrem i måten hun enten er fullstendig fokusert eller totalt ufokusert.  

Romanen er gjennomgående skrevet som et førstepersons narrativ, og kun en gang 

brytes denne narrasjonsstilen:  
 

’Nå sovner hun. Skal vi løsne på reimene nå? Hun sover i tolv timer minimum. Helt utrolig at hun 
ikke kollapset før.’  
’Hun er helt ferdig. Trist å se flotte unge mennesker forsvinne sånn. Skal vi ta en pause da? Ja, har du 
røyk? Vi låner en av henne. Hun merker ikke forskjell.’ (s. 123) 

  
Her har jeget hatt et kraftig psykotisk anfall på psykiatrisk institusjon, og har blitt medisinert 

av pleierne. Perspektivet skifter fra et førstepersonsperspektiv til å bli nullfokalisert. Hvem 

forteller egentlig nå? Det er tankene til jeget som blir gjengitt til leseren gjennom hele resten 

av romanen, men nå som hun er bevisstløs har vi ikke lenger tilgang til dem. På grunn av 

medisineringen har ikke jeget lenger fortellerevnene sine i behold. Det er ikke lenger hun 

som er herre over historien, det er pleierne. Og de tar til og med røyk fra henne. Hun er 

maktesløs, i både språk og handling. Språkdifferansen understreker forskjellen i tankegangen 

mellom det syke jeget og de ansatte på institusjonen som er friske. Setningene er nå 

fullstendige og en linje inneholder flere setninger med punktum som markør for setningsslutt. 

Dette resulterer i at tempoet i romanen går ned, og det forsterker inntrykket av at vi ikke 

lenger er inne i jegets hode som er kaotisk og konstant fullt av tanker. Men selv om 
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fortellingen ikke lenger er like kaotisk, har den også mistet sitt poetiske preg; språket har blitt 

mer prosaisk.  

Flere steder i romanen finnes det mellomrom mellom verselinjene. Et eksempel er når 

jeget sitter i bilen sammen med sin ekskjæreste og han truer med å kjøre dem i hjel: 
 

 Jeg kan se fjellveggen 
 Graver ansiktet mitt ned i hendene  
 
Jeg er 5 år på en strand i Brasil 
Jeg er 8 år i en tragisk begravelse 
Jeg er 10 år på en politihest på bursdagen min 
Jeg er 14 år og mister jomfrudommen 
 
Han trekker i brekket  
Bilen snurrer rundt6 (s. 22)  
 
Et annet eksempel er når jeget glir inn i en psykoselignende tilstand der hun innbiller seg at 

politiet er etter henne: ”Ingenting er trist/ Bare rart/ Som deja vu// Det banker på døra/ Jeg 

åpner ikke / Det banker hardt/ De sier at det er politiet og at jeg må åpne” (s. 42). Sistnevnte 

mellomrom er større enn førstnevnte, men begge markerer ellipser i tid, samtidig som de ser 

ut til å være ensbetydende med en slags overgang i jegets sinn. I det første sitatet er jeget 

hensatt tilbake i tid; livet passerer nærmest foran øynene hennes. Mens i det andre avsnittet 

markerer mellomrommet en overgang til en sykere tilstand for jeget.  

Ved å skrive romanen i en lyrisk form, kobler Pedersen sammen tematikk og 

utforming på den organiske måten Brooks beskriver i sin ”Ironi som strukturelt prinsipp”. 

Formen Pedersen har benyttet seg av, understreker altså jegets personlighet og følelser. Med 

Brooks begreper kan vi si at den lyriske formen er ladet av tekstens kontekst. Formen utfyller 

og underbygger det helhetlige temaet i romanen – nemlig den psykiske sykdommen og 

hvordan den påvirker jeget. Utformingen blir en forlengelse av jegets sinnsstemning, og gir 

leseren et dypere innblikk i jegets sykdom. Dessuten gjør den boken uforutsigbar og kreativ, 

akkurat som jeget selv. 

 

4.1.2 Illustrasjonene7 
NULL inneholder flere illustrasjoner som henger sammen med bokens tematikk. 

Forsidebildet viser en jente som henger opp-ned. Armene hennes henger slapt nedover mot 

                                                        
6 Sitatet er gjengitt akkurat slik det står i romanen. Senere vil jeg bruke ”//” for å gjengi mellomrom.  
7 For å beskrive illustrasjonene har jeg benyttet meg av førsteutgaven av NULL (2013), ikke andreutgaven 
(2015), som brukes som referanse i resten av denne oppgaven.  
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bakken. Kanskje er hun tilfreds med å henge slik, eller kanskje har hun hengt der så lenge at 

hun har gitt opp og blitt likegyldig. Det kan også bety at hun lett kan svinge i vinden. Bevege 

seg først den ene veien, så den andre – likt avgjørelsene jeget tar i romanen. Uansett 

innebærer det å henge opp-ned at hun får et annet blikk på verden enn det de fleste andre med 

beina plantet på bakken har. Å se verden opp-ned kan selvfølgelig føre til misforståelser og 

kanskje uenigheter med andre mennesker, men blikket hennes kan også være nytenkende og 

kreativt. At hun ikke står på beina viser at hun skiller seg fra normalen. 

Om man bretter ut boken og ser på baksideomslaget også, er det bilde av en mann. 

Han er større enn jenta, slik at det ser ut som han står i forgrunnen, mens hun henger bak, og 

de to har ryggen mot hverandre. Øynene hans peker nedover, akkurat som om han rynker 

brynene fordi han er sint eller fordi han konsentrerer seg. Han minner om en cowboy med en 

sigarett i munnviken og en hatt med stor brem på hodet, kanskje er han lovløs og farlig. På 

ryggen hans stikker det ut pigger eller ryggplater, noe som ikke er normalt for mennesker, 

men kanskje heller forbindes med dinosaurer og reptiler – dyr som kan være farlige for 

mennesker. Dette får ham til å framstå som en trussel mot jenta. Det er mulig at det er han 

som har hengt henne opp-ned. Men piggene trenger ikke nødvendigvis å fungere som våpen. 

De kan også være et forsvar – kanskje et forsvar mot jenta. Uansett hvilken funksjon piggene 

tjener, er de like fullt til stede og lager en fysisk sperre mellom de to personene.  

Innenfor omslagspermene av boken finnes flere illustrasjoner. Blant annet flere 

lavoppløselige svart-hvitt bilder. Det første bildet finnes rett før første kapittel begynner. Der 

avbildes en haug med bregner som ser ut til å vokse ut av mørket. Bregner er en type plante 

som vokser i store variasjoner i mange deler av verden. Felles for mange av dem er at de 

vokser i skyggefylte og våte miljøer der konkurransen fra andre arter er begrenset. Bregnene 

som er avbildet i NULL ser ut til å leve i akkurat det miljøet som er typisk for bregner å leve i 

– inne i en jungel. Etter at romanen er ferdig er det syv sider med bilder av jungelen. Bildet 

på den første siden er en eksakt kopi av bregnebildet før kapittel ”0”. Det neste bildet har 

også bregner i forgrunnen, men i bakgrunnen kan man se palmestammer, det gjør 

oppfatningen av at disse bildene er bilder av jungelen, sterkere. Neste side inneholder ikke en 

illustrasjon, men opplysninger om rettigheter og opplag. På neste side igjen finner vi et tredje 

jungelbilde. Dette strekker seg over to sider. Her er fokuset zoomet ut, og vi kan se en større 

bit av jungelen, ikke kun nærbilde av et par bregner og stammer, men mange flere av dem, i 

tillegg til lianer som slynger seg mellom trærne, en lys himmel i bakgrunnen og en mørk 

bakke tett med skog. Det påfølgende bildet er, i likhet med det forrige, dobbeltsidig. Men her 

er fokuset igjen zoomet inn, denne gangen mot den mørke delen av bakken. Plantene som 
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vokser der er vanskelige å skjelne på grunn av mørket, men de ser små ut, med tynne stilker 

og lange blader. Siste bilde er veldig mørkt, men i midten av bildet kveiler det seg en hvit 

slange.   

Trolig illustrer jungelbildene den jungelen som jeget selv befinner seg i på slutten av 

romanen. Og denne jungelen kan betraktes som en allegori for jegets sinn når hun er på sitt 

sykeste. Den er mørk, vill og ukontrollerbar. I begynnelsen av romanen er ikke jeget så plaget 

av psykisk sykdom, derfor finnes det kun et bilde før romanen starter, kontra syv bilder 

etterpå, hvor den psykiske sykdommen har vokst seg mye større. De syv bildene blir 

progressivt mørkere og fylt med tettere skog, akkurat som jeget gradvis blir sykere og sykere 

og havner lenger og lenger inn i jungelen. At det finnes bilder både før og etter selve 

handlingen i romanen, gir inntrykket av at jegets fortelling er lukket inne i den psykiske 

sykdommen – hun er fanget. Samtidig viser det også at jungelen er et sted kreativiteten 

springer ut fra, selve narrativet hennes finnes inne i jungelen, mellom bildene.   

Jungelbildene har alle lav oppløsning, og det er derfor vanskeligere å se hva de 

forestiller om man ser lenge på dem. I et sekund ser det ut som en jungel, men om man skifter 

fokus, ser man kun svarte og hvite prikker. Derfor kan man aldri riktig være sikker på hva 

man ser på. Ting flyter, og det kan være vanskelig å vite hva som er sant og hva som er 

falskt, hva som finnes og hva som ikke finnes. Dette kan sees som en speiling av jegets 

tankegang. Hun er også stadig inn og ut av psykose, og hun har problemer med å 

realitetsorientere seg.  

Skillet mellom realitet og fiksjon blir ytterligere understreket ved at 

informasjonssiden om forlag og trykk har blitt plassert midt mellom alle illustrasjonene. Det 

markerer et brudd med fiksjonen. Det drar leseren ut av den forestilte virkeligheten og 

konfronterer ham eller henne med realiteten. Det ligner på måten jeget i romanen blir dratt 

inn og ut av sykdommens fantasiverden.  

Siste bilde viser en slange midt inne i jungelen. I Bibelen er slangen et symbol på 

både fare og kunnskap. Det virker trolig at slangen også i NULL symboliserer det samme. 

Jegets sykdom kan være farlig for henne om hun faller for langt inn i den. Men samtidig 

henter hun kunnskap og kreativitet fra den. Hennes historie springer tross alt ut av 

sykdommen. Og helt på tampen av romanen, når hun spiller på den brukne fiolinen, forteller 

hun at hun ”fant [tonene] i jungelen” (s. 183). Sykdommen kan altså være en 

inspirasjonskilde for henne. 

Illustrasjonene i boken er like fullt en del av den organiske helheten som formen 

romanen er skrevet i. De fungerer som en annen innfallsvinkel til jeget og hva hun sliter med. 
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For eksempel vitner de om problematiske sosiale forbindelser, en ustabil psyke og 

realitetsforvirring, samtidig som de viser jegets forunderlige blikk på verden. 

 

4.1.3 Fra 0 til 10 til NULL  
Kapittelinndelingen i boka henger sammen med tittelen. Boka er delt opp i 12 kapitler, der 

kapitlene går i stigende rekkefølge med tittelnavn fra ”0” til ”10” og til slutt tilbake til 

”NULL”.  

En tallrekke fra 0 til 10 blir gjerne brukt som skala når noe skal måles. 0 representerer 

gjerne startpunktet og er ofte dårligst, mens 10 er best. En måte å se på tallkapitlene i NULL 

på er som en livsskalla, der tallkapitlene er representative for forskjellige faser i jeg-

personens liv. I hvert kapittel forandres livet hennes, og ofte er det den psykiske sykdommen 

som er grunnen til dette. Enten blir den mer framtredende, eller den viser seg på andre måter 

enn den har gjort før, og ved noen tilfeller virker også jeget tilsynelatende på bedringens vei. 

Likevel representerer kapittelinndelingen en progressiv prosess for jeget, der hun starter mildt 

plaget i ”0” og gradvis blir verre og verre (med små unntak), før hun ender opp svært syk i 

”10”. Skalaen er altså snudd opp ned i forhold til hvordan den vanligvis er konstruert. Det er 

når jeget har nådd toppen av skalaen i ”10” at hennes psyke er dårligst.  

Etter kapittel ”10” følger en side med sifrene ”1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10” skrevet i 

kolonne midt på siden. At tallrekken er fallende – at 10 er det nederste nummeret i stedet for 

det øverste – hinter om negativ utvikling. Dette understrekes av at tittelen på det påfølgende 

kapittelet er ”NULL” – skalaen har gått tilbake til start. En start der hvor jeget i 

utgangspunktet ikke hadde det bra. 0 er dessuten et siffer som kan sies å ha flere negative enn 

positive konnotasjoner; 0 kan være ingenting, tomt eller poengløst. Det kan også bety et null; 

en person som ikke er betydningsfull, eller det kan implisere et nullpunkt i livet der man har 

mistet alt og er tilbake på null – noe som virker trolig i jegets situasjon.  

Men på den annen side kan ”NULL” også være en positiv ny start for jeget. ”NULL” 

er ikke det samme som ”0”. Bokstavene fyller opp mer av siden enn det sifferet ”0” gjør; de 

tar mer plass. Kanskje er dette en måte å fortelle at jeget nå tar mer plass, brer mer om seg, er 

et mer utfylt og fullstendig individ? Skrift og språk er dessuten noe som er nødvendig for at 

mennesket skal kunne tenke og reflektere. Slik kan skriften tenkes å være mer verdifull enn 

sifferet, eller i hvert fall symbolisere jegets økende evne til å reflektere. Skriften er også 

mindre tvetydig enn tallordet ”0”. For i tillegg til å være et siffer, kan ”0” også være et hull – 

et hull som jeget kan falle inn i, eller en portal hun må gjennom. Man kan se på det som en 
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markør for begynnelsen på dannelsesreisen jeget må gjennom før hun omsider ender på 

”NULL” igjen. 0 er også en sirkel, lik den onde sirkelen jeget tidligere har følt hun ikke kan 

komme ut av. Men i siste kapittel er sirkelen borte. Det er altså ikke det samme nullet som 

jeget er tilbake til. Derfor virker det som hun har gått gjennom en prosess for å komme dit; 

hun har utviklet seg.  

Måten verselinjene i siste kapittel er utformet på går fra å være usammenhengende og 

forvirrende – ”Sort i hodet/ Og lår/ Rem slår” (s. 179), til å bli fullstendige setninger – ”Jeg 

står på en scene/ Jeg har en lyskaster bare på meg” (s. 183). Dette vitner om stabilitet og 

kontroll, som også lover godt for jegets psykiske helse.  

Selv om kapitlene med stigende nummer altså representerer en nedadgående spiral, 

virker det som det siste kapittelet er en positiv ny begynnelse for NULLs jeg. Hun begynner 

på null igjen, men hun har likevel kommet lenger enn 0.  

 

4.2 Fortelleren 
Lingvistene Anna DeFinna og Alexandra Georgakopoulu har forsket på hvordan individer 

framstiller sin identitet gjennom utformingen av sine narrativ. Narrativet er så tett forbundet 

med livserfaringer at det å lage historier om sitt eget selv, blir den primære måten å forstå 

livserfaringer på (DeFinna og Georgakopoulu, 2012, s. 160). Opprinnelig er forskningen 

basert på orale framstillinger av narrativ, men teorien kan også benyttes på skriftlige 

fortellinger, slik som jegets framstilling av sitt liv i NULL. Ved narrativ analyse vil jeg se på 

hvordan narrativet og identiteten til jeget henger sammen. I tillegg vil jeg finne ut om jeget er 

en upålitelig forteller, og i så fall hvilken funksjon det tjener i relasjon til identitetstematikken 

i romanen. 

 

4.2.1 Narrativet – å skape sin egen identitet 
På tross av at hele romanen er skrevet i presens, virker det som det fortellende jeget befinner 

seg på et annet nivå enn det handlende jeget. Selv om hun i aller første setningen slår fast at 

hun ”er 10 år” (Pedersen, 2015, s. 9, min kursivering), skriver hun senere at hun ”gjør 

handlinger mot søsteren [sin] som vitner om sosiopatiske trekk” (s. 10). Et barn på ti år ville 

neppe reflektert over dette, og det tyder på at det fortellende, voksne jeget har en temporal 

distanse til det handlende jeget (Lothe, 1994, s. 47). Men hvorfor velger jeget å fortelle 

historien sin i et slikt tilbakeblikk?   
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Barne- og ungdomsfasen av livet til jeget er gjengitt som enkelthendelser som ikke 

nødvendigvis henger sammen. De fortoner seg mer likt en oppsummering av tanker jeget har 

om seg selv som liten: ”Jeg har smugrøyket to ganger/ Jeg får en liten bror/ Jeg riper opp en 

bil med en stein/ Jeg har kysset fem gutter” (Pedersen, 2015, s. 10).  

Astrid Erll, professor i britisk litteratur og kultur på Goethe-Universität, har forsket på 

narratologi knyttet til minne. Hun skriver: 
 

Conversely, cognitive psychologists hold that acts of memory which belong to the episodic-
autobiographical memory system (i.e. the memory of lived experience) can only be realized by way of 
storytelling. At the heart of both autobiographical memory and narrative, then, lies a process which 
Paul Ricæur describes as ’grasping together’ and ’integrating’ ”into one whole and complete story 
multiple and scattered events. (Erll, 2009, s. 213)   

 
Videre forklarer Erll at identitet må konstrueres og rekonstrueres ved hjelp av minnet; ”by 

remembering who one was, and by setting this past Self in relation to the present Self. 

Needless to say, this identity-creating process is usually realized in the form of narrative” (s. 

219).  

Jeget i NULL minnes sine barndomsminner som enkelthendelser som ikke 

nødvendigvis henger sammen, men måten hun former narrativet på – som en oppsummering 

– skaper likevel en enhetlig fortidig identitet. Denne identiteten tar hun avstand fra, og 

dermed konstruerer hun også en nåtidig identitet. Hun framstiller sitt 10-årige selv som naiv 

og uvitende: ”Jeg absorberer alt uten filter/ Jeg tror at Gud hører når jeg ber” (s. 9, min 

kursivering). Det virker som om hun ikke verdsetter naivismen, som er typisk for barn, men 

snarere irriterer seg over den. Det er nøkkelordet ”tror” som røper denne holdningen. Det 

virker som hun indirekte sier at nå vet hun bedre. Hun prøver å definere hvem hun har vært, 

og etablerer en distanse til dette selvet ved å slå fast at hun ikke lenger er som dette. Men like 

fullt har hun et behov for å fortelle om sin bakgrunn til leseren, å forklare eller unnskylde sin 

oppførsel senere i livet ved å peke på årsaker i barndommen. Kanskje prøver hun også i 

tillegg å gjøre sin egen historie forståelig for seg selv.  

Teorien om at jeget prøver å etablere en identitet, kan ytterligere støttes opp av 

forskningen til DeFinna og Georgakopoulu. De skriver at et godt liv er et liv som har narrativ 

enhet:  
 

The search for and imposition of structure and unity in one’s life story has been considered as part of 
a therapeutic process, and disjunctures, ruptures and lack of coherence have been seen as evidence of 
a life that has not been sufficiently assembled, reflected upon and rendered meaningful. (s. 161)  
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Jegets narrativ i NULL er en historie som er kronologisk fortalt, men den inneholder også 

flere ellipser. I tillegg er enkelte deler av romanen er svært fragmentarisk framstilt, slik som 

for eksempel siste kapittel, der handling og tid er vanskelig å følge. En slik fragmentarisk 

framstilling av sin livserfaring impliserer et selv som er foranderlig og som ikke kan 

reduseres til en singulær og sammenhengende enhet, skriver DeFinna og Georgakopoulu 

(2012, s. 161). En usammenhengende eller spaltet identitet, kan, som tidligere diskutert, 

implisere ontologisk usikkerhet. Jegets narrativ blir oftest usammenhengende og vanskelig å 

forstå når hun er som sykest, og dermed er det i disse stundende hennes ontologiske 

usikkerhet skinner mest gjennom. Derfor vil jeg argumentere for at jegets fortelling ofte 

mangler narrativ enhet. Men samtidig virker det som narrativ enhet er målet når jeget forteller 

sin historie. Hun reflekterer over sine valg og setter dem sammen til en fortelling, og dermed 

skaper hun en identitet. Med Giddens’ begrepsapparat i bakhånd kan vi si at jeget er 

selvrefleksivt – hun samler sin historie og reflekterer over den.  

 

4.2.2 Jeget som upålitelig forteller  
Jacob Lothe forklarer i Fiksjon og film (1994) hva som kjennetegner en upålitelig forteller: 

Han lister blant annet opp avgrenset kunnskap om det fortelleren forteller om, og et sterkt 

personlig engasjement – på en måte som gjør både framstilling og vurdering påfallende 

subjektiv (s. 36).  

Det første punktet til Lothe er diskutabelt når det kommer til jeget. Det kan hevdes at 

hun har stor innsikt i hva hun forteller om, nettopp fordi hun forteller om sitt eget liv. Men 

selvhatet som kommer fram via narrasjonen, kan sees som at jeget har et snevert syn på seg 

selv. Den psykiske sykdommen preger jeget i stor grad: ”Jeg skriver at jeg fortsatt går rundt 

og er temmelig sinnssyk, og at det er plagsomt i hverdagen” (Pedersen, 2015, s. 145). Hun 

blir ofte misfornøyd med seg selv når hun ikke klarer å kontrollere sine gjerninger på grunn 

av sykdommen. Men det er tross alt en sykdom, og det er fåfengt å hate seg selv for det. 

Dermed kan man hevde at jeget likevel har lite innblikk i sin egen situasjon.  

Det andre punktet til Lothe, derimot, er svært gjeldende for jeget. NULL har en sterk 

subjektiv utforming. Jeget er kun engasjert i seg selv, og er egentlig ikke opptatt av å 

formidle noe annet til leseren enn hva som skjer med henne. Dette resulterer i at leseren bare 

får innblikk i det jeget velger å dele. Og dette kan noen ganger være forvrengt informasjon; 

sykdommen gjør at det som blir formidlet ofte kan være utilgjengelig og usammenhengende, 

slik at leseren ikke riktig vet om det jeget sier er sant eller ikke. For eksempel når jeget 
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befinner seg i jungelen – er det realiteten, eller er det bare innbilning? Og eksisterer Eva, eller 

er hun et resultat av jegets fantasi?  

Dessuten demonstrer det handlende jeget ofte sin egen upålitelighet ved å lyve til de 

rundt henne. For eksempel lyver hun til medstudentene sine på opptaksprøven til teaterskolen 

fordi ”[d]et hjelper å late som om [hun] er profesjonell” (s. 104). Siden det handlende og 

fortellende jeget er den samme personen, kan vi anta at det fortellende jeget er like upålitelig 

som det handlende jeget. Samtidig virker det fortellende jeget tilsynelatende mer ærlig fordi 

hun innrømmer løgnene hun forteller i handlingen, for eksempel forteller hun sannheten til 

leseren når hun forteller om søknaden til teaterskolen: ”Jeg skriver ikke at jeg vil være i 

fokus/ Jeg skriver ikke at jeg bare vil bli sett og hørt (s. 84).  

Den temporale distanse mellom det handlende og det fortellende jeget kan derfor ikke 

bli oversett. Det fortellende jeget reflekterer over sin biografi ved å fortelle sin historie. Hun 

distanserer seg på mange måter fra den hun har vært, og kanskje distanserer hun seg på denne 

måten også til løgnene hun har fortalt. Samtidig er hun veldig subjektiv, og det er ikke alltid 

lett å vite om jeget forteller sannheten eller om hun skildrer sine vrangforestillinger. At hun 

selv ikke vet forskjell på dem, selv med den temporale distansen, tyder på at hun fortsatt er 

syk og kanskje ikke selv vet hva som er sant og ikke.    
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5 Konklusjon 
”Jeg vet ikke hvem jeg er” (Pedersen, 2015, s. 120) forteller jeget i NULL. Det er problemet 

som forfølger henne gjennom hele romanen. Hennes mangel på identitet – eller mangelen på 

en bevissthet om sådan – fører til selvhat. I denne oppgaven har jeg forsøkt å finne ut 

hvordan jegets selvhat påvirker hennes identitet og hvordan hennes identitet igjen påvirker 

selvhatet, med særlig fokus på å koble dette opp mot jegets psykiske sykdom.  

Jeg har benyttet sosiologiske teorier om samtidssamfunnet og identitetsskapelse som 

et rammeverk for å forstå jegets selvhat. Jeg har vist at dagens samfunn på mange måter kan 

betegnes som et gyllent bur; et beskyttet rom med uendelige valgmuligheter. Men valgene vi 

tar har sjelden betydelige konsekvenser, og derfor kan vi fort bli fanget i en slags opplevd 

meningsløshet. Bauman karakteriserer det som den flytende moderniteten, og forklarer at 

dette er en tid og et sted der alle ting er forgjengelige, og der vi hele tiden shopper etter nye 

forgjengelige mål. Det er altså valgsituasjonen som står i sentrum for individet i 

nåtidssamfunnet. Vi tar valg på valg, men ingen av dem spiller egentlig noen rolle. Derfor er 

håpløsheten eller likegyldigheten aldri langt unna. Samtidig er det et samfunn som sentrerer 

rundt individualiteten; vi er juridiske individer som selv står til ansvar for våre valg. Derfor 

ender mange ofte opp med å bli misfornøyde med seg selv om de ikke klarer å navigere seg 

gjennom valgjungelen.   

Denne misnøyen er svært gjeldende for jeget. Hun hater seg selv fordi hun ikke klarer 

å ta riktige valg. I ungdomstiden utvikler hun et sinne som først er ment som en kilde for å 

skaffe henne oppmerksomhet, men som hun siden bruker som en destruktiv kraft, både mot 

de rundt henne og mot seg selv. Hun blir altså sint fordi hun har tatt et valg om å bli sint, og 

slik utviklet en ond sirkel hun ikke kan komme ut av. På samme tid søker hun alltid mot hatet 

– hun vil være slem.  

Jeget har en grunnleggende ontologisk usikkerhet som gjør identiteten hennes spaltet. 

Derfor klarer hun aldri å gjøre valg hun blir fornøyd med, fordi en del av henne ønsker 

valget, mens en annen del ikke ønsker det. Hun er avhengig av å shoppe rundt etter nye 

muligheter for å finne og opprettholde en identitet, men samtidig er hun aldri sikker på hvem 

hun er og hva hun skal shoppe etter. Uten et stabilt syn på sin identitet, har hun heller ikke et 

mål å strekke seg etter. Fraværet av suksess er kanskje det som gjør at hun hele tiden søker 

mot det ekstreme, for bare i det ekstreme har hun mulighet til å krysse en siste målstrek – et 

sted hvor hennes sanne identitet kanskje vil åpenbare seg.  
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Men det ekstreme er også en fluktvei for jeget. Hun søker ly fra samfunnets krav om 

shopping og ansvar i både barndommen, sykdommen og sinnet. Dette er tilstander der hun 

ikke trenger å forholde seg til å være et juridisk individ; det er frisoner fra det gylne buret. 

Både sykdommen og barndommen lar henne være uansvarlig og fri til å gjøre som hun vil 

uten å forholde seg til konsekvensene. Sinnet er derimot en måte for henne å distansere seg 

både til samfunnet og til sitt eget selv – som hun hater mest av alt.   

Det jeget opplever er en identitetskrise. Hun hater seg selv for krisen, samtidig som en 

del av henne ønsker den velkommen. Hun ønsker ikke å ha noen ”kjerne”. Dette beviser hun 

igjen og igjen ved å ta avstand fra de valgene hun tidligere har gjort. For eksempel når hun 

gifter seg med Rød og kort tid etter ønsker å gå fra ham igjen. Hun har altså et begjær om å 

ikke ha en fast identitet, men være ”flytende”. Paradoksalt nok søker hun gjennom hele 

romanen etter nettopp en identitet hun kan være fornøyd med.  

Dette kan skyldes at jeget sliter med selvrefleksivitet; hun klarer ikke å se seg selv 

utenfra. For eksempel klarer hun ikke å forstå sitt eget handlingsmønster. Dette hjelper henne 

ikke å få en sterkere definert identitet, men snarere bidrar det til å øke selvhatet hennes. 

Imidlertid finnes det et vendepunkt mot slutten av romanen hvor jeget klarer å se seg selv 

utenfra, men likevel velger å ”fortsette med det [hun] holdt på med før [hun] analyserte [sine] 

egne handlinger (s. 134). Jeget velger altså å ikke bruke den nye innsikten til sin egen fordel, 

men tvert imot å snu ryggen til selvrefleksiviteten – det er for mye ansvar.   

Først når jeget kommer seg ut av det gylne buret – ut av det vestlige samfunnet og inn 

i jungelen – klarer hun å oppføre seg selvrefleksivt. Her gjenoppdager hun den fundamentale 

tilliten og sin mors kjærlighet til henne. Jungelen fungerer dermed som et slags 

overgangsritual for jeget. Det er det ene stedet hun er helt alene uten noe sikkerhetsnett som 

kan hjelpe henne når hun har trådd feil; her er hun tvunget til å ta konsekvensene av sine 

handlinger. Det er ikke tilfeldig at jeget må vekk hjemmefra for å klare dette. Jungelen er 

ikke en del av den flytende moderniteten; her hersker andre lover. Det er også verdt å merke 

seg at jungelen kan sees som en forlengelse av jegets eget sinn – en slags vrangforestilling 

hun er sperret inne i. Her kan hun endelig være ekstrem og nå den siste målstreken, nettopp 

fordi hun ikke har andre valg enn å ta konsekvensene av det hun har gjort. Hun må reflektere 

over sin biografi for å minnes den fundamentale tilliten og komme seg ut av psykosen. 

Morskjærligheten redder henne ut av situasjonen selvhatet har ført henne inn i. Dessuten 

bekreftes hennes refleksivitet av at det er hun selv som forteller sin historie. Ved å skape et 

narrativ av livet sitt, reflekterer hun endelig over det.   
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Slik havner hun tilbake på null, men denne gangen heter kapittelet ”NULL” og ikke 

”0”. ”0” kan sees som et symbol på den onde sirkelen som jeget nå har kommet seg bort fra. I 

stedet for å gå tilbake til start, er jeget klar for å vandre en ny vei. Hun har nok mot til å stå på 

scenen som seg selv, noe som viser at hun er mer ontologisk sikker enn hun har vært 

tidligere. Hun har fått en større aksept for seg selv. Til og med sinnet sitt har hun innfunnet 

seg med: ”Jeg sier til Eva at det bor et monster inni meg/ […] Eva er streng i stemmen/ Hun 

sier at vi har snakket om dette før/ At det monsteret ikke er et monster på ordentlig/ Bare noe 

jeg har forlatt og forsømt” (s. 182). Sinnet er en del av henne – ikke nødvendigvis noe slemt, 

men heller en drivkraft.  

Likevel er jeget fortsatt sykt. Hun forteller at ”jungelen” alltid er med henne, i tillegg 

til at det fragmentariske narrativet vitner om et fortsatt ustabilt sinn. Men i stedet for å hate 

seg selv for sykdommen, bruker hun den nå til kreativ inspirasjon. Ved hjelp av sykdommen 

finner hun tonene hun framfører på scenen – scenen hun har drømt om å stå på hele livet. 

For å besvare min problemstilling fra innledningen: Jegets selvhat har hindret henne i 

å oppnå selvidentitet, men samtidig har selvhatet ført til en spaltning i hennes identitet som 

igjen har fått henne til å ønske sitt eget hat velkommen. Det er først når hun klarer å bryte ut 

av denne syklusen, akseptere seg selv og tro på sin mors kjærlighet til henne, at hun klarer å 

være selvidentisk.  

 

5.1 Mine refleksjoner 
Vi lever i et vestlig jeg-samfunn der enkeltindividets selvrealisering er førsteprioritet. 

Pedersens roman handler om selvrealisering; om å finne seg selv og være fornøyd med det 

selvet. Når romanen konkluderer, har ikke jeget blitt bedre mellommenneskelig. Hun har ikke 

begynt å ta mer hensyn til de rundt seg, i hvert fall får ikke leseren vite noe om det skulle 

være tilfellet, men hun har blitt et bedre menneske mot seg selv.  

Vassenden skriver at litteraturen tjener en pedagogisk rolle fordi vi kan få et bedre 

overblikk over tiden og verden vi lever i om vi leser samtidslitteratur. Det er nettopp det 

Pedersen lar leseren få oppleve med NULL. Romanen uttaler seg om unge mennesker i dag 

og hva de sliter med. I dagens samfunn finnes så mange valg og så mange unge mennesker 

som streber etter å være den perfekte utgaven av seg selv. Da jeg gjorde forberedelsene til 

denne oppgaven dukket det nesten daglig opp nye avisoppslag om ungdom som slet seg selv 

syke – alt grunnet stress og et jag etter perfeksjon. De var misfornøyde. Vi er misfornøyde.  
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I den tidligere nevnte Evig søndag, av Linnéa Myhre, ender protagonisten Linnéa opp 

med å reise hjem til mor etter lang tids spiseforstyrrelse. Hun må nærmest sette voksenlivet 

og ansvaret på vent og dra hjem for å bli tatt hånd om. Avslutningen på Pedersens roman er 

mer håpefull. Jeget blir også her reddet av morskjærligheten, men mest av alt redder hun seg 

selv. Kanskje kan vi lære noe av Pedersens protagonist. At vi kan tillate oss større aksept for 

oss selv. Selv om vi sliter og er uperfekte. 
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