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Sammendrag 
Forfatterens navn: Jenny Marie Tornes 

Tittel: Realityterapi: En kritisk analyse av Jeg mot meg 

Veileder: Ole Jacob Madsen 

Bakgrunnen for å skrive om Jeg mot meg heftes på at den har vært gjenstand for relativt lite 

offentlig debatt av profesjonsutøvere, til tross for at programmet utfordrer rammene for 

psykologisk yrkesutøvelse. I denne oppgaven forsøker jeg å belyse Jeg mot meg som 

fenomen basert på følgende tre problemstillinger: (1) Hvorfor ble gruppeterapi til et TV-show 

i NRKs realityserie Jeg mot meg?, (2) Hvilke særskilte problemstillinger aktualiseres ved 

serien? og (3) Har programskaperne tatt etikken tilstrekkelig på alvor?.  

For å besvare problemstillingene tas det utgangspunkt i litteratur om historiske 

utviklinger innen psykologien, media og kulturen, relevante innvendinger og kritikk fra 

fagpersoner og andre kommentatorer i media, programskapernes utsagn om serien og eget 

intervju med Peder Kjøs. Det benyttes teori om privatlivets funksjoner, kritisk psykologi, 

moralfilosofi og profesjonsetikk.  

  Årsaksforklaringer for Jeg mot meg synes å være sekularisering, individualisering og 

psykologisering, i tillegg til ”den nye åpenheten” i samtiden og økende vektlegging av 

subjektivitet og forandringer i private og offentlige sfærer i kulturen og i media. Det kan være 

mange potensielle utilsiktete og uhensiktsmessige konsekvenser av programmet. For 

deltakerne drøftes mulige konsekvenser av eksponering av personlige historier og privatliv. 

For seere kan det være implikasjoner relatert til oppfatninger om at psykologen legitimerer 

åpenhetskulturen, feilaktig inntrykk av eksisterende terapitilbud og potensielt økning av 

psykiske helseplager knyttet til profesjonalisering av følelsesliv og oppfordringer om 

introspeksjon. På samfunnsnivå stilles det spørsmål ved i hvilken grad serien er tabubrytende. 

Videre fremmes bekymringer ved om seriens individualiserende tendens kan bidra til 

nærsynthet hva angår samfunnsmessige faktorer som kan ligge til grunn for psykiske lidelser 

og helseplager, og med dette også hindre forandring av slike. Angående etikk, fremheves 

produsentenes ansvar og det undersøkes om deltakerne kan ha blitt utnyttet. Vedrørende 

profesjonsetikk problematiseres den etiske diskusjonen, potensielle egeninteresser for 

psykologen, og det fremmes at profesjonsetikken ikke er tatt tilstrekkelig på alvor, særlig hva 

gjelder psykologens samfunnsansvar. Avslutningsvis drøftes programskapernes 

ansvarliggjøring av deltakerne i prosjektet, det som synes å være en antakelse om at åpenhet 

er viktigere enn andre etiske hensyn, og det oppfordres til økt refleksivitet blant psykologer.  
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En stor takk til min veileder Ole Jacob Madsen som har gitt meg inspirasjon, utfordringer og 

støtte gjennom denne prosessen. Dette har også ført til en ytterligere interesse og motivasjon 
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betraktninger og erfaringer med viten om at disse ville brukes i en kritisk oppgave som 
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1 Introduksjon  
For to år siden oppstod det et nytt fenomen i Norge – et tv-program som viser frem terapi. De 

fire veggene til det tradisjonelt lukkede og taushetsbelagte terapirommet var fjernet, og seerne 

kunne se på gruppeterapi på tv-skjermen. Programmet som refereres til heter Jeg mot meg, og 

er produsert av produksjonsselskapet Anti for NRK med Peder Kjøs som psykolog. Jeg mot 

meg er en reality-serie bestående av åtte episoder der seeren følger åtte unge mennesker som 

viser frem hverdagen sin gjennom videodagbok og møtes til gruppeterapi en gang i uka. 

Første sesong hadde premiere 4. april 2016, og fikk mye oppmerksomhet og positiv 

anerkjennelse. Den betegnes som en suksesserie (Austbø, 2016), noe som blant annet 

demonstreres av et høyt seertall, to hederspriser og en debuten av en ny sesong i september 

2018. Markedet for dette programmet synes altså å være godt, og både den store 

seeroppslutningen og flere hundre søknader om deltagelse til både første sesong (Kjøs, 

Stabell, & Faldbakken, 2017) og andre sesong av Jeg mot meg  (Faldbakken & Stabell, 2018) 

vitner om dette. 

Jeg stiller meg både undrende og kritisk til dette nye fenomenet. Hva er det som kan 

ligge til grunn for denne krysningen mellom psykoterapi og underholdning? Hvorfor er det så 

godt marked for programmet? Hvilke budskap sendes ut til folket? Hvilke konsekvenser kan 

det ha? Kan programmet etisk forsvares, i allmennetisk og profesjonsetisk forstand? De fleste 

offentlige omtaler av programmet har vært positive, men det har også vært noen skeptiske og 

kritiske innvendinger. Dette vitner kanskje om at programmet befinner seg i en gråsone. Noe 

er kjent mark, og noe er nytt territorium. Et territorium fylt med miner fra individuell 

sårbarhet og lidelse til samfunnsproblemer og politikk. Serien utfordrer grensene for hva som 

betraktes å være akseptabelt å vise frem i media. Gitt plasseringen i et slikt grenseland, kan 

man argumentere for at det hadde vært naturlig med en omfattende offentlig debatt. Dette har 

imidlertid ikke vært tilfellet, selv om det har vært mer debatt etter debuten av andre sesong.  

 Noe av bakgrunnen for å skrive om Jeg mot meg er at jeg forundrer meg over 

reaksjoner, eller mangel på dette, fra psykologstanden. Særlig besynderlig er det at Norsk 

Psykologforening tilsynelatende har hatt en holdningsendring til programmet. To dager etter 

premieren av første sesong uttalte seniorrådgiver i Psykologforeningen, Anders Skuterud, seg 

skeptisk til Jeg mot meg og den type eksponering av sårbare ungdommer. Skuterud poengterte 

blant annet at til tross for at mange produsenter gir god oppfølging, er det mange deltakere 

som har fått en mer negativt preget identitetsfølelse i etterkant av eksponering (NRK, 2016b). 

Fem måneder passerer, og i september utdeler Psykologforeningen Åse Gruda Skards pris til 
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Peder Kjøs for popularisering av psykologisk kunnskap. ”For å normalisere psykisk strev. For 

å gi innblikk i hva det vil si å gå i terapi og jobbe med egen utvikling.” (NPF, 2016, avs. 2). 

Hva skjedde i dette mellomrommet? Var det ikke lenger problematisk å eksponere unge, 

sårbare mennesker? Serien fikk stor oppslutning og mye ros i media for å fremstille 

deltakerne på en god måte. Hadde pipa fått en annen lyd dersom serien ikke ble like godt 

mottatt av allmennheten?  

Med noen viktige unntak, har det vært få offentlige innvendinger mot Jeg mot meg fra 

profesjonsutøvere generelt. Som jeg vil demonstrere i denne oppgaven, er det flere som har 

bekymringer, men disse har i liten grad vært fremstilt i media. Dette illustreres også ved Kjøs 

sin takketale for Åse Gruda Skards pris. Han takker psykologstanden som helhet for å vise 

ham raushet og velvilje, og fordi de bidrar til å gjøre tilværelsen hans som psykolog i media 

enklere enn det var før i tiden (Kjøs, 2016). Det er urovekkende av flere grunner at et såpass 

nytt og eksperimentelt prosjekt som bæres under psykologifanen i offentligheten 

tilsynelatende vekker lite reaksjoner i standen for øvrig. Psykologens involvering i 

programmet utfordrer psykologrollen, hvilket samfunnsmandat psykologer skal ha, og under 

hvilke betingelser de skal utøve faget. Mangelfull debatt kan gi et inntrykk av at profesjonen 

støtter slik type praktisering, eller alternativt gi et inntrykk av likegyldighet. Imidlertid finnes 

det noen profesjonsutøvere som argumenterer mot programmet, og mitt anliggende er til dels 

å løfte frem disse stemmene og komme med egne betraktninger som en motvekt til 

hedersprisene programmet har fått.  

Et annet, men relatert, aspekt som ligger til grunn for min motivasjon til å skrive om 

serien, heftes på hvilken påvirkningskraft serien kan ha som en del av populærkulturen. Det er 

mange som har poengtert at reality-tv påvirker befolkningen, blant annet fremmer Ouellette 

og Hay at det er en moderne kilde til retningslinjer for hvordan man skal leve (Elliott, 2012). 

Fritz (2012) hevder at fordi deltakere i realityprogrammer er vanlige mennesker, kan seerne 

betrakte de som eksempler på hva man skal gjøre, eller ikke gjøre, for å lykkes som borgere. 

Dermed bidrar reality-programmer både til å reflektere samfunnets verdier og til å forme og 

forsterke de (Fritz, 2012). Det er programskaperne som kontrollerer programmene, og følgelig 

hvilke verdier som vektlegges. Jeg mot meg er et samarbeid mellom statskanalen, TV-

produsentene og psykologen, som alle representerer innflytelsesrike institusjoner. Hvilke 

verdier som fremmes i serien finner jeg derfor veldig interessant, også av den grunn at seerne 

kan komme til å inkorporere den kunnskap og de verdier som presenteres. Å utøve en form 

for innflytelse er nettopp det programskaperne ønsker å gjøre gjennom serien. Målene har 

blant annet vært å avmystifisere terapi, fremme åpenhet, demonstrere hvordan unge 
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mennesker som strever kan få det bedre ved å jobbe med problemene sine (Kjøs, 2018a) og 

motivere seere til å hjelpe seg selv ved å vise at man må ta ansvar for egen bedring (Kjøs et 

al., 2017). Til tross for at programskaperne fremsetter gode intensjoner, vil jeg demonstrere at 

det kan være uheldige konsekvenser av både programskapernes mål og måten de forsøker å nå 

disse på gjennom Jeg mot meg.  

 

I oppgaven vil jeg forsøke å belyse følgende problemstillinger: 

1. Hvorfor ble gruppeterapi til et TV-show i NRKs realityserie Jeg mot meg? 

2. Hvilke særskilte problemstillinger aktualiseres ved serien? 

3. Har programskaperne tatt etikken tilstrekkelig på alvor? 

 

I første del av oppgaven forsøker jeg å gi en forklaring på hva som kan ligge til grunn for at 

Jeg mot meg har blitt produsert. Programmet kan betraktes som en krysning mellom 

psykologiprofesjonen og underholdningsbransjen, og derfor vil jeg gjennomgå noen sentrale 

utviklingsmomenter på disse områdene. Først beskrives noen av årsakene til at psykologien 

har blitt en sentral del av samtidens kultur, som gjerne betegnes ”den terapeutiske kultur” 

(Madsen, 2017). Når det gjelder TV og media begynner jeg med en kortfattet beskrivelse av 

hvordan reality-sjangeren har utviklet seg, og demonstrerer at psykologien også har hatt 

innvirkning på dette. Videre setter jeg Jeg mot meg i sammenheng med samtidens generelle 

åpenhetskultur, før jeg til slutt trekker inn programskapernes egne forklaringer av bakgrunnen 

for serien.  

 Andre del av oppgaven omhandler potensielle uhensiktsmessige konsekvenser av Jeg 

mot meg, og er inndelt i tre overordnede kategorier: Deltakere, seere og samfunnet. Disse 

problemstillingene baseres på innvendinger fra fagpersoner og kommentatorer i media om Jeg 

mot meg og åpenhetskulturen generelt, samt egne betraktninger. For deltakerne dreier 

diskusjonen seg hovedsakelig rundt mulige konsekvenser av offentlig eksponering av deres 

personlige historier og privatliv. Når det gjelder seerne, trekker jeg frem hvorvidt serien kan 

bidra til å fostre et uheldig åpenhetskrav, om den skaper et feilaktig inntrykk av tilbudet og 

tilgjengeligheten av helsehjelp for unge, og om serien i seg selv kan bidra til å skape mer 

psykiske helseplager gjennom å invitere til økt introspeksjon og gjennom profesjonalisering 

av følelser. På samfunnsnivå belyser jeg debatt rundt hvorvidt serien er tabubrytende og om 

seriens individualiserende tendens kan bidra til nærsynthet hva angår samfunnsmessige 

faktorer som kan ligge til grunn for psykiske lidelser og helseplager, og med dette også hindre 

forandring av slike. 
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Siste problemstilling har to hovedinndelinger: Utnyttelse og profesjonsetikk. Før jeg 

går inn på disse temaene trekker jeg frem noen generelle betraktninger rundt produsentenes 

ansvar overfor deltakerne, og trekker frem en offentlig debatt der programskaperne 

argumenterer for at deltakerne også har et ansvar. Når det gjelder utnyttelse, bruker jeg et 

teoretisk rammeverk for å drøfte hvorvidt deltakerne har blitt utnyttet gjennom sin deltakelse i 

serien. Etter en kort innledning om profesjonsetikk problematiserer jeg den etiske diskusjonen 

rundt Jeg mot meg, eventuelle egeninteresser for psykologen og psykologens samfunnsansvar. 

Jeg argumenterer for at psykologens samfunnsansvar ikke er tatt tilstrekkelig på alvor, og 

setter dette i sammenheng med mangelfull refleksivitet rundt psykologers rolle i samfunnet 

hos psykologprofesjonen generelt. 

 Grunnet at jeg drøfter de ulike problemstillingene underveis i oppgaven, består 

diskusjonsdelen hovedsakelig av diskusjon rundt to problemstillinger, samt implikasjoner. 

Den første diskusjonen dreier seg om ansvarsdebatten og potensielle uheldige konsekvenser 

av programskapernes forsøk på å diskreditere utnyttelsesanklager ved å vise til deltakernes 

selvbestemmelsesrett. Den andre diskusjonen dreier seg om hvorvidt programskapernes 

vektlegging av verdien av åpenhet går på bekostning av andre etiske aspekter som har krav på 

gyldighet, og hva som kan ligge til grunn for dette. Til slutt argumenterer jeg for et behov for 

økt refleksivitet blant psykologer i samtiden generelt og i møte med delingskulturen spesielt, 

og oppgaven tenkes således å ha relevans for psykologisk praksis. Avslutningsvis, gis en 

kortfattet oppsummering av besvarelsene på de tre hovedproblemstillingene.  
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2 Metode 
For å besvare første problemstilling ”Hvorfor ble gruppeterapi et TV-show i NRKs 

realityserie Jeg mot meg?” tar jeg utgangspunkt i litteratur om historisk utvikling av 

psykologien, media og kulturen. Dette fordi Jeg mot meg er et resultat av et samarbeid 

mellom en representant fra psykologprofesjonen og representanter fra media og TV-

produksjon som portretterer deltakerne og deres terapiforløp. Derfor vektlegges utviklingen 

av psykologiens stadig større plass i samfunnet som har resultert i nåtidens ”terapeutiske etos” 

(Peck, 2008) og samtidsdiagnosen ”den terapeutiske kultur” (Madsen, 2017), samt 

utviklingen av reality-sjangeren og medias stadig større prioritering av subjektivitet fremfor 

objektivitet (Brenton & Cohen, 2003; Dovey, 2000). Programskapernes egne forklaringer på 

årsaken til produksjonen av Jeg mot meg inkluderes også. Produsentenes forklaring er hentet 

fra intervju i nettavis, og jeg har selv intervjuet Kjøs i forbindelse med oppgaven for å bedre 

kunne belyse problemstillingene. Dette var et åpent intervju med ham på Psykologisk institutt 

med lydopptaker, og hadde en varighet på 1 time og 15 minutter. Programskapernes 

forklaringer på bakgrunnen for Jeg mot meg sammenfaller i stor grad med de relevante 

historiske utviklingene som presenteres, og dette tenkes å underbygge gyldigheten av å gå 

frem på denne måten for å besvare første problemstilling. Svakheten ved å prioritere denne 

litteraturen, er imidlertid at det kan gå på bekostning av andre relevante kulturelle eller 

politiske aspekter som også kan ha forklaringsverdi. Gitt at dette er en oppgave innenfor 

psykologifeltet, prioriteres likevel psykologiens påvirkning på samfunnet. En utfordring er at 

det blir en relativt kortfattet oppsummering av det historiske bakteppet, sammenliknet med 

hvor mye litteratur som eksisterer på disse temaene. Enhver oppsummerende samling av 

historiske fakta er per definisjon ufullstendig (Harris, 2009), også denne.  

 Andre problemstilling er ”Hvilke særskilte problemstillinger aktualiseres ved serien?”. 

Både Jeg mot meg og terapiserier som fenomen er helt nytt, og det finnes ikke empirisk 

forskning spesifikt på dette. Besvarelsen av denne problemstillingen baseres derfor 

hovedsakelig på tre typer informasjonskilder. Den første er konkrete innvendinger om Jeg 

mot meg fra andre fagpersoner og kommentatorer gjennom debatter, avisartikler og kronikker. 

Jeg forsøker å gi en sammenfatning av de mest sentrale debattene om Jeg mot meg, og særlig 

de der psykologer og andre fagpersoner har vært involvert og der profesjonsetikk har vært 

tematisert. Dette inkluderer blant annet debatter om Jeg mot meg på Schizofrenidagene på 

Kåkå i 2016 (kverulantkatedralen, 2016) som er tilgjengelig på YouTube og på NRKs 

Debatten: Ungdom og psykisk helse (NRK, 2016a) som er tilgjengelig på NRK sine nettsider, 
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i tillegg til debattinnlegg i aviser som Aftenposten og Morgenbladet. Den andre 

informasjonskilden er mer generelle betraktninger rundt konsekvenser av eksponering i media 

og dagens åpenhetskultur som vurderes å kunne ha overføringsverdi til Jeg mot meg, som fra 

NRKs dokumentarprogram Innafor: Blottlegg meg (NRK, 2017a) som er tilgjengelig på 

NRKs nettsider. Den tredje informasjonskilden er teori som omhandler funksjoner av 

autobiografiske minner for identitet, privatlivets funksjoner og potensielle konsekvenser 

dersom privatlivet blir satt på spill ved eksponering. Det trekkes også veksler på teorier fra 

kritisk psykologi for å kunne belyse potensielle samfunnsmessige konsekvenser av 

programmet. Noen av informasjonskildene er funnet i samråd med veileder og har lagt 

grunnlag for å finne andre relevante kilder gjennom referanser. Det er også benyttet 

søkemotor på nyhetsartikler om programmet for å best mulig kunne kartlegge den offentlige 

debatten. Etter gjennomgangen av disse informasjonskildene, systematiserte jeg 

innvendingene i tre kategorier: Potensielle konsekvenser for deltakere, seere og samfunnet. 

Disse presenteres i denne rekkefølgen. Underveis skisserer jeg også noen egne 

problemstillinger som trekker veksler på innvendinger som er presentert eller relevant teori. 

Oppgaven har som formål å gi en kritisk analyse av Jeg mot meg. Derfor benyttes det 

argumenter, teori og perspektiver som støtter opp under dette formålet for å best kunne belyse 

problemstillingen. Dette medfører en naturlig begrensning ved at motstridende perspektiver i 

liten grad blir fremhevet, og leseren bes være oppmerksom på dette. Gitt oppgavens natur, 

vurderes det imidlertid at dette er den mest hensiktsmessige fremgangsmåten.  

 Den siste problemstillingen er ”Har programskaperne tatt etikken tilstrekkelig på 

alvor?”. For å undersøke dette, benytter jeg teori fra moralfilosofi og profesjonsetikk, samt 

erfaringsbasert kunnskap fra psykolog Hedvig Montgomery som har jobbet innen produksjon 

av reality-tv i en årrekke. De overnevnte kildene brukes for å drøfte utsagn rundt etikken fra 

programskaperne, som er hentet fra avisartikler og mitt intervju med Kjøs. Etter noen 

generelle betraktninger, deles problemstillingen inn i to hoveddeler. Den første er en 

diskusjon om hvorvidt deltakerne unyttes. Dette belyses gjennom et teoretisk rammeverk om 

utnyttelse, som jeg anvender på Jeg mot meg. Den andre hoveddelen omhandler 

profesjonsetiske aspekter. For å belyse dette, inkluderer jeg noen relevante innvendinger fra 

profesjonsutøvere i overnevnte artikler og debatter i media angående profesjonsetiske 

aspekter ved serien. Jeg trekker også inn teori om profesjonsetikk og kritisk psykologi for å 

problematisere både psykologens etiske resonnement rundt Jeg mot meg og selve programmet 

med særlig henblikk på psykologens etiske ansvar overfor samfunnet. En begrensning ved å 

drøfte programskapernes etiske resonnementer er at det kun er tilgang på den informasjonen 
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som er tilgjengelig gjennom avisartikler og eget intervju. Intervjuet er likevel en styrke fordi 

det har gitt en unik anledning til å drøfte noen av problemstillingene direkte med Kjøs. En 

annen fordel heftes på at selve konseptet Jeg mot meg kan drøftes uavhengig av 

programskapernes utsagn fordi serien er et produkt som i seg selv utløser etiske 

problemstillinger. Det kan være en begrensning at det er utvalgte problemstillinger som 

belyses særlig. Imidlertid er dette er gjort av den årsak at det muliggjør en grundigere 

diskusjon av de temaer som tas opp. I de etiske refleksjonene kan det også være en svakhet at 

jeg selv er en del av psykologprofesjonen, og at jeg befinner meg i samme tidsånd og kultur 

som programmet jeg drøfter. Det er uunngåelig at disse faktorene preger de perspektiver som 

fremsettes, og jeg kan derfor ikke forventes å være verdinøytral. Av den årsak forsøker jeg 

heller ikke å trekke en overordnet konklusjon, men fokuserer på å belyse og argumentere 

innenfor ulike etiske forståelsesrammer.   

 En generell utfordring er at denne oppgaven ferdigstilles midt i en pågående diskusjon 

om programmet, samtidig som det er et håp om at oppgavens synspunkter kan bli et bidrag i 

den samme debatten.  
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3 Hvorfor ble gruppeterapi et TV-show i 
NRKs realityserie Jeg mot meg? 

 

3.1 Psykologihistorisk kontekst  
For å forstå hvorfor Jeg mot meg har blitt produsert og hvorfor den har blitt så populær, er det 

relevant å se på noen av årsakene til at psykologien i seg selv har blitt så sentral i dagens 

samfunn. Psykologiens omfattende utbredelse har blitt fremhevet av mange, blant annet 

betegner Philip Rieff det som ”terapiens triumf”, Joel Kovel hevder at ”den moderne æra er 

psykologiens tidsalder” og Ellen Herman at ”psykologisk innsikt er vår tids trossetning” 

(Peck, 2008). Eva Illouz argumenterer for at det har blitt en global utbredelse av det hun 

kaller en ”terapeutisk etos” – en moralsk holdning som setter selvet og den enkeltes 

følelsesliv høyest. Hun fremmer at psykologien er et kulturelt rammeverk som har hatt en 

enorm innvirkning på samtiden, og på hvordan man tenker rundt det å være menneske 

(Madsen, 2017). Det er altså ingen tvil om at psykologien til tross for sin relativt unge alder, 

har satt dype spor, og dette har også ført til samtidsdiagnosen ”den terapeutiske kultur” 

(Madsen, 2017). Ole Jacob Madsen, filosof og professor i kultur- og samfunnspsykologi, har 

skrevet bøker og artikler der han trekker veksler på samfunnsanalyser som bidrar til å forklare 

denne utviklingen. I det følgende vil jeg koble noen av disse aspektene opp mot Jeg mot meg, 

og vise at serien kan ha røtter både i historiske utviklinger og i psykologprofesjonens villighet 

til å spre psykologisk kunnskap.  

 

3.1.1 Fra frelse til helse 
Jeg mot meg fokuserer på deltakernes psykiske helse, og har som nevnt blant annet mål om å 

motivere andre til å ta ansvar for egen helse. Helse er dermed et sentralt aspekt ved serien, og 

står også svært sterkt i dagens samfunn for øvrig. Imidlertid er dette enorme fokuset på helse 

noe som er relativt nytt i en historisk sammenheng. Den amerikanske historikeren Jackson 

Lears beskriver et kulturelt skifte rundt år 1900 som endret seg fra en protestantisk etikk der 

handlinger som hedret Gud ville garantere for etterlivet, til en mer sekulær verdensbeskuelse 

der formålet med livet ble tilfredshet her-og-nå (Madsen, 2014). Madsen (2017) poengterer at 

helse også har vært viktig innenfor religion og at religionen forble viktig for mange også etter 

dette skiftet, men at det dreier seg om en endring i mentalitet til et mer terapeutisk etos der 

man etterstreber størst mulig grad av fysisk og psykisk helse. Han bruker uttrykket ”fra frelse 
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til helse” for å beskrive denne generelle dreiningen. Denne medførte også at prestene begynte 

å miste autoriteten, og, ifølge Illouz, at psykologer gradvis påberopte seg ekspertise på mange 

av livets områder (Madsen, 2014). Psykologene har blitt en yrkesgruppe som trøster, lindrer 

og fortolker det moderne mennesket, og møter således behov som blant annet prester tidligere 

har dekket (Madsen, 2017). Med denne forståelsesrammen kan man betrakte psykologen i Jeg 

mot meg som en type prest som lindrer deltakernes smerte og samtidig forkynner budskap til 

allmennheten om hvordan de kan ivareta sin egen helse.   

 

3.1.2 ”Gi psykologien videre” 
Forekomsten av Jeg mot meg har sannsynligvis også røtter i en tankegang om at psykologer 

bør spre kunnskap til allmennheten, for folkeopplysningsaspektet ved serien er nært knyttet til 

dette. I 1969 holdt tidligere president i Den amerikanske psykologforeningen (APA), George 

A. Miller, en tale der han oppfordret psykologer til å ”give psychology away”, eller ”gi 

psykologien videre” med formål om at dette skulle føre til bedring av samfunnsutfordringer 

(Madsen, 2014). Han fremmet at ved å gjøre psykologisk kunnskap lett tilgjengelig for 

allmenheten, kunne befolkningen anvende denne kunnskapen på seg selv. Håpet var at dette 

kunne føre til en psykologisk revolusjon med endringer i menneskers selvopplevelse og 

hvordan mennesker elsker, lever og arbeider sammen. Miller oppfordret med dette til en 

demokratisering av psykologien (Madsen, 2014). Den ”psykologiske revolusjonen” var, som 

demonstrert overfor, allerede i gang, men innflytelsen ble enda større i tiårene som fulgte. 

Madsen (2017) fremmer at den terapeutiske vendingen har ført til en psykologisering 

der man i økende grad forklarer ting med utgangspunkt i en psykologisk forståelsesramme, 

hvor man tidligere ikke gjorde det, eller eksempelvis brukte moralske eller religiøse 

forståelsesrammer. Han viser til flere historiske studier som demonstrerer at psykologien har 

utgjort et stort bidrag til individers selvstyring, og at dette har resultert i dagens terapeutiske 

kultur. Selvstyring er både attraktivt for staten og befolkningen fordi den nyliberale 

styringspolitikken søker å styre effektivt ved å styre minst mulig gjennom å ansvarliggjøre  

individene, og befolkningen opplever å ha autonomi, fremmer han. En av slagsidene ved dette 

er at samfunnsproblemer som uhelse, fattigdom og arbeidsledighet fort kan fortolkes som 

mislykket selvstyring, og, som jeg kommer tilbake til senere, kan psykologien ha en 

problematisk rolle i dette (Madsen, 2017).  

Et annet eksempel på psykologiens utbredelse i samfunnet, er ifølge Madsen (2014) 

selvfølelsesbegrepet. Dette ble først kjent for befolkningen fra 1970-tallet og utover, og har de 
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siste tiårene blitt et essensielt verktøy for å både forklare og styre selvet. Siden slutten av 

1900-tallet har selvfølelse blitt et av de viktigste konseptene i psykologisk forskning, terapi, 

diskusjoner om selvet og i selvhjelpslitteraturen. Med tiden har altså psykologien sivet ut i 

samfunnet, og praktiseres i dag av mange former for terapeutiske eksperter, hevder Madsen. 

Han viser til at yrkesgrupper som varierer fra personlige trenere til kosmetiske kirurger bruker 

terapeutisk sjargong, og at psykologien er lett tilgjengelig for forbrukere gjennom blant annet 

selvhjelpslitteratur og tv-programmer. Han fremmer at ifølge historiske studier, har mange av 

Millers håp for den psykologiske revolusjonen tilsynelatende blitt oppfylt: Psykologi har gitt 

betydelige bidrag til samfunnet, menneskenes selvforståelse er fundamentalt forandret, folk 

vil være ansvarlige, selvstyrende individer, psykologi praktiseres i stor grad av ikke-

psykologer og psykologi er tilgjengelig for allmennheten, og ikke reservert for eliten 

(Madsen, 2014). 

Hvorfor vedvarer da oppfatningen om et behov for mer psykologi i samfunnet, for 

eksempel i form av tv-programmet Jeg mot meg? Philip Cushman fremmer at psykologi har 

blitt en ubestridt del av verden ved å danne funksjoner i samfunnet som er så vesentlige i 

kulturen at de er uunnværlige, ikke anerkjente, og til slutt usynlige (Peck, 2008). Kanskje er 

psykologiens funksjoner i samfunnet også usynlige for psykologene selv. Madsen (2014) 

hevder at de fleste psykologer tilsynelatende er uvitende om utstrekningen av den 

psykologiske revolusjonen. Han demonstrerer dette ved å vise til at Norsk Psykologforening 

til stadighet argumenterer for at psykologien i større grad må ut i samfunnet, og spekulerer i 

om dette kan stamme fra Milles påstand om at vitenskapelig kunnskap er nøkkelen til å løse 

moderne samfunnsproblemer (Madsen, 2014). Det ser også ut til at psykologens deltakelse i 

Jeg mot meg er heftet på disse antagelsene, gitt formålene med programmet. Som tidligere 

demonstrert, er imidlertid forestillingen om at psykologien er atskilt fra samfunnet kunstig, 

gitt samfunnsanalysene om at selve kulturen i stor grad er infiltrert av psykologi. Likevel, 

sammenfaller Jeg mot meg med Millers ambisjon om å gjøre psykologi tilgjengelig for 

allmennheten med mål om at folk kan anvende denne kunnskapen på seg selv. Det bør også 

poengteres at det ikke er et nytt fenomen at norske psykologer formidler psykologisk 

kunnskap på TV. Kjøs (2016) trekker frem at dette ble gjort allerede i 1975 av Åse Gruda 

Skard og Magne Raundalen i programmet ”Etter leggetid” på NRK. Der diskuterte de to 

psykologene temaer som ble tatt opp i barne-TV-serien Mathis og ga råd til foreldre 

vedrørende barneoppdragelse. Jeg mot meg er et nytt konsept, men som dette demonstrerer, 

baserer serien seg på elementer som finnes fra før. Dette vil også vises i det følgende, som 

omhandler utviklinger innen TV og media.  
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3.2 Utviklinger innen TV og media  
3.2.1 Fra dokumentar til reality 
For å undersøke mulige årsaker til at terapi vises på tv, er det også nødvendig å se på 

utviklingen av populærkulturen, herunder TV-produksjon. I begynnelsen var det Hollywood 

som var rådende innen filmindustrien, og film var et medium med underholdningsformål. Den 

britiske filosofen John Grierson så imidlertid muligheter for at film kunne brukes som et 

medium for folkeopplysning, og dokumentar-begrepet som oppsto i 1926 er gjerne tilskrevet 

ham (Brenton & Cohen, 2003). Grierson ville bruke dokumentar til å gi folket kunnskap om 

omstendigheter i samfunnet, med håp om at denne kunnskapen kunne gjøre det mulig for folk 

å legge press på styringsmaktene for å skape sosial reform. Formålet hans var gjennom 

dokumentar å danne et empirisk grunnlag for sosialdemokrati, da samtiden bar preg av trusler 

om fascisme og kommunisme. Imidlertid var de fleste av hans dokumentarer forordnet og 

finansiert av konservative administrasjoner, noe som hindret produksjon av radikale 

dokumentarer, og folket var verken overbevist eller begeistret for dokumentarsjangeren. 

Likevel har Griersons bidrag vært svært innflytelsesrikt for senere TV-produksjon, og mange 

undersjangere har sprunget ut herfra (Brenton & Cohen, 2003).  

Dokumentarprodusenter begynte etter hvert å anlegge et ”fluen på veggen”-perspektiv 

på vanlige mennesker. Dette demonstreres blant annet av filmene An American Family og The 

Family som skulle portretterte vanlig familieliv i USA og Storbritannia på 70-tallet. Det ble 

dermed et skifte i sjangeren fra fokus på samfunnsproblemer til fokus på medlemmer av 

samfunnet slik de var ”på ekte”. Steget mot det vi i dag kjenner som reality-tv kom i 1992 

med MTVs dokusåpe The Real World der det ble laget en setting for deltakernes liv, samtidig 

som de fortsatte å jobbe og sosialisere ute i verden. De satte sammen ulike personligheter, 

skapte konflikt, og hadde innslag av videodagbok, eller ”confessional cam” fra deltakerne. 

Sistnevnte har nærmest har blitt et standard element i påfølgende TV-programmer i ulike 

sjangere (Brenton & Cohen, 2003). Reality-begrepet kom for fullt på 1990-tallet da Fox sin 

tv-serie Cops (1989-), som følger det amerikanske politiet på jobb, ble et fast innslag i beste 

sendetid. Etter dette har mye av TV-produksjonen beveget seg stadig lengre fra ”sosial 

mening” og mot ”sosiale eksperimenter”, og reality-programmer som Robinsonekspedisjonen 

(1997-) og Big Brother (1999-) demonstrerer dette (Dovey, 2000). Med tiden har 

videokameraene entret et bredt spekter av arenaer for underholdningsformål, inkludert folk 

sine hjem. Det tydelige skillet mellom fiksjon og virkelighet som underholdningsbransjen 

tradisjonelt var preget av, har gradvis blitt visket ut med nye sjangere og nye formål. Enten 
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programmet plasseres lengst mot reality- eller mot dokumentar-sjangeren, er det åpenbart at 

det har blitt stadig mer vekt på å portrettere ”vanlige mennesker” i deres liv. Jeg vil nå se 

nærmere på hvordan dette kan ha seg.   

 

3.2.2 Subjektivitetens inntog  
Jon Dovey (2000), professor i visuell kommunikasjon, fremmer at de nye TV-formatene 

karakteriseres av en endret oppfatning av hva som utgjør akseptable sfærer for det private og 

det offentlige. Dette innebærer en økende prioritering av subjektivitet fremfor objektivitet, 

hevder han. Han viser til at vektleggingen av det subjektive og sammenblandingen av det 

private og det offentlige mer fremtredende både i nyhetsbildet og i litteraturen på 1990-tallet. 

I litteraturen utviklet det seg eksempelvis en ny sjanger av psykoanalytisk- og 

bekjennelsespregede selvbiografier. Disse var karakterisert av forfatternes forsøk på å forsone 

seg med vonde opplevelser i oppveksten, som i Daddy, We Hardly Knew You av Germaine 

Greer og And When Did You Last See Your Father? av Blake Morrison. Disse verkene var 

også i tråd med samtidens journalistikk som endret seg fra at journalister utelukkende 

diskuterte offentlig anliggende til å også skrive om intime detaljer ved sine egne følelsesliv. I 

tillegg ble det standard med spalter om vanskelige livsomveltninger som sykdom, død, 

skilsmisse, abort, fødsel og barneoppdragelse. Nicci Gerrards skildring i Observer Life i 1997 

av disse endringene kan fungere som en oppsummering: ”A revolution of sentiment; a 

revolution for the therapy age, where subjectivity is our only certainty and sorrow our greatest 

claim to heroism” (Dovey, 2000, s. 23).  

Dovey fremmer at disse kulturelle tendensene indikerer at det foregår en utvikling av 

et nytt sannhetsregime, der individuell subjektiv opplevelse har forrang over mer generelle 

sannhetspåstander. Man vinner ikke lenger publikum over med teori og objektivitet, men med 

subjektive opplevelser. Det å ha lidd, ha opplevd, ”vært igjennom” ting har stor slagkraft og 

danner grunnlaget for ekte kunnskap. Det har altså utviklet seg en sosial praksis som krever 

fundering i det personlige, subjektive og særegne, og de nye TV-formatene har sprunget ut i 

denne evolusjonen (Dovey, 2000). Dovey trekker frem at nyliberalismen har skapt nye former 

for individualitet, og at dette gir seg utslag i mer personlige medieoppslag. Videre fremholder 

han at endringene i TV-formatene både reflekterer massemedias politiske økonomi og 

sentrale utviklinger i forholdet mellom identitet og kultur de siste tiårene.  

Brenton og Cohen (2003) mener også at nyliberalismens fokus på personlig velstand 

har styrket individualismen, men hevder at Dovey overser en viktig kulturell påvirkningskraft 
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– nemlig psykoterapiens stadig større plass i samfunnet fra 1970-tallet og utover. De trekker 

frem Carl Rogers og utviklingen av humanistisk terapi på 1960-tallet som blant annet vektla 

intensjonelt valg og individuell autonomi. De fremmer at de grunnleggende holdningene 

innenfor humanistisk psykologi hadde mye gjenklang i den personlige frigjøringsbevegelsen, 

forsterket ”selvets politikk” og validerte personlige opplevelser som kunnskapsgrunnlag. 

Utover 70- og 80-tallet florerte det av nye terapiretninger, og det utviklet seg en gigantisk 

selvhjelpsindustri med bøker, råd og metoder som skulle hjelpe folk med å utforske seg selv 

og, ideelt, bli ”sitt sanne jeg”. Brenton og Cohen mener at befolkningen ivrig har akseptert at 

individualitet er kilden til sannhet og mening, og at dette har også gitt seg utslag i TV-

programmer som vektlegger subjektivitet og individualitet. I dag er det et bredt spekter av 

personlige TV-programmer, alt fra dokusåper som portretterer trivialiteter på arbeidsplasser 

til talkshows bestående av personlige bekjennelser og sterk terapeutisk retorikk.  

Det overnevnte illustrerer en tydelig sammenheng mellom utviklingen av den 

terapeutiske kulturen og økende grad av psykologiske forståelsesrammer, og utviklinger innen 

TV og media. Også innenfor fiksjonsfilmer og –serier har det vært tiltagende psykologiske og 

terapeutiske vendinger. Blant annet trekker Madsen (2017) frem at flere amerikanske 

dramaserier portretterer terapi, og ved dette reflekterer terapiens viktige rolle i det moderne 

samfunnet. Eksempler på slike serier er The Sopranos, Mad Men og In Treatment, hvorav 

sistnevnte nesten utelukkende baserer seg på dialog i terapirommet mellom psykoterapeuten 

Paul og hans klienter. Det har de siste tiårene altså vært utviklinger innenfor både media, 

reality-tv og fiksjon som i stadig større grad vektlegger subjektivitet, psykologi og terapi. Jeg 

mot meg sammenfaller med disse generelle utviklingstrendene, og disse kan tenkes å delvis 

forklare hvorfor programmet nå har blitt produsert.  

 

3.3 ”Den nye åpenheten” 
Som demonstrert, er Jeg mot meg i overensstemmelse med endringer i populærkulturen, men 

det virker også å være knyttet til et annet trekk ved samtidskulturen, ofte kalt ”den nye 

åpenheten”. Dette begrepet beskriver tendensen til at kjente personer forteller om psykiske 

plager og personlige problemer i media, og har vært særlig utbredt fra 2010-tallet (Madsen, 

2017). Madsen (2017) beskriver at i kjølvannet av at tidligere statsminister Kjell Magne 

Bondevik i 1998 fortalte åpent om sykemelding grunnet depresjon og fikk Tabuprisen fra 

Rådet for psykisk helse for dette, er det svært mange offentlige personer som har stått frem 

med sine plager. Han viser til at reaksjonene på denne trenden generelt har vært positive, og at 
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mange kommentatorer mener åpenhet blant kjente personer vil gjøre det enklere for ukjente 

personer å være åpne. De siste årenes store oppblomstringen av blogger, YouTube-kanaler og 

andre plattformer innenfor sosiale medier der vanlige mennesker forteller om sine plager, 

vitner om dette. Jeg mot meg stemmer således overens med denne kulturelle tendensen.  

 Dovey (2000) skriver at det overnevnte også har blitt beskrevet som en 

bekjennelseskultur, og sammenlikner den med tidligere kristne ritualer der man bekjente sine 

synder til presten. Han poengterer at en bekjennelse i utgangspunktet er en lukket, hemmelig, 

immun og privat prosess. Nå, hevder han, er bekjennelser en åpen diskurs som er avritualisert 

og validert i jakten på psykisk helse som en del av vår rett til individualitet. En av de største 

plattformene for personlige bekjennelser har vært talkshows, der deltakerne i tillegg ofte får 

veiledning, råd eller noen typer terapeutiske intervensjoner av showvert(inn)en eller en 

ekspert, som på The Oprah Winfrey Show eller Dr. Phil (Dovey, 2000). Jeg mot meg kan på 

denne måten forstås som en forlengelse av talkshow-virksomheten, der deltakerne bekjenner 

sine problemer åpent, både til allmennheten og til gruppen, og mottar terapi.  

 

3.4 Terapi for allmennheten  
Jeg har hittil trukket frem ulike aspekter ved historien til psykologiens rolle i samfunnet, 

utviklinger innen media og populærkultur og generelle kulturelle tendenser som ”den nye 

åpenheten” og økende prioritering av subjektivitet fremfor objektivitet i forsøk på å belyse 

noen av faktorene som kan ligge til grunn for at gruppeterapi har blitt en TV-serie på NRK. 

Dette er et helt nytt fenomen i Norge og i verden for øvrig. Det er imidlertid et par liknende 

produksjoner i Sverige og USA, begge basert på parterapi. Den svenske produksjonen er et 

realityprogram kalt Par i terapi som ble vist høsten 2012 på SVT. Serien består av seks 

episoder der seeren får se ulike par i deres forsøk på å løse opp samlivsproblemer i samtale 

med psykoterapeuten Poul Perris. Den amerikanske produksjonen er en podcast ved navn 

Where Should We Begin? der deltakerne går i parterapi hos den belgiske psykoterapeuten 

Esther Perel. Første sesong ble utgitt i 2017, og tredje sesong utgis i oktober 2018.  

Det ser altså ut til å ligge i tiden at terapirommet på ulike måter åpnes opp for 

allmennheten, og som jeg har prøvd å demonstrere, virker det å være mange ulike årsaker som 

kan forklare dette. Produsentene av Jeg mot meg har også sin egen forklaring på hvorfor de 

lagde serien. I et intervju med film- og tv-magasinet Rushprint forteller produsentene 

Elisabeth Stabell og Stefan Faldbakken at ideen til konseptet kom fra dramaserien In 

Treatment (Stapnes, 2016). Stabel skal ha blitt oppslukt i serien da hun var hjemme på 
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fødselspermisjon med deres felles barn, og fascinert over at det kan lages et så flott program 

bare basert på samtaler i et rom. Faldbakken skal ha poengtert at det også kunne gjøres på 

ekte, og dermed var prosjektet om Jeg mot meg i gang. De forteller videre at det ble gjort et 

pilotprosjekt med individualterapi, men at dette fungerte dårlig på TV-skjermen. Etter å ha 

snakket med psykologer som fortalte om dynamikken ved gruppeterapi og at fremskrittene 

ved den terapiformen ofte er raskere, valgte de å basere serien på gruppeterapi, grunnet 

behovet for utvikling i TV-serien. Årsaken til at serien handler om unge mennesker er at NRK 

ønsker å treffe unge seere (Stapnes, 2016). Dette illustrerer at Jeg mot meg også er et resultat 

av produsentenes og NRKs interesser, i å lage god TV og nå ut til et ungt publikum.  

I intervjuet med Kjøs spurte jeg hva han tror er årsaken til at programmet ble produsert 

akkurat nå. Han trekker frem utviklinger innen populærkulturen og litteraturen, og poengterer 

at det er en tidsånd der allmennheten utviser stor interesse for vanlige menneskers subjektive 

liv, og særlig for de mer vanskeligstilte. Videre fremmer han at terapirommet for mange er 

myteomspunnet og mystisk, og at i vår tid tiltrekkes kameraene av lukkede rom. ”Så jeg følte 

det lå veldig i tiden, en sånn slags nysgjerrighet eller ønske om det. … Det er nok sånn at hvis 

vi ikke hadde gjort det nå, så var det nok ikke langt rundt hjørnet før noen andre hadde gjort 

det” Kjøs (2018a, 07:48). Basert på utviklingene innen TV og media og en begynnende 

oppblomstring av terapiserier også i andre vestlige land, virker det som at Kjøs har rett i det. 

Han trekker også frem at interessen for serien har vært mye større enn antatt, og at dette kan 

vitne om at de traff godt (Kjøs, 2018a). Interessen kan blant annet demonstreres av at 

nærmere 700.000 så første episode av Jeg mot meg i 2016, og gjennomsnittlig antall seere per 

episode var 490.000 (NRK, 2017b). I januar 2017 meldte nettavisen Medier24 at NRK hadde 

sesong 2 av Jeg mot meg oppe til vurdering (Michalsen, 2017). Tre måneder senere kunne nye 

deltakere til den kommende sesongen melde seg (Stabell, Faldbakken, Härter, & Hasselberg, 

2017), og i september 2018 ble andre sesong av Jeg mot meg sluppet. Med dette historiske 

bakteppet, er det på tide å undersøke nærmere hvilke problemstillinger programmet kan 

utløse.  
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4 Hvilke særskilte problemstillinger 
aktualiseres ved serien? 

 

Som nevnt innledningsvis har Jeg mot meg fått mye ros, blant annet for å fremstille 

deltakerne på en flott og verdig måte. Første sesong ble av psykolog Guro Øiestad (2016, avs. 

4) beskrevet som en ”respektfull synliggjøring av menneskelig sårbarhet og styrke” og en 

serie som beveger og berører. Kjøs (2018a) forteller at han har fått positive tilbakemeldinger 

fra mange seere, alt fra ungdommer og foreldre som har fortalt at serien har stimulert til 

viktige samtaler, til lærere som har brukt serien i undervisningsøyemed. Journalist Emil Flatø 

(2018, avs. 9-10) beskriver andre sesong som ”helt uimotståelig medrivende” og fremmer at 

det er befriende at NRK viser hvor det smerter, til forskjell fra den tidligere 

ungdomsdekningen som ”i flere år stort sett handlet om å vise hvor vondt «generasjon 

prestasjon» har det når de ikke er opptatt med å være perfekte”. 

Formålet med å ta opp denne problemstillingen i oppgaven, er imidlertid å rette 

fokuset mot mulige ringvirkninger som kan være utilsiktede og uheldige. Serien er i tråd med 

”den nye åpenheten” i samtiden, og innebefatter således dilemmaer som er knyttet til denne 

åpenhetskulturen generelt (Madsen, 2017). På denne måten er ikke serien så ulike fra sine 

slektninger i reality-tv, selvbiografier, avisartikler, blogger og bekjennelser i sosiale media. 

Imidlertid er det en viktig forskjell at terapiforløp og endringsprosesser portretteres i tillegg til 

personlige lidelseshistorier. Å vise frem terapi til offentligheten er et nytt fenomen som 

uunngåelig utløser problemstillinger, og noen av disse vil jeg belyse her.  

 

4.1 Deltakerne 
4.1.1 Foreviget øyeblikksbilde 
De fleste mennesker har muligheten til å ta ting tilbake eller modifisere historier og minner 

fra tidligere, men på TV blir de foreviget og tilgjengelig for alle (Wyatt & Bunton, 2012). 

Dette er et aspekt som flere trekker frem når det gjelder offentlige bekjennelser generelt, og i 

forbindelse med Jeg mot meg spesielt. Lillian Mortensen Stokkeland er psykiater og 

psykoanalytiker, og deltok i en debatt om Jeg mot meg i forbindelse med Schizofrenidagene 

på Kåkå i 2016. Hun problematiserer at det ikke er mulig å trekke tilbake noe som er publisert 

på internett. Øyeblikksbildene fra de månedene i deltakernes liv vil alltid finnes, og det er et 

viktig moment at deltakerne ikke bestemmer over disse og dermed ikke kan tildekke eller 
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verne om de (kverulantkatedralen, 2016, 21:28). Videre trekker hun frem at det kan være 

spesielt problematisk at Jeg mot meg fremviser terapiprosesser, og fremmer at terapirommet 

bør beskyttes for innsyn. Dette begrunner hun med at terapiprosesser er tidkrevende og svært 

sårbare fordi opplevelser, holdninger og tanker utvikles og nyanseres over tid. Disse 

prosessene kan fortsette lenge etter at terapiforløpet avsluttes, og dermed kan det by på 

utfordringer å vise offentligheten noe som ikke er ferdig bearbeidet (kverulantkatedralen, 

2016). 

 At overnevnte aspekter kan være problematiske, kan blant annet underbygges av 

psykologisk forskning som har funnet en bidireksjonal forbindelse mellom autobiografiske 

minner og identitet (Wilson & Ross, 2003). Dette innebærer at selvforståelse påvirker minner 

og oppfatninger om ens tidligere selv, og motsatt påvirker også tidligere minner senere 

selvforståelse. Eksempelvis har vurderinger av minner, opplevd avstand fra tidligere 

opplevelser og hvordan man ser tilbake på minner implikasjoner for hvordan fortiden påvirker 

nåtiden. Wilson og Ross (2003, s. 317) argumenterer for at man har ”tiden på sin side” når det 

gjelder disse prosessene som er involvert i å skape et gunstig og helhetlig selvbilde. De 

påpeker også at personlige selvoppfatninger kan utfordres dersom man har delt personlige 

historier offentlig. Disse faktorene er relevant for all personlig eksponering i media, og særlig 

for Jeg mot meg, som på mange måter er svært nærgående og avslørende. Mange av 

aspektene ved terapiforløpet og deltakernes liv i månedene rundt produksjonen eies ikke bare 

av deltakerne når de er tilgjengelige for allmennheten. Man kan argumentere mot dette ved å 

fremme at det er relativt få segmenter av deltakernes liv som inngår i serien. Samtidig kan 

dette på sin måte være utfordrende fordi programskaperne har laget historiefortellinger om 

hver av deltakerne der noe informasjon er prioritert og noe annet er bortprioritert. Begge disse 

faktorene kan potensielt virke inn på deltakernes senere selvopplevelse, også fordi personer 

rundt deltakerne kan referere til informasjon og hendelser fra programmet. Altså er det en 

mulighet for at eksponeringen på mange ulike måter kan forstyrre prosesser som er sentrale i 

autobiografiske minner, identitetsdannelse og selvforståelse. Det er ikke gitt at dette må bli 

problematisk for deltakerne, men det er et viktig aspekt at Jeg mot meg medfører at deltakere 

mister vanlige privilegier relatert til å kontrollere og beskytte sine egne historier.  

 

4.1.2 Privatlivet settes på spill 
Det overnevnte henger tett sammen med privatliv, ettersom man kan forstå medieeksponering 

som en offentliggjøring av ellers private anliggende. En viktig problemstilling vedrørende Jeg 
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mot meg er derfor om serien kommer i konflikt med verdien av deltakernes privatliv. Som 

tidligere nevnt, har det i lang tid pågått en prosess der grensene mellom det private og det 

offentlige utfordres og forandres. Ferdinan Schoeman (1992) fremmer at det er vanskelig å 

verbalt definere privatliv før denne evolusjonen har utspilt seg videre, og et kvart århundre 

senere virker Schoemans utsagn å være like aktuelt. Privatlivets verdi blir imidlertid 

tydeliggjort i kraft av hvilke funksjoner det innehar. I tillegg til sosiopolitiske faktorer, er 

privatliv av betydning for en rekke psykologiske faktorer. Professor Alan Furman Westin 

fremmer at privatliv danner et grunnlag for utvikling av individualitet, gir mulighet for 

selvevaluering og eksperimentering, beskytter autonomi og støtter sunn fungering ved blant 

annet å gi nødvendige muligheter for avslapning og for å takle både behov og utfordringer i 

livet (Margulis, 2003). Totalt sett er privatliv viktig fordi det danner et grunnlag for erfaringer 

som støtter oppom normal psykologisk fungering, stabile relasjoner og personlig utvikling. 

Fravær av privatliv kan derfor resultere i tap av de muligheter som privatlivets funksjoner i 

utgangspunktet gir. Imidlertid er de fleste fordeler og ulemper antatte, heller enn fastsatte 

(Margulis, 2003). 

 Vi beskytter altså retten til privatliv både for oss selv og for våre relasjoner. Jeffrey 

Rosen hevder at privatliv er nødvendig for å danne intime relasjoner fordi det gjør at vi kan 

fremvise sider ved oss selv til noen personer som vi skjuler for resten av omverden. Det er en 

betingelse for vennskap, individualitet og kjærlighet, fremmer han (Esch, 2012). Man mister 

muligheten for intimitet basert på gjensidig tillit dersom man fremviser alt til alle. Sosiolog 

Erving Goffman hevder at alle mennesker finner sfærer der de kan være seg selv og slappe av, 

noe han kaller ”backstage”-områder. Han fremmer at alle spiller ulike roller i ulike 

kontekster, og for å opprettholde rollene bedriver man ”tilskuer-segmentering” der man spiller 

visse roller og fremviser visse sider av seg selv til ulike personer på ulike arenaer (Esch, 

2012). Dette er viktige aspekter når det gjelder Jeg mot meg. Nærgående TV-programmer 

som skildrer mye av deltakernes liv eksponerer disse backstage-sidene (Montgomery, 2014) 

og gjør det vanskelig for deltakerne å bedrive tilskuer-segmentering, om ikke umulig. Dette 

fordi alt som vises i serien er tilgjengelig for alle, og fordi programskaperne har en intensjon 

om å vise frem deltakernes innerste. Slik beskriver de det i sin rekrutteringstekst for sesong 2: 

”Vi prøver å finne de som kan vise oss hva som er under overflaten og bak lukkede dører - 

helt åpent, helt ærlig” (Stabell et al., 2017, avs. 5).  

 TV-formatet i Jeg mot meg hviler tungt på deltakernes videodagbøker, og viser mange 

klassiske backstage-situasjoner der deltakerne filmer seg selv mens de ligger på sofaen, sitter i 

senga iført pysjen eller fjerner sminken. I disse situasjonene forteller deltakerne ofte om 
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tanker, følelser og hendelser, som instruert av programskaperne. Det at deltakerne filmer seg 

selv og at det er varierende kvalitet på opptakene oppfattes av seeren, ifølge Dovey (2000), 

som det ultimate beviset på autentisitet. Elisabeth Stabell, produsent av Jeg mot meg, 

uttrykker det slik i et intervju med Rushprint: ”Karakterene fremstår som ufiltrerte og sanne. 

Dermed blir de også gripende. Historiefortellingen gjennom Stefans uregisserte regi har gjort 

prosjektet helt unikt.” (Stapnes, 2016, avs. 5). Jeg mot meg kommer altså dypt inn i 

deltakernes privatliv gjennom både formatet og selve terapien. Anne-Kari Torgalsbøen, 

spesialist i klinisk psykologi og professor ved Psykologisk Institutt på Universitetet i Oslo, 

har skrever to kronikker i Aftenposten der hun problematiserer ulike aspekter ved Jeg mot 

meg. Hun stiller blant annet følgende spørsmål: ”Når man har blottlagt sitt innerste mest 

sårbare, hvor skal man da leve sitt privatliv?” (Torgalsbøen, 2018b, avs. 26). Dette er et godt 

spørsmål som er vanskelig å besvare. Mye tyder imidlertid på at dette kan være et 

problematisk aspekt for mange reality-deltakere. Hedvig Montgomery er psykologspesialist 

og har i en årrekke arbeidet innenfor tv-produksjon og oppfølging av reality-deltakere. Hun 

påpeker backstage-sidene slutter å være backstage dersom de eksponeres, og dermed mister 

man den sfæren der man vanligvis slapper av (NRK, 2017a). Dette er altså et potensielt 

problem ved eksponeringen av deltakerne i Jeg mot meg. I tillegg er det flere aspekter 

tilknyttet både eksisterende og fremtidige relasjoner som demonstrert overfor.  

Et annet viktig aspekt ved privatliv, er i følge Candace Cummins Gauthier (2002), at 

det gir individet en måte å beskytte seg selv fra andre, spesielt fra mektige institusjoner, 

grupper og individer. Privatliv beskytter våre tanker, ord, relasjoner og aktiviteter fra å bli 

brukt mot oss gjennom eksempelvis bedømmelser og undertrykkende reaksjoner, fremmer 

hun. Hvis man forstår privatliv på denne måten, fungerer privatliv som ”en verdifull motvekt 

til andres makt” (Gauthier, 2002, s. 26). Når privatlivet eksponeres eller utleveres, mister 

imidlertid individet denne makten, og dette gjelder også for deltakerne i Jeg mot meg. 

Nettopp dette virker å være noe av poenget med serien, fordi tabu og stigma kan betraktes 

som undertrykkende reaksjoner som ofte har vært rettet mot personer med psykiske lidelser. 

Dermed virker logikken å være at ved å eksponere deltakernes privatliv og psykiske lidelser, 

vil stigma og undertryggende reaksjoner reduseres. Kjøs (2018c, avs. 1) argumenterer for at 

”Åpenhet kan være verdt sin pris” og fremmer at deltakerne ”veier ønsket om å bidra til 

folkeopplysning og delta i terapien, opp mot hensynet til sitt fremtidige offentlige omdømme 

og mot risikoen for at det skal føles som en truende blottlegging” (avs. 11). Problemstillingen 

rundt hvem som bør holdes ansvarlig for eksponeringen kommer jeg tilbake til i 
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diskusjonsdelen, men det overnevnte illustrerer at det er mange gode grunner til å verdsette 

privatlivets verdi og beskytte sin rett til privatliv.  

 

4.2 Seerne 
4.2.1 Uheldig åpenhetskrav 
Flere er bekymret for om serien kan virke forsterkende på den allerede eksisterende 

holdningen om at offentlig åpenhet er positivt. Stokkeland spekulerer i om grensen for hvor 

mye privat informasjon man kan dele offentlig brytes ned, og om dette kan oppleves 

problematisk for de unge seerne. Det kan være uheldig at slik type åpenhet oppfattes som 

psykologgodkjent av Peder Kjøs, fremmer hun (Kverulantkatedralen, 2016, 22:25). 

Stokkeland stusser også over at Jeg mot meg fikk Tabubrisen, fordi serien går med strømmen. 

Den følger dagens åpenhetstrend, og er i så måte veldig lite tabubrytende. Hun argumenterer 

for at samtidens tabu kanskje er å gå motstrøms og si at ”nei, faktisk, dette har du eller dere 

seere ingenting med – dette er privat” (kverulantkatedralen, 2016, 41:47).  

Montgomery uttrykker også bekymring for om TV-trenden som oppfordrer til 

eksponering kan få mange unge til å åpne seg på offentlige plattformer, og om den kan lure 

personer med lite nettverk og støtte til å være åpne (Westeng, 2016). Det er ubestridelig at de 

som åpner seg om smerten sin ønsker å få noe ut av det. Hva dette ”noe” er, er imidlertid 

vanskelig å si, og kan antas å variere fra person til person. Imidlertid finnes det ingen garanti 

for å få verken lettelse, bedring, oppmerksomhet, omsorg eller hjelp når man deler – spesielt 

ikke på offentlige plattformer, og dette er underkommunisert. Vi har en kultur som sier ”vær 

åpen, si det”, men potensielle konsekvenser og reaksjoner, eller mangel på dette, sies det lite 

om. Mottakerne av bekjennelsene har ikke nødvendigvis forutsetninger for å håndtere det de 

får vite – spesielt ikke barn og unge. Av disse årsakene kan det være uheldig dersom 

psykologens involvering i Jeg mot meg oppfattes som en legitimering av åpenhetskulturen. 

I åpenhetskulturen er det også viktig å huske på alle de som ikke deler. Stokkeland 

stiller spørsmål ved om man i vår tid kanskje kan oppleve å bli virkeliggjort idet man står 

frem. Hva da med de som ikke står frem? Kan de som ”bare er seg” bli usynliggjort? Det er 

mulig at personer som allerede har det tungt kan bli desto mer ulykkelige av idealet om å 

være åpen, fremmer hun (kverulantkatedralen, 2016, 44:23). I tråd med dette uttrykker 

psykiater Anne Kristine Bergem en bekymring for om Jeg mot meg kan føre til et ”økt press 

på barn og unge når det nå også finnes en vellykket måte å streve på – nemlig å snakke om det 

på TV” (kverulantkatedralen, 2016, 1:05:40). Psykologspesialist Per Are Løkke poengterer 
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også at åpenhetsidealet både er uoppnåelig for mange, og at det i tillegg skaper trangere 

rammer for hvordan man skal være både som frisk og som psykisk syk (Wessel-Holst, 2017). 

Det vil være et paradoks dersom Jeg mot meg, som blant annet har som formål å hjelpe 

seerne, bidrar til å skape nye problematiske idealer om åpenhet og hvordan de unge skal takle 

utfordringene sine. Programskaperne understreker flere steder at offentlig eksponering ikke er 

for alle (Faldbakken & Stabell, 2018), men det er en fare for at dette budskapet kan falle 

igjennom når serien deltar i en mediekultur som fremmer åpenhet og eksponering. Kanskje 

kan programskaperne med dette anklages for å kaste stein i glasshus.  

 

4.2.2 Hjelp å få? 
Gitte Calmeyer, produksjonsredaktør i NRK, sier i et intervju med Side2 at noe av det NRK 

og produsentene ønsket å oppnå gjennom Jeg mot meg var å avmystifisere terapi og vise unge 

at det finnes hjelp å få (Westeng, 2016). Psykologspesialist Per Isdal problematiserer nettopp 

dette i debatten på Schizofrenidagene på Kåkå. Han forteller at han får en assosiasjon til 

Aksel Sandemoses utsagn om at ”av alle følelser er håp den mest destruktive” 

(kverulantkatedralen, 2016, 1:10:36). Isdal sier produsentene har gitt et håp om at 

terapitilbudet som blir fremvist i Jeg mot meg eksisterer og er reelt, og at dette er et 

problematisk aspekt ved serien som han selv har erfart. Han forteller at ungdom oppsøker 

ham og sier ”Du, den gruppa var kul, hvor kan gå for å bli med i en sånn gruppe?”, og da må 

han svare at ”Peder Kjøs har vist deg et paradis som ikke finnes” (1:10:49).  

Isdal synliggjør med dette en av slagsidene ved programmet. Programskaperne vil som 

nevnt fremvise hvordan terapi kan foregå, men det terapitilbudet som vises frem i Jeg mot 

meg er nettopp det – terapitilbudet i Jeg mot meg. Det kan være uheldig dersom ungdom som 

strever motiveres til å oppsøke et slikt gruppetilbud og innser at det ikke eksisterer annet enn 

hvis de melder seg på programmet. Gruppetilbudet til unge rundt i landet er varierende, men 

noen eksempler er sosial angst-grupper, grupper for spesifikke personlighetsforstyrrelser og 

for PTSD. Disse tilbudene blir likevel noe annet. I rekrutteringen for sesong 2 skriver 

programskaperne at de leter etter deltakere som ikke har en spesiell psykiatrisk 

sykdomshistorikk eller diagnose (Stabell et al., 2017). Det er en ”kom som du er”-holdning 

der det gjøres plass til både ulike problemer og diagnoser i samme gruppe. I helsevesenet er 

imidlertid spesifikke diagnoser som regel et kriterium for å få plass i gruppeterapi, som også 

er beregnet på å behandle disse spesifikke diagnosene. Dermed er det et stort sprang mellom 
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realiteten slik den portretteres i Jeg mot meg og realiteten i det offentlige helsevesenet, og det 

kunne med fordel vært tydeliggjort av programskaperne.  

 

4.2.3 Mer psykdom?  
Flere er bekymret for om både den generelle åpenheten om psykisk lidelse og Jeg mot meg 

kan ha en smitteeffekt på seere. På Debatten på NRK 14. April 2016 kalt Ungdom og psykisk 

helse, deler allmennlege Elisabeth Swensen noen synspunkter i forbindelse med dette. Hun 

argumenterer for at det er problematisk at programskaperne ønsker at det som vises i serien 

skal være troverdig og gjenkjennelig for seerne. Hun mener dette oppfordrer til at folk skal 

kjenne mer på følelser og bry seg enda mer om hvordan man har det enn det man allerede 

gjør, og kaller serien et ”rekrutteringsprosjekt til psykisk lidelse” (NRK, 2016a, 54:10). Med 

disse ordene kaster Swensen en nådeløs dom over Jeg mot meg. Det er neppe serieskapernes 

intensjon å rekruttere unge til psykiske lidelser, men Swensens polemikk får uansett fram 

noen potensielle problemstillinger som må tas på alvor.  

Ifølge Ungdata-undersøkelsen (2018) er det generelt en stor andel ungdommer som 

rapporterer om psykiske helseplager, og stressymptomer er mest utbredt. Når det gjelder 

depressive symptomer som målt i Ungdata-undersøkelsen, har det siden begynnelsen av 

2010-tallet vært en gradvis økning i andelen jenter som selvrapporterer om slike symptomer. 

De siste to årene har det vært en markert økning av selvrapportering av depressive symptomer 

hos begge kjønn, dog en noe mindre markant økning hos gutter enn hos jenter (Bakken, 

2018). Madsen mistenker at ”den nye åpenheten” kan ha noe med denne utviklingen å gjøre. I 

et intervju med ham i NRKs dokumentarprogram Innafor: Blottlegg meg, poengterer han at 

den enorme medieoppslutningen rundt mental helse kan føre til økt selvgransking og 

selvrapportering fordi sykdomskategorier som ”stressa” og ”deppa” blir veldig tilgjengelige. 

Han argumenterer for at dette medfører en risiko for at man raskere enn tidligere bruker disse 

ordene for å beskrive ubehag eller uro som alltid har kjennetegnet menneskelivet generelt og 

ungdomsårene spesielt. Dette kan gjøre at folk tror de er sykere enn de er, og at de i prosessen 

faktisk ender opp med å bli sykere, fremmer han (NRK, 2017a). Swensen poengterer også at 

samtidens diskurs rundt menneskers følelsesliv kan være kompliserende. Hun argumenterer 

for at det har foregått en profesjonalisering av vanlige følelser som kan gjøre at det blir 

nærliggende for mange ungdommer å tenke at følelsene deres hører hjemme i det språket. 

Dermed kan det forekomme forvekslinger og uklarheter mellom sterke følelser og sykdom, 

fremmer hun (NRK, 2016a).  
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I intervjuet med Kjøs spurte jeg om hans tanker rundt bekymringen for at mye åpenhet 

kan føre til økt selvgransking og potensielt mer psykisk lidelse. Han uttrykte følgende: 

 

Jeg er ikke så redd for det, ass. Om folk liksom gransker seg selv litt og finner ut at de, 

ja… Har lyst til å ta seg en liten runde, da, og om de da går til en psykolog eller et 

eller annet, og de finner ut at det var ikke så veldig mye allikevel, så tenker jeg at det 

er ingenting som er… ingen skade skjedd. Så jeg er ikke så redd for det. Jeg er ikke 

redd for om noen som har det bra og er lykkelige og fornøyde og så ser de på dette her 

og så kjenner de at de også egentlig er psykisk syke, det tror jeg ikke. Det tror jeg rett 

og slett ikke skjer. Jeg tror det som derimot kan skje, er at det er ganske mange som 

lurer litt og har litt å tenke på og sånt kanskje begynner å lure litt mer og ta det litt mer 

på alvor, kanskje, og at de får noe ut av det. Jeg har mer tro på det. (Kjøs, 2018a, 

54:45) 

 

Med dette fremmer Kjøs et ideelt scenario – at serien bidrar til at personer som strever får 

motivasjon til å oppsøke helsehjelp, og at personer som er lykkelige og fornøyde vil fortsette 

å være det. Resonnementet fremstår imidlertid som naivt og positivistisk. Hvor mange er 

egentlig genuint lykkelige og fornøyde? Det er rimelig å anta at de fleste befinner seg i et 

mellomssikte og har ulike faktorer i livet som kan gi grobunn for uro, der fortolkning av 

kroppslige og følelsesmessige fenomener er av betydning. Særlig er overgangen fra ungdom 

til voksenliv preget av mye usikkerhet. Man kan derfor spørre seg hvorvidt det ideelle 

scenarioet som fremsettes er realistisk i vår kultur der man, som Swensen sier, blir stadig mer 

opptatt av å kjenne etter, analysere og spørre seg selv ”Hvordan har jeg det egentlig i dag?”.  

Et annet aspekt vedrører realismen rundt tilgjengeligheten av psykologer. Slik Kjøs 

fremsetter det, høres det enkelt ut å få time hos psykolog for å kartlegge eventuelle behov for 

helsehjelp. Slik er det som regel ikke. Eksempelvis var gjennomsnittlig ventetid for oppstart 

av helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 46 dager for voksne og 49 dager for barn og unge i 

2017 (Helsedirektoratet, 2018). Det tilsvarer henholdsvis 6,5 uker for voksne og 7 uker for 

barn og unge. Man kan også argumentere for at det ikke er uproblematisk dersom det utbrer 

seg en holdning om at ”ingen skade skjer” dersom flere søker helsehjelp ved usikkerhet rundt 

egen helsetilstand. Tvert imot kan det være umyndiggjørende dersom det skapes en 

avhengighet av psykologer for å foreta slike vurderinger.   
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4.3 Samfunnet 
4.3.1 Tabubrytende? 
De mest brukte argumentene for eksponering av psykisk lidelse i media er at det skal 

bekjempe tabu og fremme åpenhet. Flere lurer imidlertid på hvor mye tabu som gjenstår, 

hvilke områder som er tabubelagte, og om vi egentlig trenger enda mer åpenhet enn det som 

allerede eksisterer. Det diskuteres også hvilke typer psykiske lidelser som får 

medieoppmerksomhet, og potensielle konsekvenser av dette. Blant annet hevder Løkke 

(2017) og forfatter Maria Navarro Skaranger (2017) at åpenheten kan gå på bekostning av 

personer som har de mest alvorlige psykiske lidelsene. Skaranger stiller spørsmål ved om det 

skapes et samfunn der noen psykiske lidelser aksepteres mens andre forblir skambelagte. For 

å illustrere dette, trekker hun frem at det er et hierarki i spiseforstyrrelsenes verden der 

anoreksi har fått mye medieoppmerksomhet, og overspisingslidelser har vært lite tematisert til 

tross for at det er den mest utbredte spiseforstyrrelsen. Kanskje bryter dette ned stigma og 

tabu rundt anoreksi, men det er ikke gitt at det også fører til bedring for personer med bulimi 

og overspisingslidelse, fremmer hun (Skaranger, 2017). På samme måte blir også de mest 

alvorlige psykiske lidelsene lite portrettert i media. NRK sin serie Stemmene i hodet trekkes 

frem som en viktig motvekt til trenden i mediebildet, men denne serien ble knapt frontet 

(Skaranger, 2017). Jeg mot meg har derimot fått mye publisitet både på TV, nettside og radio. 

Gjenspeiler dette et type hierarki i landskapet av de psykiske lidelsene?  

Ifølge Kjøs (2018a) mottok de også søknader fra personer med for eksempel 

schizofreni til Jeg mot meg. Disse personene ble imidlertid valgt bort grunnet at 

programskaperne ønsket å vise frem lidelser som var mer vanlige og som flere kunne kjenne 

seg igjen i (Kjøs, 2018a). Jeg har tidligere trukket frem synspunkter på at åpenheten kan føre 

til økte belastninger for personer som forblir lukkede. På samme måte kan man tenke seg at 

prioriteringen av noen psykiske lidelser i Jeg mot meg kan gå på bekostning av andre. 

Kanskje fører serien til redusert tabu rundt psykiske lidelser generelt, kanskje gjør det den 

ikke, eller kanskje den fører til bedring for noen og forverring for andre. Det er ikke lett å si, 

men slike prioriteringer kan reflektere underliggende normer eller verdier i samfunnet, og er 

således et viktig moment.  

 

4.3.2 Nærsynthet 
Som tidligere demonstrert er det i samtiden en enorm interesse for det subjektive og for 

enkeltmenneskers skjebner. Dette vises tydelig i åpenhetskulturen, og i diskusjonene om den. 
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Hvordan går det med den som deler? Hvordan kan det påvirke tilskueren? Slike spørsmål 

virker å ligge lettest tilgjengelig og blir dermed hyppigst stilt. Dette er viktige spørsmål, 

samtidig som man også bør løfte blikket og trekke inn andre perspektiver. Løkke (2017) har 

skrevet en kronikk i Morgenbladet der han problematiserer ulike aspekter ved Jeg mot meg. 

Her skriver han at ”[å] tilintetgjøre alle former for distanse, gjennom å vise alt eller komme 

helt nær, gjør oss nærsynte. Uten perspektiv ser vi svært lite” (Løkke, 2017, avs. 14). Som 

tidligere drøftet, er Jeg mot meg svært nærgående på deltakerne, gjennom både innhold og 

format. Generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse, uttrykker ved utdeling av 

Tabuprisen at det som vises frem i serien er gjenkjennbart og at mange seere har grått og ledd 

med deltakerne (Austbø, 2016). At serien vekker empati hos mange seere, kan vitne om 

nærværet i den. Spørsmålet er om dette nærværet kan gå på bekostning av andre viktige 

perspektiver. Stokkeland fremmer at deltakerne kan vekke en allmenn interesse fordi de er 

representanter for smerte, og oppfordrer til å stille spørsmål ved om samfunnet er  

sykdomsfremkallende (kverulantkatedralen, 2016). Artist og lærer Josefin Winther (2018, 

avs. 7) problematiserer også mottakelsen av Jeg mot meg: ”Det som skremmer meg, er at 

serien ikke vekker en dyp uro i oss knyttet til selve samfunnet vi lever i”. Det er altså flere 

som tar til ordet for at man i større grad bør rette blikket mot samfunnsaspekter som er relatert 

til psykiske lidelser.  

I verste fall inviterer delingskulturen og Jeg mot meg til å betrakte problemer med 

mikroskop. Dette kan ha mange uheldige bivirkninger, eksempelvis manglende forståelse av 

samfunnsmessige årsaksforklaringer på psykiske lidelser og potensielt også endring av slike. I 

andre sesong av Jeg mot meg forsøker programskaperne å rette noe mer fokus mot sosiale 

forhold og samfunnsproblemer gjennom å portrettere deltakere som er representanter for ulike 

minoriteter i samfunnet. Man kan argumentere for at dette innbyr til mindre nærsynthet i form 

av å utvide perspektiver på minoritetsgrupper som kan bli stigmatisert. Imidlertid 

opprettholder serieskaperne nærsyntheten når det gjelder forståelsen av psykiske lidelser og 

helseplager ved å betrakte individene heller enn den bredere konteksten de befinner seg i. 

”Det er dypt forstyrrende å se disse menneskene vri seg i smerte og fortvilelse, uten at 

opphavet til situasjonen i det hele tatt bemerkes”, skriver Winther (2018, avs. 12). 

Programskaperne ønsker å drive folkeopplysning og håper at unge som ser Jeg mot 

meg skal føle seg sett av mennesker på sin egen alder gjennom identifisering med dem (Kjøs 

et al., 2017). Folkeopplysning gjennom dokumentariske programmer stammer som nevnt fra 

John Grierson. Han skal ha skrevet at ”if there is one thing that good propaganda must not do 

these days it is to give people catharsis” (Brenton & Cohen, 2003, s. 18). Griersons håp for 
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dokumenter og folkeopplysning var å bevæpne samfunnsborgere med en forståelse av verden 

som kunne motivere til handling og endringer (Brenton & Cohen, 2003). Dessverre ligger Jeg 

mot meg nærmere katarsis enn bevæpning dersom seerne finner trøst i å vite at de ikke er 

alene om problemene sine.  

 

4.3.3 Terapi som løsning 
Det er altså flere som har pekt på problematiske aspekter ved at Jeg mot meg kan virke 

individualiserende ved å unnlate å drøfte samfunnsmessige årsaker som kan ligge til grunn for 

de unges lidelse. Hvordan lidelsen håndteres og seriens budskap omkring dette, har imidlertid 

ikke vært gjenstand for debatt, men dette vil jeg drøfte i det følgende. I NRKs programomtale 

av andre sesong står det at ”[v]i følger deltakerne gjennom en periode på tre måneder og får 

se hvordan umulige situasjoner kan endre seg bare gjennom samtale” (Sand, 2018, avs. 6), og 

i serien fremvises det hvordan samtale og terapi kan hjelpe deltakerne med problemene de 

opplever. Et av budskapene fra programskaperne og statskanalen blir dermed at terapi er en 

løsning på ulike vanskelige situasjoner. Terapi kan være en løsning for enkeltindivider, men 

sett i lys av overnevnte kritikker om at samfunnet selv kan være sykdomsskapende, kan dette 

være problematisk. Tankegangen om individuelle løsninger har historiske røtter, blant annet 

fra psykologidisiplinens forståelse av forholdet mellom individ og samfunn.  

 Janice Peck (2008), professor i medievitenskap, poengterer at psykologien har gjort 

mange forsøk på å beskrive forholdet mellom individ og samfunn, og disse har ofte blitt 

formulert som lineære kausaliteter. Enten ved å anta at det eksisterer en abstrakt, autonom 

prosess i samfunnet, som modernisering eller sivilisasjon, som individene utsettes for og må 

tilpasse seg til – eller ved å forstå det sosiale som summen av individuelle disposisjoner og 

atferd. Resultatet blir det samme uavhengig av retningen på dette årsaksforholdet, for 

samfunnsproblemer forstås som å ha opphav i individene, fremmer hun. Dermed har 

terapeutisk teori og praksis har hatt en tendens til å fokusere på å påvirke individers følelser 

og atferd med antagelsen om at dette vil forbedre samfunnsproblemer (Peck, 2008). Den 

samme tankegangen kjenner vi igjen fra Millers tale i 1969 der han oppfordret psykologer til 

å ”gi psykologien videre” med formål om å forbedre samfunnet ved å hjelpe individer til å 

hjelpe seg selv (Madsen, 2014). Psykologidisiplinen ble som nevnt etablert på en tid der 

befolkningen var preget av svekket religiøs tro, og ifølge Philip Rieff ble det psykologenes 

oppgave å hjelpe individene gjennom identitetskrisen som fulgte av mangel på overordnede 

autoriteter og religiøsitet (Madsen, 2017). I tillegg var det store forandringer i sosiale og 
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individuelle forhold blant annet som følge av ny teknologisk innovasjon, økt effektivitetskrav 

og individualisering i forbindelse med industrialiseringen (Peck, 2008). Det er ikke rart at så 

store strukturelle og eksistensielle omveltninger førte til det Jackson Lears beskriver som en 

kollektiv nervøs krise i den siviliserte verden (Peck, 2008). Imidlertid blir det tydelig at 

psykologisering av slike utfordringer er uheldig fordi det tilslører andre forståelsesrammer 

som også har legitimitet. Det overnevnte demonstrerer at psykologiens tendens er å hjelpe 

individer med å tilpasse seg samfunnet ved at terapi tilbyr individuelle løsninger på problemer 

som ofte kan være av sosial, politisk eller strukturell art (Madsen, 2017). 

 Terapeutiske talkshows som Oprah og Dr. Phil har av flere blitt kritisert for å 

indirekte pålegge individene skyld i sine plager gjennom å presentere individuelle løsninger 

på samfunnsmessige problemer, og ved dette virke undertrykkende og opprettholdende på 

status quo (Brenton & Cohen, 2003; Dovey, 2000; Madsen, 2017; Peck, 2008). Denne 

kritikken er også overførbar til Jeg mot meg. Gjennom serien blir store samfunnsutfordringer 

som krig, mobbing, rusproblematikk og prestasjons- og selvrealiseringskrav omgjort til indre 

kamper som deltakerne kjemper ved hjelp av hverandre og psykologen. Dette kan betraktes 

som en nedarvet holdning som er del av dagens terapeutiske kultur, og således er denne 

problemstillingen langt fra unik for Jeg mot meg. Det problematiske aspektet ved serien i 

denne forbindelse er at den kan bidra til å opprettholde en holdning som er ugunstig og i 

verste fall undertrykkende ved å individualisere samfunnsmessige problemer og ved dette 

potensielt hindre forandring. Som Madsen (2017, s. 58) formulerer det: ”Den meningsløse 

lidelsen som tradisjonelt virket som en kilde til opprør mot det bestående, finnes ikke lenger 

når alt kan belyses og forklares vitenskapelig og psykologisk.” Med en slik forståelsesramme 

kan serien beskrives, som av Winther 2018, som symptombehandling av et sykt samfunn 

dersom deltakerne og seerne opplever en form for bedring ved hjelp av programmet.  
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5 Har programskaperne tatt etikken 
tilstrekkelig på alvor? 

 

Det er utvilsomt mange etiske problemstillinger ved Jeg mot meg, både ved bruk av deltakere 

og som et fenomen med verdimessige prioriteringer. Her vil jeg belyse betraktninger knyttet 

til produsentenes ansvar, potensiell utnyttelse av deltakerne og profesjonsetiske aspekter. 

 

5.1 Ansvar og ansvarliggjøring  
Montgomery har i film- og tv-magasinet Rushprint skrevet flere artikler der hun 

problematiserer den økte eksponeringen av sårbare og personlige historier hos reality-

deltakere og produsentenes ansvar når dette gjøres. Hun fremmer at mange deltakere har 

behov for å fortelle om vonde og vanskelige opplevelser, men det betyr ikke at det er nyttig 

for dem å gjøre det (Montgomery, 2016). Videre fremhever hun at deltakerne skal leve videre 

med de historiene som blir fortalt om dem. Som tidligere drøftet, kan offentlig eksponering 

blant annet virke kompliserende på prosesser som er tilknyttet personlige minner, identitet og 

selvforståelse (Wilson & Ross, 2003). I tillegg er det å ha backstage-sider med private sfærer 

som gir rom for avslapning og ivaretakelse av eksisterende og fremtidige relasjoner også 

essensielt (Esch, 2012). Montgomery (2014) presiserer at produsentene ikke kan anta at 

deltakerne kar kunnskap om slike prosesser og viktigheten av de, og dermed et dette et ansvar 

som ligger hos produsentene. Hun fremmer at det er umulig å forutsi konsekvensene av 

deltakelse, men at man kan være sikker på at de blir større en deltakerne kan ha overblikk 

over (Montgomery, 2014). Montgomery (2016) argumenterer også for at unge mennesker 

ikke kjenner seg selv godt nok til å kunne forutsi konsekvenser av det de sier og gjør, og at 

risikoen er større for at personer stiller opp i programmer som ikke er bra for de rett etter en 

livskrise eller i ung alder. Med disse faktorene i mente, er det utvilsomt store etiske 

utfordringer tilknyttet produksjonen av et program som Jeg mot meg.  

 Torgalsbøen (2018b) reiser flere relevante kritikker mot programskaperne som er i 

tråd med det overnevnte. Hun problematiserer blant annet den sterke eksponeringen av 

deltakernes privatliv, at mediene utnytter ungdom i en sårbar livsfase og at deltakerne ikke 

har mulighet til å korrigere historien som blir fortalt om dem. Videre stiller hun spørsmål ved 

om deltakerne kan forventes vurdere hvorvidt de vil tåle deltakelsen (Torgalsbøen, 2018b). 

Produsentenes motsvar til sistnevnte innvending (Faldbakken & Stabell, 2018, avs. 9) er at 
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”absolutt ikke alle” unge mennesker ikke kan forventes å foreta riktig evaluering angående 

deltakelse, ”men noen”. De presiserer at det ikke er en eksakt vitenskap å finne disse 

menneskene, men at de har utøvet skjønn i samråd med psykolog. I Kjøs sine motsvar til 

Torgalsbøen anerkjenner han at det er riktig å stille spørsmål ved hvorvidt eksponeringen er 

bra for deltakerne (Kjøs, 2018c). Han understreker også flere steder at deltakerne har tatt 

aktive valg i prosessen, ved å skrive ”[d]eltakerne tar en sjanse” (Kjøs, 2018c, avs. 10), ”[d]e 

veier ønsket om å bidra til folkeopplysning og delta i terapien, opp mot hensynet til sitt 

fremtidige offentlige omdømme og mot risikoen for at det skal føles som en truende 

blottlegging” (avs. 11) og [a]t deltagerne våre forteller en historie om seg selv som de senere 

ikke så lett kan korrigere, er sant nok, men dette er et valg ungdommene selv tar, i samråd 

med oss … og NRK som ansvarlig kringkaster” (Kjøs, 2018b, avs. 7). 

 Det som pågår her er en ansvarliggjøringsdebatt. Torgalsbøen holder programskaperne 

ansvarlige, mens programskaperne argumenterer for at de har opptrådt ansvarlig og er 

dessuten opptatt av å ansvarliggjøre deltakerne ved å understreke deres aktive rolle i 

prosessen. Det er mange elementer her som vitner om at programmet befinner seg i en 

gråsone. Blant annet utsagnene om at finnes noen få unge mennesker som realistisk kan 

vurdere deltakelse i et slikt program, og at det samtidig er risikofylt. En av bekymringene er 

om ansvarliggjøringen av deltakerne samtidig kan virke ansvarsfraskrivende på 

programskaperne. Eksempelvis fremstår Kjøs sin uttalelse om at deltakerne forteller historier 

om seg selv som merkverdig. Riktignok forteller deltakerne om seg selv både i egne 

videoopptak og i terapien, men måten disse historiene klippes, redigeres og presenteres i det 

ferdige resultatet er det programskaperne som styrer. Deltakerne har hatt påvirkningsmulighet 

og sett de ferdige resultatene (Westeng, 2016), men det er ikke ensbetydende med at 

deltakerne har fortalt sine egne historier eller fått vise frem det de ønsket. Dette kan illustreres 

av et intervju i nettavisen Hallingdølen med Anja Catrine Venås som deltok i sesong 2. Her 

uttrykker hun blant annet at hun skulle ønske serien varte lenger, at deltakerne fikk utdype 

mer om temaer som seere kunne hatt nytte av og at det er ”litt dumt at det ikkje har kome 

fram at ting kan kjennest jævlig, sjølv om ein har folk som støttar ein” (Utti, 2018b, avs. 10). 

Kanskje sistnevnte ikke stemte overens med programskapernes budskap rundt åpenhet? Kjøs 

forteller i intervjuet at flere av deltakerne i begge sesongene ønsket å vise frem mer, men at 

dette ikke kunne imøtekommes av presseetiske hensyn eller av hensyn til formatet (Kjøs, 

2018a). Dette demonstrerer noen av utfordringene med å lage et slikt type program, og 

tydeliggjør samtidig at det er programskaperne som har regien og styrer hva som skal 

prioriteres og presenteres. Videre drøfting rundt ansvarsdebatten kommer jeg tilbake til i 
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diskusjonsdelen, men elementene kan henge som et bakteppe når jeg nå skal drøfte om 

deltakerne kan ha blitt utnyttet.   

 

5.2 Utnyttelse 
Den mest utbredte kritikken av reality-programmer har vært at produsentene utnytter 

deltakerne på ulike vis, og det har også vært rettet kritikk mot mediene som skriver om 

programmene og tjener penger på dette (Wyatt, 2012). Wendy N. Wyatt (2012), professor i 

kommunikasjonsetikk, argumenterer for at selv om kanskje ikke alle reality-program er 

utnyttende, så er de en del av et utnyttende system. På systemnivå kan det tenkes at sjangeren 

også utnytter seerne og produsentene selv, som har viklet seg inn i et system med 

problematisk etikk, fremmer hun (Wyatt, 2012). Imidlertid har hovedfokuset vært utnyttelse 

av deltakere, og denne kritikken har Torgalsbøen (2018b) også rettet programskaperne av Jeg 

mot meg. Dette er en relevant etisk problemstilling, og jeg vil i det følgende belyse at det kan 

være grunnlag for å hevde at deltakerne har blitt utnyttet.  

 

5.2.1 Har deltakerne blitt utnyttet? 
For å belyse dette, vil jeg ta utgangspunkt i etiske resonnementer som er fremmet av filosof 

Ruth Sample. Hun er forfatter av boken Exploitation: What It Is and Why It’s Wrong, og gir et 

teoretisk rammeverk for å vurdere utnyttelse i ulike scenarioer. Hun fremmer at utnyttelse er 

en interaksjon som gjøres med hensikt om å oppnå noe, og som utføres på en måte som 

fornedrer eller mislykkes i å respektere vesenets iboende verdi (Wyatt, 2012). Dette 

overlapper både med Immanuel Kants kategoriske imperativ om å ikke behandle mennesker 

som midler til mål, og med annen moralteori. I boken The Ethics of Reality TV (2012) bruker 

Wyatt dette rammeverket for å undersøke forekomst av utnyttelse i ulike reality-programmer. 

Jeg vil i det følgende anvende dette rammeverket for å undersøke eventuell utnyttelse av 

deltakerne i Jeg mot meg.  

Ifølge Sample kan manglende respekt som et aspekt i utnyttelse hovedsakelig resultere 

fra tre ting. Det første er ved å forsømme noe som er nødvendig for et menneskes velvære 

eller blomstring. Det andre er å utnytte en urett som tidligere er gjort mot et menneske. Det 

tredje er gjennom kommodifisering, eller å behandle noen som et utbyttbart objekt i 

marketsutveksling, et aspekt ved personen som ikke bør gjøres til handelsvare. Når det gjelder 

det første aspektet, å forsømme noe som er nødvendig for et menneskes velvære eller 

utvikling, er det i andre reality-programmer enkelt å peke på slike faktorer. Eksempelvis 



	31	

utsettes deltakere i Robinsonekspedisjonen for mangel på mat og husly, og deltakerne i 

Paradise Hotel berøves kontakt med familie og venner. Det er ikke like lett å få øye på hva 

som kan føre til nedsatt velvære for deltakerne i Jeg mot meg. De nektes ikke mat, husly, 

menneskelig kontakt eller utsettes for store fysiske prøvelser. Imidlertid må deltakerne 

dokumentere alt som skjer i hverdagen sin, og det kan ses på som en inngripen i deres liv som 

potensielt kan gå på bekostning av velvære. Regissør Faldbakken forteller følgende om 

instruksjonene deltakerne fikk for hjemmevideoene:  

 

De fikk hver sitt kamera og en slags huskeliste. Vær sikker på at kamera er på. Ikke 

bruk zoomen. Prøv å hold kamera inntil i kroppen så vi hører hva du sier. Husk å ta 

store bilder. Vis litt hvor du er, og ikke bare deg selv. Og film hver dag. (…) Prøv å få 

kamera til en bli en venn for deg. Øv på å dele din indre stemme. Tenk at du skal si 

akkurat det du tenker og føler nå, og si det til kamera. Så fikk de én regel: ikke se på 

opptakene. Ikke vurder det du har filmet og ikke slett noe som helst. Jeg ville ikke at 

de skulle begynne å legge bånd på seg selv. (Stapnes, 2016, avs. 11-13).  

 

Overnevnte deltaker Anja Catrine Venås forteller i et intervju at programskaperne hver uke 

gjennomgikk hjemmevideoene og sendte tilbakemeldinger på disse og på ting hun burde 

snakke mer om. Hun var nødt til å ”åpne opp” mye mer enn hun noen gang hadde gjort 

tidligere, sier hun (Utti, 2018a). Selv om deltakerne ikke fysisk ble tatt ut av hverdagen sin og 

plassert inn i en reality-verden, tydeliggjør dette at deltakernes hverdag fikk store 

forandringer i de tre månedene deltakelsen varte. Det er mulig at både instruksjonene om 

filming, tilbakemeldinger, endringer som måtte gjøres og selve gruppeterapien og filmingen 

av denne kan ha ført til redusert velvære for deltakerne. I tillegg påløper det eventuelle 

belastninger for eksempel knyttet til eksponering etterkant av serien, som tidligere drøftet.  

Samples andre punkt som kan være uttrykk for manglende respekt er gjennom å 

utnytte at det tidligere har blitt gjort en urett mot personen. Også dette er relativt og kan 

variere fra deltaker til deltaker i serien. Likevel er det er flertall av deltakerne som har 

opplevd nettopp dette, og at tidligere urett en av årsakene til at de har psykiske lidelser eller 

andre livsutfordringer som gjør at de er i programskapernes målgruppe. Blant annet har 

deltakere vært utsatt for forsømmelse, diskriminering, mobbing, krig og overgrep. Historiene 

om dette er sentrale i programmet og er noe av det som virkelig kan fange en seer. Da er det 

god grunn til å stoppe opp og stille noen spørsmål, slik som Emil Flatø gjør i sin kommentar 

om sesong 2 av Jeg mot meg:  
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[N]år man velger å begynne hele sesongen med et kontekstløst klipp om noen av de 

vanskeligste tingene Mariann på 23 år har gått gjennom, erfaringer hun senere sier det 

er belastende å fortelle om igjen og igjen – er det for å pirre seerne, eller for å hjelpe 

hennes prosess? (Flatø, 2018, avs. 24). 

 

Det overnevnte går over i Samples tredje punkt, nemlig at det å bruke noen som en type 

handelsvare er et uttrykk for manglende respekt. I Løkkes (2017) debattinnlegg der han 

problematiserte Jeg mot meg, trakk han frem at åpenhet selger og at det er store kommersielle 

interesser hva angår ungdommers psyke. Produsentenes motsvar til dette er at serien er laget 

av det uavhengige produksjonsselskapet Anti TV og er fullfinansiert av NRK, og dermed er 

det ingen som profitterer på klikk eller eksponering (Kjøs et al., 2017). Således er ikke dette 

det mest problematiske punktet, men det endrer likevel ikke at Jeg mot meg er et produkt 

innad i en bransje som konkurrerer om seere. 

 

5.2.2 Gjensidige fordeler 
Det er altså, i henhold til Samples teori, grunnlag for å si at deltakerne kan ha blitt utnyttet, 

spesielt med henblikk på å bruke tidligere urett som er gjort mot deltakerne og potensielt 

påføre de redusert velvære. Samtidig har deltakelsen vært frivillig, og deltakerne kan ha 

opplevd positive konsekvenser av å være med, for eksempel gjennom utbytte av psykologisk 

behandling. På nettsiden for rekruttering til sesong 2 prøvde programskaperne å appellere til 

potensielle deltakere med det følgende: ”Har du utfordringer som hindrer deg i å leve det livet 

du ønsker deg? Kanskje vi kan hjelpe?” (Stabell et al., 2017). Det er etisk utfordrende at 

nettopp det programskaperne ønsker å vise frem i programmet, nemlig terapi, er etterspurt.  

Spørsmålet er imidlertid hvordan man skal stille seg til utnyttelsesanklagen dersom 

deltakerne har fått utelukkende positivt utbytte av sin deltakelse. Sample argumenterer for at 

utnyttelse kan forekomme til tross for at transaksjonen er fordelaktig for begge parter (Wyatt, 

2012). Hun fremmer at det i kompetente individer som havner i en situasjon som kan være 

utnyttende, finnes en type sårbarhet eller et behov, og at det ofte er nettopp dette som blir 

utnyttet (Wyatt, 2012). Wyatt trekker frem at deltakere i reality-programmer kan ha mange 

ulike sårbarheter og behov, blant annet ønske om å få en form for anerkjennelse, innflytelse, 

nye muligheter, rikdom, eller at de har behov for ”noe annet” som er relatert til individets 

blomstring. Poenget er at den personlige motivasjonen deltakerne har for å delta kan utnyttes. 

I Jeg mot meg kan en eller flere av de overnevnte være aktuelle, men ønsket om bedre psykisk 
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helse og det å gi et meningsfullt bidrag til andre var ifølge Kjøs (2018a) felles for alle 

deltakerne. Således kan man argumentere for at produsentene har brukt genuine behov som 

deltakerne hadde, og at det kan ha forekommet utnyttelse til tross for gjensidige fordeler.  

 

5.2.3 Utilsiktet utnyttelse 
Kan man rettmessig si at deltakerne har blitt utnyttet dersom det ikke var intensjonelt? 

Sample ville sagt ja, og argumenterer for at det finnes tre omstendigheter der utilsiktet 

utnyttelse kan oppstå: Dersom produsentene ikke mener at deltakerne fortjener respekt, 

dersom deltakerne mangler selvrespekt eller dersom produsentene mislykkes i å forstå hva 

respektfull behandling innebærer eller, til tross for denne forståelsen, mislykkes i å oppfylle 

kriteriene for dette (Wyatt, 2012). Det er de to siste omstendighetene som vurderes å kunne 

være aktuelle her. Når det gjelder mangel på selvrespekt, vises det mange klipp i programmet 

som portretterer nettopp dette. Deltakere kan si at de er dumme, teite, uinteressante, 

utilstrekkelige, byrder for familie og venner eller regelrett verdiløse. For mange er det 

terapeutiske prosjektet nettopp å endre slike negative selvoppfatninger og gjennom dette 

styrke selvrespekt og selvfølelse. Med dette er vi over hos produsentene og psykologen som 

delvis har som formål å hjelpe deltakerne med nettopp dette. Man kan forestille seg at 

programskaperne vil si at de respekterer deltakerne, og at ønsket om å hjelpe de er fundert på 

respekt. Problemet med dette argumentet, ifølge Wyatt (2012), er at produsentenes handlinger 

kommer til kort når det gjelder respekt, uavhengig av deres følelser for deltakerne. Selv 

brukte hun makeover-programmer for å belyse hvordan Samples teori om utilsiktet utnyttelse 

kan være gjeldende i reality-tv. De overnevnte poengene synliggjør at problemstillingene og 

resonnementene kan bli veldig like for programmer som tilsynelatende er forskjellige. Til 

syvende og sist virker det, basert på Samples teori, å være like mye grunnlag for å hevde at 

deltakere kan bli utnyttet i et terapiprogram der psykologen er eksperten som i et make-over-

program der plastikkirurgen er eksperten.  

 

5.2.4 Er det verdt utnyttelsen? 
Dette er et komplekst spørsmål, og hvordan det besvares avhenger av hvilket moralfilosofisk 

prinsipp man støtter seg til. Før produksjonen av Jeg mot meg skal produsentene ha brukt 

mange år på å undersøke hvordan programmet kunne la seg gjøre på en etisk forsvarlig måte 

(Stapnes, 2016). Fordi prosjektet er gjennomført, har produsentene altså konkludert med at de 

har etikken på det rene. De vurderte at fordelene var større enn ulempene for deltakerne, og at 
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programmet kunne være verdifullt for andre også (Kjøs, 2018a). Dermed virker 

programskaperne å ha et utilitaristisk moralfilosofisk perspektiv, som omhandler å velge den 

handlingen som skaper flest gode konsekvenser (Sagdahl, 2018). Med et pliktetisk eller 

kantiansk perspektiv, kunne beslutningen imidlertid blitt en annen. Med dette utgangspunktet 

ville Jeg mot meg forkastes moraletisk sett dersom programmet medførte utnyttelse av 

deltakerne. Har man denne vinklingen, vil man som Wyatt (2012) tenke at utnyttelse er en 

skade i seg selv som ikke formildes av gode konsekvensene som gjensidig nytteverdi eller 

selv større goder for samfunnet. 

 

5.3 Profesjonsetikk 
I dette kaotiske landskapet av debatt, politikk, etikk, åpenhetskultur, og tilbakemeldinger som 

strekker seg fra hederspriser til anklager om utnyttelse, befinner psykologen seg. Alle 

psykologer som er medlem av Norsk Psykologforening (NPF) forplikter seg til utøve sin 

praksis i tråd med Etiske prinsipper for nordiske psykologer (NPF, 1998). En annen vesentlig 

problemstilling er derfor: Er profesjonsetikken tatt tilstrekkelig på alvor? Dette har vært 

gjenstand for påfallende lite offentlig debatt blant profesjonsutøvere, men det finnes noen 

unntak. I debatten på Schizofrenidagene på Kåkå, trekker Stokkeland frem at det som er 

juridisk tillatt ikke nødvendigvis er etisk riktig (kverulantkatedralen, 2016, 20:48). Hun 

påpeker at psykologers yrkesutøvelse skal være evidensbasert og at det å ha terapi på TV med 

åtte unge og sårbare mennesker er noe veldig eksperimentelt. Videre spør hun Kjøs om 

hvordan han har tenkt i forhold til de fagetiske prinsippene. Kjøs svarer at hans perspektiv er 

at fagetikken går på det ansvaret han har som psykolog i gruppeterapien, og at han føler han 

gjør et forsvarlig stykke arbeid med det (kverulantkatedralen, 2016, 50:08). Behandlingen i 

seg selv ikke er eksperimentell, men en standard gruppebehandling, fremmer han. Og ”det at 

det er på TV er ikke en del av den pakka” (kverulantkatedralen, 2016, 50:25), der er det mer 

presseetiske betraktninger som kommer inn som Anti og NRK har hatt mye ansvar for, uttaler 

han. Han har sett på det som ”to litt forskjellige kapitler” (kverulantkatedralen, 2016, 51:11).  

Men er det to forskjellige kapitler? Er man bare psykolog for deltakerne når man viser 

frem terapi i det offentlige rom? Før jeg belyser noen av de fagetiske dilemmaer knyttet til 

serien, vil jeg trekke frem noen relevante punkter fra boken Fagetikk i psykologisk arbeid 

med formål om at dette kan fungere som et bakteppe for den videre diskusjonen. Boken er 

skrevet av psykologspesialist Haldor Øvreeide, som i en årrekke har gitt undervisning og 

veiledning i fagetiske spørsmål, og vært medlem og leder av Fagetisk råd i NPF.  
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5.3.1 De etiske prinsippene: Veiledning i et landskap av makt og verdier 
Ifølge Øvreeide (2013) handler etikk om hvordan man forvalter verdier i samhandling, og 

profesjonsetikk om hvordan moralske verdier forvaltes og uttrykkes gjennom yrkesutøvelse. 

Innebygget i dette ligger det blant annet mål om og krav til aktsomhet – ”å fremme ”det rette” 

og unngå ”det urette”, eller å tilstrebe ”det beste” og unngå ”det vonde”, alt etter hvilke 

verdier det fokuseres på” (Øvreeide, 2013, s. 38). Fagetikken bygger på at yrkesutøvelsen skal 

være i tråd med grunnleggende moralske verdier i samfunnet for øvrig. Verdier er imidlertid 

dynamiske, og dermed er det ikke alltid åpenbart hvilket verdisett som er gjeldende, hvilke 

verdier som har forrang eller bør prioriteres. Derfor deltar psykologer i en verdidebatt ved å 

foreta verdimessige prioriteringer gjennom faglige handlinger, fremmer Øvreeide. Fagetikk er 

dermed å ta standpunkt til verdier. Hvordan man stiller seg til ulike verdier, vises blant annet 

gjennom oppdragene psykologer påtar seg, hvordan de skriver om fenomener, prater om 

klienter og formidler faget (Øvreeide, 2013).  

Øvreeide (2013, s. 56) fremmer at det er avgjørende at psykologer reflekterer rundt 

hvem, hva og hvilke formål profesjonen skal tjene, og dermed ikke bare gjør det som er ”lov å 

gjøre” eller som ”de fleste vil akseptere”. Dette er blant annet på grunn av makten og 

innflytelsen psykologprofesjonen har på samfunnet, og at psykologer i kraft av sin ekspertise, 

oppmerksomhet og posisjon blir viktige normbærere (Øvreeide, 2013). Han fremhever også at 

makt og etterspørsel av psykologisk kunnskap alltid gir et tilsvarende potensial for misbruk av 

makten, og for andre uetiske anvendelser av faget. Derfor medfører psykologenes faglige 

handlinger også et stort ansvar. Formålet med de etiske prinsippene er blant annet å hjelpe 

psykologer å reflektere rundt yrkesutøvelsen slik at den blir moralsk forsvarlig, og med dette 

ivareta andres behov og rettigheter, fremfor psykologens interesser. Prinsippene har en 

formell og styrende karakter ved at psykologer som er medlem av NPF forpliktes til å følge 

prinsippene. Samtidig er de formulert som prinsipper av veiledende karakter, og dermed settes 

den enkeltes psykologs dømmekraft først (Øvreeide, 2002). Øvreeide (2013, s. 86) peker på at 

det kan være problematisk at ”de fagetiske prinsippene en mellomting mellom juridiske regler 

som forutsetter lojalitet fra den enkelte, og en veiledningstekst til fri benyttelse”.  

På bakgrunn av det overnevnte er det solide argumenter for å hevde at den skillelinjen 

Kjøs trekker mellom det å være psykolog for deltakerne og selve etikken rundt Jeg mot meg, 

er kunstig. I mandatet Kjøs har påtatt seg med serien, er han ikke bare psykolog for 

deltakerne. Han er også en representant for psykologprofesjonen og en formidler av fag og 

verdier til allmennheten, og påtar seg med dette et stort ansvar gjennom sin yrkesutøvelse i 
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programmet. Jeg vil i det følgende drøfte noen av de profesjonsetiske dilemmaene vedrørende 

Jeg mot meg, hovedsakelig basert på egne betraktninger i etterkant av mitt intervju med Kjøs, 

og i tillegg trekke inn relevante innvendinger fra Torgalsbøen (Torgalsbøen, 2018a, 2018b). 

Først drøftes inntrykket av hvordan den etiske diskusjonen rundt programmet har foregått, 

deretter problematiseres eventuelle egeninteresser for psykologen, og til slutt drøftes Jeg mot 

meg i lys av etiske prinsipper om psykologens samfunnsansvar.  

 

5.3.2 Den etiske diskusjonen om Jeg mot meg 
Basert på det programskaperne forteller, virker det som at de har hatt svært mye fokus på 

etikken rundt de enkelte deltakerne og ivaretakelse av dem. De har hatt grundige samtaler 

med hver enkelt deltaker om mulige negative konsekvenser av deltakelse (Kjøs, 2018a), spilt 

inn programmet lenge før det ble sendt, klippet og redigert med omtanke for deltakerne og 

andre involvertes interesser (Kjøs et al., 2017), gitt personer som omtales i serien mulighet til 

å uttale seg (Kjøs, 2018a) og gitt deltakerne oppfølging under og etter visning på TV (Kjøs et 

al., 2017). Det er nærliggende å tenke at de massive ressursene programskaperne har brukt på 

ivaretakelse og oppfølging av deltakerne gjenspeiler den gråsonen programmet befinner seg i. 

Jo farligere landskap, jo mer sikring. Den samme logikken fremsettes også av Torgalsbøen 

(2018a, avs. 15): ”At alle disse tiltakene må iverksettes, sier jo nettopp noe om risikoen 

deltagerne utsettes for”. Programskaperne bruker tiltakene som argument for ansvarlighet, 

men paradoksalt nok, kan de brukes for å hevde det motsatte. De illustrerer programskapernes 

bevissthet over at de utsetter deltakerne for risiko til fordel for prosjektet. 

En annen bekymring er om diskusjonene om hvordan det er mulig å lage 

terapiprogrammer på en etisk forsvarlig måte har gått på bekostning av et viktigere spørsmål – 

nemlig om hvorvidt programmet burde lages i utgangspunktet. I sin kommentar skriver Flatø 

(2018) at han har prøvd å finne psykologisk forskning på hvordan eksponering i sosiale 

medier kan innvirke på identitetsdannelse å mental hese, men fant ”fint lite” (avs. 27). Kjøs 

har også lett etter forskning på reality-deltakere, men kan rapportere at det finnes lite 

forskning, ”og det lille som er funnet er ikke så innmari bra heller” (Kjøs, 2018a, 11:42). 

Altså har ikke programskaperne empirien på sin side når de har gått inn i prosjektene om å 

lage terapiprogrammer.  

Torgalsbøen har skrevet to kronikker i Aftenposten der hun problematiserer Jeg mot 

meg. Hun hevder blant annet at ”[f]agetikken strekkes når psykologen legitimerer at unge 

mennesker i en sårbar fase skal blottlegge sine liv for hele den norske befolkning i 
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gruppeterapi på TV” (Torgalsbøen, 2018b, avs. 20). Kjøs (2018a, 30:32) bruker det samme 

uttrykket når han snakker om de profesjonsetiske dilemmaene: ”Man må bruke skjønnet sitt, 

strekke skjønnet så godt man kan”. Her tydeliggjøres utfordringene med at psykologers etiske 

prinsipper er av veiledende karakter. De relativt vage formuleringene og tolkbare 

definisjonene muliggjør at skjønnet kan strekkes. Det er den enkelte psykologs dømmekraft 

som settes først, og dette kan være særlig problematisk dersom psykologen har egeninteresser 

som kan gjøre motivasjonen til å tøye etikken ekstra stor. Det er få fastsatte grenser for hva 

som er ”lov” å gjøre, men det som er etisk ”tillatt” trenger imidlertid ikke å være etisk riktig. 

I intervjuet med Kjøs, spurte jeg om Psykologforeningen var involvert i den etiske 

diskusjonen om Jeg mot meg. Kjøs forteller at produsenten fra Anti snakket med 

Psykologforeningen, men at han selv ikke gjorde det. Han snakket med andre for sin egen del, 

men hadde ingen formell kontakt med Psykologforeningen. Han uttrykker at han har tenkt på 

om han burde ha søkt råd, men følte ikke behovet fordi han ikke opplevde etikken så 

vanskelig da de holdt på med prosjektet. Kjøs sier han selv har tenkt nøye over 

profesjonsetiske aspekter, og ikke føler at han og produsentene har gått på tvers av noen av 

retningslinjene (Kjøs, 2018a). Videre uttrykker han følgende: 

 

Men jeg tror jeg følte at det også ville bli litt sånn… Hvis jeg skulle diskutert dette her 

med Psykologforeningen – hva kunne de sagt? Ville de bli tatt til inntekt for liksom… 

Hvis det skulle bli komplisert på en eller annen måte, da, så må de si et eller annet så 

de har ryggen sin fri eller et eller annet, så. Og hvis de først sier liksom at ”nei, det 

burde du ikke gjøre” og så gjør vi det likevel – hva da, liksom? Så jeg var litt sånn, 

ja… (Kjøs, 2018a, 32:06) 

 

Det å vise terapi offentlig er et helt nytt fenomen. Som demonstrert, kan programmet få 

potensielt uhensiktsmessige konsekvenser for deltakerne, seerne og på samfunnsnivå. Derfor 

ville en formell involvering av Psykologforeningen være naturlig og helt på sin plass. Det å 

bistå med råd og veiledning er et av Psykologforeningens viktigste mandater. Likevel gir Kjøs 

sin resonnering rundt dette et inntrykk av at det var tryggest å la være, både for han selv og 

for Psykologforeningen. Han illustrerer hvordan det kunne blitt problematisk for ham dersom 

Psykologforeningen hadde frarådet ham å gjennomføre programmet, og hvordan det kunne 

blitt vanskelig for Psykologforeningen dersom de hadde støttet ham og noe hadde gått galt. 

Dette resonnementet fremstår i beste fall som etisk betenkelig, og man kan på samme måte 

stille spørsmål ved hvorfor Psykologforeningen ikke tok kontakt med Kjøs da de fikk vite om 
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prosjektet gjennom samtalen med Anti. Får verdien av å ha ”ryggen fri” forrang over verdien 

av en grundig etisk diskusjon?  

 

5.3.3 Egeninteresser for psykologen? 
Psykologer er i dag godt synlige i mediene, til sammenlikning med en nærmest ”kollektiv 

medievegring” for noen tiår siden (Torgalsbøen, 2018b). Denne utviklingen stiller store krav 

til etisk refleksjon, fremmer Øvreeide (2002). Han skriver eksempelvis at psykologer kan 

støtte opp om idealer om åpenhet og eksponering dersom de deltar i saker der personer står 

frem med psykiske lidelser eller der på andre måter skal rettes oppmerksomhet rundt et tema. 

På samme måte problematiserer Torgalsbøen psykologens rolle i dette landskapet. Hun våger 

også å stille spørsmål ved hvorvidt Kjøs kan ha egeninteresser ved sin deltagelse ved å skrive 

følgende: 

 

Vi har ettertraktet kunnskap, men det betyr ikke at vi skal gripe enhver mulighet til å 

uttale oss eller bidra, da det lett skaper inntrykk av at psykologene trives altfor godt i 

mediene under blitzlampenes livgivende varme. Kanskje er det å tie noen ganger 

viktigere enn å tale når mediene henvender seg. (…) Fagetiske retningslinjer er 

veivisere for psykologene når de står overfor vanskelige dilemmaer, for eksempel når 

det skal gjøres en avveining mellom muligheten for stor medieeksponering 

(egeninteresse) opp mot interessene til menneskene de skal hjelpe. (Torgalsbøen, 

2018b, avs. 14-16)  

 

Det er vanskelig å ikke lese dette som en direkte kritikk av Kjøs, og en spekulering i om hans 

egeninteresse for medieeksponering går på bekostning av profesjonsetikken. Dette er på 

mange måter et ubehagelig spørsmål å stille, men spørsmålet er ikke mindre legitimt av den 

grunn. I Psykologforeningens (2016) artikkel om deres utdeling av Åse Gruda Skards pris til 

Kjøs, skrives det at Kjøs fremstår som ”hele Norges Psykolog”. Han har i en årrekke hatt fast 

sex-og-samlivsspalte i Kvinner og Klær, har ukentlig spalte i Klassekampen og er fast 

psykolog i VG, han er kort sagt ”attraktiv på ”alle” kanaler” (NPF, 2016, avs. 11). ”Han 

innrømmer at han brenner for å popularisere psykologisk kunnskap. Han sier nesten alltid ja 

til journalister som ringer ham og vil ha en uttalelse, og de ringer ofte og spør om alt mulig.” 

(NPF, 2016, avs. 13)  
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Det virker som at Kjøs har et grunnleggende ønske om å bidra til folkeopplysning, og 

dette kan ligge bak hans velvilje til å uttale seg i media og delta i programmer. Imidlertid kan 

det problematiseres under hvilke betingelser psykologer bør tale og tie, og det kan være ulike 

resonnementer og verdier som ligger til grunn i den enkeltes avgjørelse om hvorvidt man skal 

uttale seg. Mange psykologer avstår fra å stille opp når mediene henvender seg. En av 

årsakene til dette kan være et ønske om å kun uttale seg når man har en spesialkompetanse på 

et område, og at man da unnlater å uttale seg i de sammenhenger der dette ikke er tilfellet. 

Med et slikt utgangspunkt styres formidling av fagkunnskap av hvorvidt det foreligger 

spesialkunnskap eller ikke. Dersom utgangspunktet er et generelt ønske om å spre kunnskap, 

finnes det ikke en reell motsats, fordi alternativet vil være å ikke spre kunnskap. Altså blir den 

logiske slutningen at det er bedre å tale enn å tie. Kanskje blir nettopp dette en del av årsaken 

til at Kjøs av noen mistenkeliggjøres for å ukritisk stille opp for ”blitzlampenes livgivende 

varme”. 

I mitt intervju med Kjøs fortalte han at det alltid har vært hans prosjekt å formidle 

psykologfaglig og terapeutisk kunnskap som kan være nyttig for allmenheten. Han har skrevet 

i blader og aviser siden han ble utdannet, og har siden den gang også ønsket å vise frem terapi 

offentlig (Kjøs, 2018a). Han hadde dermed stor personlig interesse for prosjektet som NRK 

og Anti inviterte han inn i. Det bør også nevnes at Kjøs var langt fra den eneste psykologen 

som var interessert i å være med. Mange andre psykologer ønsket å delta, og det var først etter 

samtaler og prøveopptak at Kjøs ble valgt ut (Kjøs, 2018a). Kjøs (2018a) understreker at det 

var viktig både for produsentene og han selv å skape et program som kunne være verdifullt 

for andre. De overnevnte faktorene gir på sin måte utfordringer i den etiske evaluerings-

prosessen. Øvreeide (2013) fremmer at dersom det foreligger et stort følelsesmessig 

engasjement hos psykologen, kan dette komme til å snevre inn psykologens oppmerksomhet 

og svekke den etiske vurderingsevnen. Stor interesse, engasjement og ambisjoner kan således 

brukes som et argument mot å involvere seg i slike prosjekter.  

 

5.3.4 Psykologens samfunnsansvar 
De etiske prinsippene dreier seg i hovedsak rundt det etiske profesjonelle ansvaret psykologer 

har overfor klienter og samarbeidspartnere, men det er også to punkter som er samfunnsrettet: 

”Psykologen er oppmerksom på hvordan samfunnsmessige og arbeidsmessige betingelser kan 

fremme eller hemme bruk av hans/hennes kompetanse og metoder” (NPF, 1998, §11.2) og 

”Psykologen er oppmerksom på det profesjonelle og vitenskapelige ansvaret han/hun har 
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overfor sine klienter og den organisasjon og det samfunn han/hun lever og arbeider i” (§11.3). 

Sistnevnte trekkes også frem av Torgalsbøen (2018b) når hun problematiserer psykologens 

rolle i Jeg mot meg. Hun stiller spørsmål ved å bruke unge menneskers strev i 

underholdningsøyemed på tv, psykologens rolle i dette og i legitimeringen av at deltakerne 

blottlegges i terapi på tv. Dette er relevante profesjonsetiske problemstillinger. Skillelinjen 

mellom hva som er opplysende og hva som appellerer til å kikke inn i andres tragedier, kan 

være vanskelig å trekke når det gjelder virksomhet som utgir seg for å ha en opplysende 

målsetting (Øvreeide, 2013). Det er også, som tidligere drøftet, potensielle negative 

konsekvenser av å gi en form for ”psykologgodkjenning” av eksponering. Ikke minst kan 

seriens indirekte budskap om terapi som løsning på samfunnsmessige problemer vitne om en 

mangelfull profesjonsetisk bevissthet overfor samfunnet.  

I intervjuet med Kjøs spurte jeg om hans tanker rundt at budskapet om terapi som 

løsning når ut til flere hundretusen seere. Han formidler at terapi ikke i seg selv er en løsning, 

men at det kan tydeliggjøre hvilke veier som finnes for den enkelte. Man kan ikke synes at 

livet er urettferdig og vente på revolusjonen, fremmer han. Hver enkelt må ta ansvar for seg 

selv, men samtidig er det viktig å jobbe med å forbedre samfunnet, og understreker at de to 

står ikke i motsetning til hverandre. Han peker på at det er noe riktig i å si at psykologien har 

en individualiserende tendens, og trekker frem verdien av andre yrkesgrupper i så måte. Selv 

er han ikke god på politikk eller fagpolitikk, og har ikke noe spesielt klarsyn på hvilke 

politiske konsekvenser ting kan få i den lange løp, forteller han (Kjøs, 2018a). 

Flere har pekt på at psykologprofesjonen generelt har høy etisk bevissthet rundt sine 

klienter, og samtidig en underutviklet evne til å reflektere rundt sin egen rolle i samfunnet 

(Madsen, 2017). Denne generelle tendensen er tilsynelatende også gjeldende her. Madsen 

(2009) forsøker å belyse hva som kan ligge til grunn for nettopp dette. Han fremmer at det 

delvis kan forklares av psykologiens prioritering av individet fremfor samfunnet. Psykologien 

fokuserer for mye på enkeltmennesket og en idé om at mennesket er atskilt fra samfunnet det 

lever i. Derfor regjerer det også en forestilling om et behov for at psykologien skal påvirke 

samfunnsutviklingen for å hjelpe mennesket (Madsen, 2009). Ifølge Madsen er dette 

imidlertid det omvendte av hva som er tilfellet. Psykologien har nemlig bidratt til å forme, og 

former fortsatt, dagens samfunnsutvikling som i seg selv gir opphav til de psykiske lidelsene 

psykologene behandler. Han trekker frem at en annen årsak til den mangelfulle refleksiviteten 

er at profesjonsutøverne blir sosialisert inn i et system som gjør det vanskelig for dem å forstå 

det underliggende problemet. At psykologien i seg selv har bidratt til et sykdomsproduserende 

samfunn tematiseres sjeldent, det ”er ikke en del av psykologiens selvforståelse og dermed 
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heller ikke dens ansvarsfølelse” (Madsen, 2009, avs. 48). Av disse årsakene, er det kanskje 

ikke så overraskende at det fremkommer en manglende ansvarsfølelse overfor samfunnet også 

gjennom psykologens deltakelse i Jeg mot meg. Tvert imot vil nok psykologen og 

programskaperne hevde det motsatte, at de ønsker å bidra til en positiv samfunnsutvikling 

gjennom folkeopplysning og tabubryting. Norsk Psykologforening har gitt uttrykk for at de 

deler denne oppfatningen ved å tildele Kjøs Åse Gruda Skards pris for popularisering av 

psykologisk kunnskap. Juryens begrunnelse for dette var at ”Få har det siste året bidratt mer 

til å normalisere livets strev og hva det vil si å gå i terapi og jobbe med egen utvikling” (NPF, 

2016, avs. 2), som stemmer godt overens med programskapernes mål for serien.  

Madsen (2017, s. 161) skriver i boken Den terapeutiske kultur om hvordan 

Psykologforeningen ønsker å øke psykologiens innflytelse i samfunnet og at profesjonen 

synes å være overbevist om at ”[j]o mer psykologi, desto bedre for samfunnet”. Dette er i 

strid med samfunnsanalysene som demonstrerer og kritiserer psykologiens gjennomgripende 

påvirkningskraft, men profesjonen virker å være likegyldig eller uvitende om denne kritikken, 

fremmer han. Som tidligere demonstrert er ikke psykologien uavhengig av samfunnet den 

opererer innenfor. Tvert imot støtter den oppunder politiske styringsambisjoner om å styre 

mest mulig effektivt ved å styre minst mulig, ved å bistå borgernes selvstyring (Madsen, 

2017). Således sammenfaller Jeg mot meg tilsynelatende med både psykologprofesjonens 

prosjekt og neoliberalismens ideal: Å spre psykologisk kunnskap for å hjelpe folket til å 

hjelpe seg selv, og ved dette tilpasse individene til samfunnet. Madsen (2009) fremmer at 

dersom psykologprofesjonen ikke evner å se sin politiske rolle i samfunnet og ikke kan 

forsvare å stille klientene på barrikadene for sine politiske overbevisninger, bør den heller 

ikke tillegges samfunnsansvar eller en stemme i samfunnsdebatt. Dersom man tar dette 

resonnementet på alvor, taler det sterkt imot å produsere programmer som Jeg mot meg. 

Til tross for at det fremsettes velmenende intensjoner ved Jeg mot meg, illustrerer det 

overnevnte ytterligere problematiske aspekter ved serien og psykologens rolle i den. Serien 

kan med dette forstås like mye som et politisk prosjekt som noe annet, og psykologiens 

involvering i dette er problematisk. Det blir vanskelig å argumentere for psykologien som en 

uavhengig vitenskap dersom den sammenfaller med styringspolitikken. Kjøs sier som nevnt 

det er viktig å forbedre samfunnet også, men dette budskapet faller dessverre igjennom når 

serien fremmer at alle må hjelpe seg selv og hverandre så godt de kan.  
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6 Diskusjon 
6.1 Ansvarsdebatten 
Jeg har tidligere trukket frem ansvarsdebatten som har pågått mellom Torgalsbøen og 

programskaperne, og her vil jeg komme med noen betraktninger vedrørende denne. Som 

nevnt argumenterer Faldbakken og Stabell (2018) for at noen unge er i stand til å foreta en 

realistisk vurdering av hva deltakelse vil innebære, og Kjøs understreker at deltakerne selv har 

foretatt vektinger og valg i prosessen (Kjøs, 2018b, 2018c). Med andre ord virker det å være 

viktig for programskaperne å vektlegge at Jeg mot meg er et resultat av flere parters 

medvirkning. Kanskje vil de gjennom ansvarliggjøringen av deltakerne fremheve de som 

aktivt handlende individer, ved å poengtere at de selv har valgt å være med. Dette kan forstås 

som et forsøk på å diskreditere innvendinger om utnyttelse og bekymringer om hvorvidt unge 

mennesker er kapable til å foreta slike vurderinger. Diskrediteringen kan vitne om at et av 

samtidens store tabuer er å hevde at andre mennesker ikke er i stand til å vite sitt eget beste 

eller evner å ta gode valg for seg selv. Dette er kanskje naturlig, gitt at enkeltmenneskets 

autonomi gjerne fremsettes som kulturens største dyd og verdi. Tidligere bar samfunnet preg 

av langt flere samfunnsmessige og religiøse regler og autoriteter som gjorde at individene i 

større grad ble styrt utenfra. Som tidligere beskrevet har historiske endringer ført til en mer 

indirekte styring, blant annet gjennom oppfostring av individers selvstyring (Madsen, 2017). 

Som et resultat av dette har individene fått mer frihet og selvbestemmelsesrett, noe som i stor 

grad betraktes som et gode, samtidig som det også utløser nye problemstillinger (Madsen, 

2014). Dette synliggjøres i ansvarsdebatten når problematisering av eventuell utnyttelse av 

deltakerne omformes til å handle om deltakernes selvbestemmelsesrett. Det blir et tabu å 

fremme at individers autonomi ikke alltid er et gode. ”Våg ikke å komme med 

motforestillinger til friheten våre forfedre kjempet så hardt for å gi oss”. 

 Samtidig har programskaperne diskutert valget med deltakerne. De har brukt mye tid 

på å snakke om potensielle negative konsekvenser av deltakelse, og valgt ut deltakere de føler 

har en realistisk forståelse av hva deltakelse vil innebære (Kjøs, 2018a). Det vites ikke 

nøyaktig hva de har diskutert, men at deltakelse kan oppleves som en ”truende blottlegging” 

virker å være drøftet gitt Kjøs (2018c) sitt utsagn om at dette har vært på deltakernes 

vektskåler. Disse samtalene brukes som argument for å understøtte at programskaperne har 

vært ansvarlige, ved å prøve å gi deltakerne en realistisk forståelse av hva de samtykker til å 

delta i. Paradoksalt nok, kan dette argumentet brukes for å hevde det motsatte. For hva sier 
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det egentlig at deltakerne er villige til å dele sin smerte, sin historie og sitt privatliv med 

visshet om at det i fremtiden kan føles feil og truende? Har de det så vondt at de ikke har noe 

å tape? Kanskje er villigheten til og forståelsen av hva eksponering av sitt innerste kan 

resultere i heller et argument mot eksponering enn for. Som jeg har vært inne på, er det 

nettopp individers sårbarhet eller behov som ofte er kjernen i utnyttelse (Wyatt, 2012). Hvis 

det er slik at deltakerne har veid opp ønsket om å bidra til folkeopplysning mot risikoen for at 

det skal føles truende, kan nettopp dette vitne nettopp om behov. Blant annet ønsket de alle å 

være til hjelp for andre (Kjøs, 2018a). Dette kan vekke assosiasjoner til individer som har det 

vondt, men fortsetter å ville hjelpe. Barn som tar vare på sine deprimerte mødre, eller som ved 

Stockholmsyndromet der offeret utvikler sympati for kidnapperen. Man kan også avstå fra å 

prøve å finne psykologiske forklaringer, og heller vise til kulturelle tendenser som ”den nye 

åpenheten” og stille spørsmål ved om denne skaper et behov i individer om å bidra. Videre er 

Jeg mot meg også en plattform som kan dekke andre ønsker og behov, som ønske om terapi 

og eventuelt en form for anerkjennelse og berømmelse ved å være på TV. Jeg mot meg kan 

tenkes å være et veldig appellerende format fordi det blir en slags totalpakke der deltakerne 

både får personlige gevinster i form av terapi, muligheten til å hjelpe andre, og i tillegg 

anerkjennelse for dette. Ergo, er det mange former for lokkemat som gjør det legitimt å stille 

spørsmål ved om unge mennesker virkelig er i stand til å foreta en realistisk vurdering av 

deltakelse. Det er ikke urimelig å fremme at mennesker som både er unge og sårbare kan 

komme til å overstrekke seg og si ja til ting de senere kan komme til å angre på. 

Det er ikke er uproblematisk å bruke deltakere i et så nærgående format som Jeg mot 

meg, uavhengig av hva slags ønsker, behov og mål som ligger til grunn. Programmet er 

fortsatt programskapernes prosjekt som deltakerne er invitert inn i. Det er uheldig dersom 

deltakernes autonomi brukes for å ansvaliggjøre de, og med dette flytte fokuset bort fra 

ansvaret som ligger hos programskaperne. Implisitt i fordeling av ansvar, ligger det også 

fordeling av skyld. I sin ytterste konsekvens, vil ansvarliggjøringen av deltakerne derfor 

tillegge de skyld i potensielle negative konsekvenser for deltakerne selv eller for andre.  

En innvending mot de argumentene jeg fremmer her, er at de ikke utelukkende gjelder 

for Jeg mot meg. De kan også reises mot andre nærgående reality-programmer, dokumenterer 

og journalistikk. Dette gjør de imidlertid ikke mindre relevante for Jeg mot meg. Gitt at 

innvendingene også kan være relevante for eksponerende programmer og journalistikk 

generelt, kan dette vitne om problematiske bransjer, praksiser og kulturelle tendenser.  
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6.2 ”Åpenhet trumfer alt” 
Jeg har gjennom denne oppgaven forsøkt å belyse hva som kan ligge til grunn for at 

gruppeterapi har blitt en TV-serie på NRK, hvilke potensielle uhensiktsmessige konsekvenser 

programmet kan ha og relevante etiske dilemmaer. Som jeg har vært inne på, virker det som 

at programskaperne har hatt mye fokus på ivaretakelse av deltakerne og deres nærmeste, og 

vært bevisste over en del av de negative konsekvensene deltakelse kan ha. Imidlertid synes 

det å være flere tilkortkommenheter rundt den samfunnsetiske refleksjonen, og potensielt 

også overfor deltakerne. I motsvaret til Løkkes (2017) kritikk etter første sesong, 

oppsummerer programskaperne mye av kjernen i deres resonnement rundt legitimiteten av 

serien ved det følgende: ”Som programskapere mener vi denne eksponeringen er berettiget 

fordi den kan være verdifull for mange, og fordi vi har beskyttet deltagerne mot belastningen 

som eksponeringen kan innebære” (Kjøs et al., 2017, avs. 9). I Kjøs sitt motsvar til 

Torgalsbøen er essensen at ”Åpenhet kan være verdt sin pris” (Kjøs, 2018c, avs. 1). Basert på 

dette, fremstår det som at programskaperne har en grunnleggende antakelse om at åpenhet er 

så viktig at det trumfer andre etiske hensyn som også har krav på gyldighet. Overfor 

deltakerne kan dette eksempelvis innebære etiske hensyn knyttet til privatlivet verdi og 

funksjoner, viktigheten av subjektiv hukommelse i identitetsdannelse og ved å utsette de for 

eksperimentelle rammer for psykologisk behandling. Det er også etiske utfordringer knyttet til 

utnyttelse av deltakerne fra et deontologisk eller kantiansk perspektiv på bakgrunn av å 

forsømme aspekter som er viktig for deltakernes velvære, utnytte tidligere urett som har blitt 

gjort mot de, bruke de som middel til mål om folkeopplysning og bruke deltakernes sårbarhet 

og genuine behov i programskapernes prosjekt. Når det gjelder potensielle negative 

ringvirkninger av programmet for seere og samfunnet for øvrig, virker ikke dette å 

anerkjennes som et alternativ, med tanke på deres argumenter om berettiget eksponering til 

fordel for et større gode.  

Programskaperne har, som demonstrert, med utgangspunkt i et utilitaristisk 

moralfilosofisk perspektiv kommet frem til en konklusjon om at fordelene med programmet 

veier opp for ulempene. Et av problemene med dette resonnementet er at det er hypotetisk. 

Programskaperne har dermed ikke grunnlag for å hevde at programmet er berettiget, selv om 

det er deres forhåpninger. Dette er fordi de har hatt muligheter til å forutsi ringvirkningene av 

programmet i det lange løp, verken for deltakerne, seerne eller samfunnet for øvrig. Videre 

kan de heller ikke støtte seg på empirisk forskning, grunnet at programmet er et helt nytt 

fenomen. Det er derfor neppe belegg for å hevde at Jeg mot meg er kunnskapsbasert, og 
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derfor synes serien å heller være et type filosofisk eller politisk prosjekt. Til tross for de 

velmenende intensjonene som programskaperne fremsetter er ikke Jeg mot meg et 

evidensbasert tiltak, og dermed kan man hevde at hele grunnlaget for serien er fundert på noe 

annet eller noe mer. Dette illustreres også av programskapernes utgangspunkt for å lage 

serien. For regissørene begynte det med et ønske om å lage et reality-program inspirert av den 

amerikanske dramaserien In Treatment (Stapnes, 2016), og Kjøs hadde ønsket å vise frem 

terapi til offentligheten siden han studerte (Kjøs, 2018a). Videre brukte regissørene flere år på 

å finne ut av hvordan prosjektet kunne la seg gjennomføre på en etisk forsvarlig måte 

(Stapnes, 2016), og Kjøs strakk det profesjonsetiske skjønnet så godt han kunne (Kjøs, 

2018a). Dermed er den logiske rekkefølgen snudd på hodet. Det hadde vært en annen sak 

dersom programmet hadde sprunget ut fra et reelt og bevist behov i samfunnet. I stedet er 

serien laget på bakgrunn av programskapernes ønsker og intensjoner, og forsøkt legitimert 

underveis og i etterkant.  

 Psykologens involvering blir i denne sammenheng særlig problematisk, blant annet 

fordi de etiske prinsippene fremmer at yrkesutøvelsen i størst mulig grad skal være i tråd med 

empirisk forskning og anerkjente metoder. Som psykolog skal man også, som Øvreeide 

(2013) påpeker, strebe etter å fremme det beste og det rette, og unngå det vonde og det urette. 

Den tryggeste måten å etterleve dette idealet hadde derfor vært å ikke bidra til å lage 

programmet. Å avstå fra involvering ville vært den eneste måten å garantere for å unngå å 

medvirke til potensielle negative konsekvenser som flere psykologer og kommentatorer 

fremhever. Den profesjonsetiske refleksjonen virker derfor også å være fundert på en 

hypotese om at produksjonen av Jeg mot meg vil utgjøre det største godet for allmennheten. 

Det er en tydelig linje til Millers resonnement i 1969 i dette, at psykologer bør spre kunnskap 

for å hjelpe befolkningen til å hjelpe seg selv, og ved dette utgjøre et bidrag for å motvirke 

samfunnsproblemer. Gitt samfunnsanalysene av den terapeutiske kulturen finnes det, som jeg 

tidligere har demonstrert, argumenter for at denne tankegangen ikke holder mål (Madsen, 

2014). Imidlertid hadde det ikke vært nødvendig med en fullstendig forståelse av 

psykologiens politiske og til dels uhensiktsmessige rolle i samfunnet i psykologens 

resonnement rundt Jeg mot meg. Psykologen kunne også ha avstått fra prosjektet på mange 

andre grunnlag, eksempelvis at terapien i Jeg mot meg blir eksperimentell grunnet formatet, 

og av den grunn lite forenelig med prinsippene om evidensbasert praksis. Av flere årsaker 

fremstår det derfor som at tankegangen om at åpenhet er viktig også trumfer noen av de etiske 

retningslinjene.  

 



	 46	

6.3 Implikasjoner 
Betraktningene jeg har presentert i oppgaven tenkes å ha særlig relevans for 

profesjonsutøvere. Vi befinner oss i tid der det er stor interesse for psykologisk kunnskap og 

mange muligheter og ulike plattformer der det er rom for psykologisk yrkesutøvelse. Det 

tilsier imidlertid ikke at psykologer skal gripe disse mulighetene og ta denne plassen. Som jeg 

har forsøkt å demonstrere, er det mange potensielle uheldige konsekvenser ved 

åpenhetskulturen, og ved Jeg mot meg som er deltakende i denne. Dette gjelder ikke bare 

konsekvenser for deltakerne, men også for seerne og samfunnet ved at det fremmes verdier 

rundt hvordan individer bør handle, leve og forstå seg selv og samfunnet. Gitt makten og 

innflytelsen man har som profesjonsutøver, oppfordres det til særlig varsomhet ved 

yrkesutøvelse og uttalelser som kan komme til å oppfattes som en legitimering av 

åpenhetskulturen. Det er fremmet bekymringer om Jeg mot meg som del av åpenhetskulturen 

kan komme til å skape trangere rammer for hvordan man bør være både som frisk og syk og 

om den indirekte vil føre til en økning i psykiske helseplager blant annet grunnet en 

oppfordring til økt introspeksjon og gjennom å påvirke diskursen rund menneskers følelsesliv. 

Videre er det problematisert at ved å rette fokus mot noen eller noe, kan det forsømme andre 

personer og perspektiver. Dette er eksempelvis fremmet å kunne gå på bekostning av personer 

med de tyngste psykiske lidelsene og rette fokuset mot hvordan lidelse utarter seg i stedet for 

å øke forståelsen om samfunnsmessige faktorer som kan gi opphav til lidelse. Sistnevnte kan 

også, som demonstrert, potensielt virke hemmende på forandring av samfunnet ved å fokusere 

på individuelle løsninger. Disse mulige konsekvensene er hypotetiske heller enn beviste, men 

bør likevel tas på alvor. ”Den nye åpenheten” kan sies å ha vært eksplosiv, og vi vet ikke 

hvordan konsekvensene vil utarte seg i det lange løp. Mangel på kunnskap om disse 

ringvirkningene kan tale for at psykologer bør utvise aktsomhet før denne evolusjonen har 

utspilt seg videre.  

 I oppgaven har jeg argumentert for at psykologen i Jeg mot meg utviser en nedsatt 

bevissthet rundt sitt samfunnsansvar på bakgrunn av de overnevnte innvendingene. Det å spre 

psykologisk kunnskap, fremvise terapi og forsøke å motivere befolkningen til å ta grep i egne 

liv overlapper med politiske styringsidealer, og er således ikke nødvendigvis det samme som 

å utvise samfunnsansvar. Jeg har også pekt på at dette tilsynelatende er en generell tendens 

som omfatter en stor andel profesjonsutøvere, og at det derfor ikke er avgrenset til 

psykologens involvering i Jeg mot meg. Dette gitte tilfellet kan imidlertid benyttes for å 

illustrere denne tendensen, og brukes for å argumentere for å øke psykologprofesjonens 
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refleksivitet rundt sin rolle i samfunnet. Økt refleksivitet tenkes å ville innebære at psykologer 

forstår og erkjenner ”den terapeutiske kultur” som vi befinner oss i, og at psykologien dermed 

ikke er atskilt fra samfunnet (Madsen, 2017). Det har vært en tankegang om at tilgjengelighet 

av psykologisk kunnskap for allmennheten vil føre til forbedringer av samfunnet, og det 

virker som at psykologer ut fra gode intensjoner derfor har vært velvillige til å spre kunnskap. 

Dette har ført til betydelige endringer, blant annet av menneskers selvforståelse, men 

tilsynelatende ikke reduserte plager eller større samfunnsmessige forbedringer (Madsen, 

2014). Gitt programskapernes intensjoner, kan Jeg mot meg forstås som enda et forsøk på å 

forbedre samfunnet. Imidlertid er det grunnlag for å hevde at samfunnet trenger noe annet enn 

en ny revolusjon av selvforståelse og mellommenneskelige forhold i psykologisk forstand. 

Kanskje er det tvert imot behov for reduserte psykologiske forståelsesrammer, og heller andre 

forklaringsmodeller som er knyttet til individer og samfunn i sosial, historisk, strukturell og 

politisk forstand. Kanskje er det heller ikke psykologers mandat å bidra til dette, fordi 

psykologer er for nært knyttet til sine egne måter å fortolke individer og samfunn på. Det 

virker å være tid for at psykologprofesjonen erkjenner sin tilkortkommenhet i å bidra til 

positiv samfunnsutvikling, og gir rom for andre forståelsesrammer. Dette vil ironisk nok 

innebære at profesjonen selv utviser evne til selvregulering som de gjerne hjelper sine klienter 

med, blant ved å motstå trangen til å benytte seg av de økte mulighetene til å utøve sin 

innflytelse.  
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7 Avslutning 
Jeg har gjennom denne oppgaven forsøkt å belyse Jeg mot meg som fenomen gjennom å 

trekke frem potensielle årsaker til seriens opphav, mulige konsekvenser og noen relevante 

etiske problemstillinger. Når det gjelder mulige årsaksforklaringer, har jeg vektlagt noen 

utviklinger av generelle tendenser innenfor psykologien, TV/media og kulturen. Som jeg har 

forsøkt å demonstrere er ikke disse feltene atskilte, men har påvirket, og påvirker fortsatt, 

hverandre. Noen overordnede faktorer som kan bidra til å forklare psykologiens plass i 

samfunnet innebærer sekularisering, individualisering og psykologprofesjonens villighet til å 

spre psykologisk kunnskap. Sistnevnte er basert på en antagelse om at tilgjengelighet av 

denne kunnskapen vil føre til forbedring av samfunnet, og virker også å være en faktor som 

ligger til grunn for Jeg mot meg. Som demonstrert har det også vært utviklinger innen TV og 

media som kan forklare selve formatet til serien, ved at den er nærgående og hviler tungt på 

deltakernes videodagbøker. Dette tenkes å ha en sammenheng med økende vektlegging av 

subjektivitet fremfor objektivitet og endrede oppfatninger i hva som utgjør private og 

offentlige sfærer. Det er fremmet at noen av årsakene som kan forklare dette er 

nyliberalismens fokusering på individet og psykologiens stadig større utbredelse i samfunnet. 

Jeg mot meg knyttes også til ”den nye åpenheten” som preger samtidskulturen. De siste 

årenes produksjoner av terapiprogrammer i Sverige og USA kan vitne om at det ligger i tiden 

å åpne opp terapirommet for allmenheten, og bidra til å forklare at dette har blitt gjort også i 

Norge. Helt konkret har programskaperne fått idéen fra den fiktive terapiserien In Treatment.   

 Videre har jeg trukket frem innvendinger om potensielle utilsiktede og uheldige 

konsekvenser som Jeg mot meg kan ha for deltakerne, seere og på samfunnsnivå. For 

deltakerne kan eksponeringen føre til at de mister vanlige privilegier tilknyttet å kunne eie og 

verne om egne historier som blant annet er viktig grunnet det bidireksjonale forholdet mellom 

autobiografiske minner og identitet. Videre kan eksponeringen av deres privatliv føre til tap 

av de funksjoner privatlivet vanligvis gir, som å gi rom for avslapning, fremme god 

psykologisk fungering, ivareta eksisterende og fremtidige relasjoner, og som motvekt til 

andres makt. For seerne kan det være implikasjoner relatert til at Jeg mot meg kan oppfattes 

som en psykologgodkjenning av åpenhetskulturen, gi et feilaktig inntrykk av terapitilbudet 

som eksisterer for unge, og fremme introspeksjon og profesjonalisering av følelseslivet som 

tenkes å indirekte kunne føre til en økning av psykiske helseplager. På samfunnsnivå er det 

blant annet stilt spørsmål ved om prioriteringen av noen typer lidelser og problemer i Jeg mot 

meg kan gå på bekostning av personer som har de tyngste psykiske lidelsene. Videre er det 
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fremmet bekymring ved om seriens individualiserende tendens kan bidra til nærsynthet hva 

angår samfunnsmessige faktorer som kan ligge til grunn for psykiske lidelser og helseplager, 

og med dette også hindre forandring av slike.  

 Angående etiske problemstillinger, er det trukket frem at det medfølger et stort ansvar 

når programskapere forvalter individers historie nærgående formater som Jeg mot meg. 

Presseetisk har de konkludert med å ha etikken på det rene, men det kan være grunnlag for å 

hevde noe annet hva angår allmennetiske og profesjonsetiske betraktninger. Det kan 

argumenteres for at deltakerne kan ha blitt utnyttet på bakgrunn av at programskaperne har 

brukt tidligere urett som er gjort mot de, at de kan ha påført deltakerne redusert velvære, og 

brukt deres genuine sårbarheter og behov i sitt prosjekt. Hvorvidt det er verdt utnyttelsen 

avhenger av moralfilosofisk perspektiv. Det er utfordringer knyttet til å benytte et utilitaristisk 

perspektiv som programskaperne har gjort fordi det er hypotetisk, og man ikke kan vite hvilke 

ringvirkninger serien vil få på sikt. På samme måte er mange av innvendingene jeg har 

presentert hypotetiske, og dermed kan man ikke trekke en overordnet konklusjon på om 

programmet er verdt de potensielle skadene eller ikke. Ut fra et pliktetisk eller kantiansk 

perspektiv vil man imidlertid, dersom programmet volder en form for skade på deltakerne 

eller andre, forkaste programmet. Når det gjelder profesjonsetikken, har jeg problematisert 

den etiske refleksjonen rundt denne, fremmet at eventuelle egeninteresser for psykologen kan 

være kompliserende, og argumentert for at psykologen ikke tar de etiske prinsippene 

tilstrekkelig på alvor, spesielt hva gjelder samfunnsansvar.  

 Avslutningsvis har jeg drøftet ansvarsdebatten og potensielle uheldige konsekvenser 

av programskapernes forsøk på å diskreditere utnyttelsesanklager ved å vise til deltakernes 

selvbestemmelsesrett. Jeg har også fremmet at deltakernes forståelse av potensielle negative 

konsekvenser kan brukes som et argument mot eksponering, i motsetning til en legitimering, 

slik programskaperne gjør. At mange av de potensielle negative konsekvensene og etiske 

dilemmaene ved Jeg mot meg også kan overføres til annen type eksponering, TV-programmer 

og journalistikk, tenkes å vitne om problematiske bransjer og praksiser på systemnivå, og i 

samtidskulturen generelt. Videre har jeg hevdet at Jeg mot meg synes å være et politisk eller 

filosofisk prosjekt, basert på at programskaperne virker å ha en antakelse om at åpenhet er så 

viktig at det trumfer andre etiske hensyn. Til slutt har jeg argumentert for et behov for økt 

refleksivitet blant psykologer i samtiden generelt og i møte med delingskulturen spesielt. 

Psykologien har fått en ubestridt rolle i samfunnet, delvis grunnet profesjonsutøvernes 

intensjoner om å bidra til positiv samfunnsutvikling. Dette har ført til store forandringer, men 

det er lite som tyder på at det har ført til særlige forbedringer. Det sies at historien er den beste 
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predikatoren for fremtiden, og gitt at det ligger en sannhet i dette, er det på tide at profesjonen 

avgrenser seg i stedet for å bli mer utflytende. Det er mange gunstige konsekvenser for 

psykologien og dens utøvere ved at kunnskap og anvendelse av faget blir stadig mer 

etterspurt, men det som er best for psykologien er ikke nødvendigvis det beste for samfunnet. 

Dersom man skal ta de profesjonsetiske prinsippene om psykologers samfunnsansvar på 

alvor, innebærer dette en forståelse av de overnevnte aspektene. De etiske prinsippene sier at 

psykologer har ansvar for samfunnet de lever og arbeider i, men dette er ikke ensbetydende 

med at psykologer skal forvalte dette ansvaret ved å gi samfunnet mer psykologi.   

 Til sist vil jeg tillate meg å spekulere litt i hva det nye fenomenet av TV-terapi kan 

bringe på sikt dersom trenden får utvikle seg. Jeg mot meg representerer muligens et av de 

siste stegene i en utvikling når det gjelder hvor dypt inn i private sfærer man kan gå. Mange 

av nåtidens reality-formater er hybrider av tidligere programmer der det trekkes veksler på 

noen eksisterende aspekter, og bringes inn nye. Det er ikke utenkelig at andre produsenter og 

TV-kanaler også kan se muligheten til å lage versjoner av TV-terapi. Det finnes utallige 

terapiformer og formater som kunne blitt brukt, som individualterapi, parterapi, familieterapi, 

intensiv terapi og langvarig psykodynamisk terapi. Kanskje kunne TV-terapi også blitt en 

måte for psykologer å promotere sine teknikker og metoder i det konkurransepregede 

samfunnet. Det vil særlig være etisk problematisk dersom profittdrevne kanaler begynner med 

terapi-programmer og med dette tjener penger på å vise frem individers lidelse. Man kan 

tenke seg at dette vil føre til konkurranse om seere, og at kanaler vil kunne overgå hverandre i 

eksperimentelle formater og dramatiske reklamer for å promotere seg selv. Dette er et svært 

dystert bilde, og forhåpentligvis er det urealistisk. Likevel handler det om at sosial praksis 

legger føringer for hva som aksepteres, og dersom grensene flyttes vil dette også endre 

oppfatninger om hva som er akseptabelt og ikke. Det er noen aspekter ved menneskers væren 

og verdi som ikke bør gjøres til handelsvare, og deres innerste rom og privatliv er noen av 

disse. Derfor er det viktig med grundige diskusjoner og verdidebatter når det oppstår nye 

fenomener som TV-terapi. 
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