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Hold på 
vennene dine!

ROBERT FRANK er aktuell med boken
«Falling Behind”» som lanseres i USA
senere denne våren. Blant kapitlene er

«Misunnelse eller kontekst?», «Ulikhet, lykke og
helse», og «Hvorfor bryr vi oss om rang?»

Brutto nasjonal lykke er altså viktigere enn stør-
relsen på BNP. Men fordelingen av BNP påvirker imid-
lertid hvor lykkelige folk er. 

– Du skriver at amerikanere blir lykkeligere av

mer penger, men at fattige kan være lykkelige i fatti-

ge omgivelser. Hvordan overføres teoriene til nor-

ske forhold?

– Folk er lykkeligere i samfunn hvor forskjellen er
liten på fattig og rike enn i samfunn hvor noen er
svært rike og andre fattige. 

– Hva med de «svært rike» i samfunn med ulikhe-

ter?

– «Svært rike» i samfunn med ulikheter er mindre
lykkelige enn «rike» i likere samfunn. Der likhet er
større, er de fattigste mer fornøyde. Deres motstand
mot de rikeste er mindre. Sjansene blir større for at
de rike skal bli respektert og likt. Samtidig er det min-
dre grunn til å mistenke et «Jeg liker deg» for å være
smisking for å oppnå goder. 

– Er lykke å bli likt?

– I så fall ville kanskje flere ha bodd i fattige, men
sosiale strøk i Brasil, i solfylte men hardere kår hvor
samhørighet er viktig for å overleve. Der er mange
like fattige. Problemet kan være at samfunnsøkono-
mien er så dårlig at miljø blir underprioritert, og

infrastruktur er mangelfull. Slike faktorer virker mye
inn på hvor lykkelige vi er.

– Hvorfor sammenlikner vi oss med hverandre?

– Én tilnærming er å kalle det konkurranseinstinkt.
En annen er å kalle det bevissthet og ønske om å ori-
entere seg. Hvis man skal kjøpe seg en spesiell dress,
så må man kjenne hvilke dresser folk flest går i. Bryl-
lupsmiddagen blir ikke spesiell hvis man ikke kjenner
«vanlig middag».

– Søker vi kunnskap?

– ... og ferie! Folk blir lykkeligere når de får mer
ferie. Dette gjelder når alle i hele landet får mer ferie,
men ikke hvis bare noen får det. Den nasjonale øko-
nomien blir ikke dårligere av det. Når alle jobber litt
mindre, får de bare mindre penger å kjøpe for. Men
når alle jobber litt mindre, går også produksjonen
ned.  

MAN SKAL HOLDE på en håndfull venner.
Men til syvende og sist må holdepunktet
likevel være en selv, mener forfatter og

overlege Atle Roness. 
– Hvordan holder jeg på vennene mine? 

– Hold kontakt også i tider med konflikt! Det er
vanskeligere å være sint på noen du snakker med og
ser regelmessig. Snakk om været eller andre nøytrale
tema hvis dere må. Ellers er det best hvis man kan si
ting som «Beklager for at jeg sa det jeg sa» 

– Nesten alle pasientene mine som har jobbet seg
ut av depresjonen eller angsten, sier at «Vennene
mine fikk meg gjennom krisen» 

– Men da gikk de samtidig til deg, psykiateren?

– Noen ganger har man så store behov for nærhet
og oppbakking at vennene ikke strekker til. Se til
andre instanser etter støtte, og få faglig hjelp! Men
venner har likevel vist seg som viktige støttespillere i
tillegg til den profesjonelle hjelpen. 

– Det lønner seg altså bokstavelig talt å investere

i sine venner?

– Det går an å miste venner. Sats ikke alt på karri-
ere og jobb i tjue år, og forvent ikke at vennene er
der når du endelig har tid til dem. Det blir mye van-
skeligere å gjenoppta vennskapet. 

– Ene boken din har blant annet Ta vare på seg
selv i tittelen. Hva blir sluttlinjen, stille opp for hver-

andre, eller ta mer hensyn til seg selv?

– For å kunne være noe for andre, er det ofte en
forutsetning at man kan ta vare på seg selv. Det må
være lov å si «Jeg kan ikke stille opp», dersom et
menneske har så mye psykiske problemer at de
egentlig er i behov av profesjonell assistanse. Man
må passe på så man ikke sliter ut sine venner. Men
man kan «holde på kontakten». 

Tjen det samme som naboen

SLIK FÅR DU VENNER: Amalie Faretvedt og
Johannes Emil Telle forslår følgende
fremgangsmøte. 1) Skriv et kort der det står: Vil
du være vennen min? 2) Gi kortet til den du vil
være venn med. FOTO: Roar Christiansen


