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Vi og de andre
Begrenset snillhet og varierende inn-/utgruppe markører

Professor Leif Edward Ottesen Kennair
Psykologisk institutt, NTNU

Psykologikongressen NPF, 

Oslo, 1.-2. september 2016

Mission impossible?

• Oppdragets formulering:

«Kan evolusjonspsykologien forklare hvorfor opinionen i Norge svingte 
så raskt fra å være støttende ovenfor båtflyktninger i Sør-Europa til å bli 
så skeptisk til å ta imot de samme i Norge?»

• Min reformulering:
• Fra et evolusjonspsykologisk perspektiv:

• Hvorfor er vi begrenset snille?

• Hvorfor er det av og til slik at vi fremstår som «rasistiske»? 

Hvor står du?!

• NB: Debatten i seg selv skaper inn- og utgrupper
• Straks begynner den koalisjonelle psyken din å vurdere 

om jeg snill eller slem, inn eller ut, dum eller ond… alt 
etter hvor du selv står i debatten om mottak av 
flyktninger/ migranter, hvor man skal hjelpe og hvor 
mange man skal ta imot.
• Du leter straks etter signaler om hvor jeg står; og dømmer 

meg deretter…

• Det er nettopp hva som skjer i våre egne hoder i 
vurdering av inn- og utgruppemedlemskap som er 
temaet i dag.

Høyresida = ond; Venstresiden = dum? Begge?

• Dersom man stempler motstandere som enten 
dumme eller onde, øker sannsynligheten for 
utgruppekonstruksjon
• Stempler vi stadig oftere motstandere i politisk 

kamp?

• Hva skjer når det oppstår oss-dem forhold 
mellom folk/lesere/velgere og 
elite/journalister/politikere?

• Hva skjer når frykt trigger responser?

• Og hva skjer når forskjellige grupper i 
samfunnet opplever forskjellig grad av trussel?

Spørsmål: Hva ville skjedd om jeg spontant ga 
nabobarnet en flunkende ny sykkel?
• Hva ville min kone ha tenkt?

• Hva ville nabobarnets far ha tenkt?

• Nepotisme: Man overfører ressurser til 
nær familie.

• Foreldre-barn konflikt (Trivers, 1974)
• Selv foreldre og barn konkurrerer om 

ressurser (Kennair & Biegler, 2015)

Snillhet: Hva betyr det?

• Altruisme?
• Hva ville skjedd med gener for spontan, 

uegennyttig oppofrelse for ikke-slekt?

• Hamiltons’ Inklusiv fitness teori: 

• «Jeg ville ofre meg for mer enn to 
brødre eller 8 søskenbarn», JBS Haldane
• Er det å primært ta vare på sine nærmeste 

godhet? 

• Eller er det egoisme eller ondskap? 
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Påstand: Frans av Assisi ville blitt innlagt 

• Om du gir bort alt du har… 
til fremmede… så ville vi stilt 
tvil ved din dømmekraft.

Religiøsitet og snillhet

• Religiøse skårer i undersøkelser 
oftere høyere på prososiale og 
medmenneskelige mål… 
• Samtidig bør man merke seg at 

denne atferden retter seg mest 
mot inngruppemedlemmer

Se for eksempel Galen, 2012

Majestetsfornærmelse?

• Kongen: – Vi kan ikke ta imot hele 
Afrika
• Oops…!

• Men det var (bare) kongen…

• Oops..!

Selv de snille setter grenser…

• Befolkningen vil ha troverdig og ansvarlig 
politikk – og ansvarlige politikere må inngå 
kompromisser
• Selv om befolkningen også stemmer i protest, også 

mot sine egne rasjonelle interesser
• Protest handler blant annet om gruppetenkning og 

opplevelse av å miste goder eller anerkjennelse som 
gruppe

• Eller manglende opplevelse av at ledere 
representerer folket

• Eller reaksjoner på at negative konsekvenser forties 
eller at svake inngrupper nedprioriteres 

• Politikk er kamp mellom grupper. 

Hvem kan være grenseløst snille?

• De uten ansvar…
• De som (innerst inne) vet at andre (ansvarlige) sier nei.

• Jfr. Brexit velgere som forventet at det skulle bli Stay-
flertall mot deres proteststemme

• De som ikke orker emosjonelt/moralsk å føle skylden 
for andres lidelse
• «Virtue signalling» – signalisere dyd eller moralsk 

ønskverdige inngruppe holdninger

• NB: De fleste av oss gjør dette, og det betyr ikke at vi ikke 
er gode, bare at våre motiver er komplekse

Signalisering av verdsatte inngruppe
holdninger
• Det er psykologisk sunt å tenke at man er snill og god 

• Det er sosialt intelligent å la andre oppleve at du er 
snill og god

• Politiske og religiøse bevegelser benytter 
signalisering for å samle gruppen

• Signalisering på Twitter og Facebook! 
• fremfor mer dybde i diskusjonen eller faktisk handling

• NB: Det er også fort gjort at det å påpeke «virtue
signalling» i seg selv er et tegn på gode eller ønskverdige 
egenskaper innen enkelte grupper…
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Er vi naturlig xenofobe?

• Nei, vi er hypersosiale..!
• Byer, undergrunnsbaner, sydenreiser…!

• Se for deg andre sosiale dyr.
• Hvordan ville for eksempel en sydenreise for rotter betone seg?!

Er rasepersepsjon grunnleggende? I

• I mainstream samfunnsvitenskap og sosialpsykologi har man antatt at 
rasepersepsjon (det å oppfatte og forholde seg til etnisitetsmarkører) 
er obligatorisk, som det å se farger eller oppfatte kjønn og alder.

Er rasepersepsjon grunnleggende? II

• I evolusjonshistorien møtte vi sjelden eller aldri andre etniske grupper
• Hva skulle evnen til å sortere andre mennesker på bakgrunn av deres etnisitet 

bidra med som førte til økt reproduktiv suksess?

• NB: Gruppeseleksjon er ikke en del av moderne evolusjonsteori

• Det er derfor nærmest utenkelig fra et evolusjonært perspektiv at vi er blitt 
selektert for å oppfatte rase spesifikt

Kurzban, Tooby & Cosmides 2001, Cosmides, Tooby & Kurzban 2003

Koalisjoner og kjønn

• Fra et evolusjonsperspektiv avvises «rase» som psykologisk 
grunnleggende; rasepersepsjon vurderes som et biprodukt av andre 
evolverte mekansimer
• Koalisjoner var derimot vesentlige, og gruppetilhørighet avgjørende for 

velstand, overlevelse og reproduktiv suksess

• Videre er kjønn en stabil og evolusjonært relevant kategori, som forventes å 
oppfattes obligatorisk.

Kurzban, Tooby & Cosmides 2001, Cosmides, Tooby & Kurzban 2003

Kurzban, Tooby & Cosmides: «Erasing race»

• To runder:
1. Bilder av unge menn som tilhører forskjellige etniske grupper, med like 

lagskjorter.
• Alle bilder kobles med forskjellige utsagn om konkurranse/konflikt mellom grupper.

2. De er fordelt på to lag med forskjellige farger på lagskjortene, ellers likt.

3. Man blander også inn kjønn, ellers likt.

• Måler hukommelsesfeil man gjør:
• Hvem sa «…»?

• Om man husker feil person, husket man riktig etnisk gruppe eller lag?

Strength of categorization by coalition, race, and sex. 

Robert Kurzban et al. PNAS 2001;98:15387-15392

©2001 by National Academy of Sciences
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«Rase» er ikke obligatorisk

• Å legge til lagskjorter øker oppfattelse av lagtilhørighet – noe som ikke 
er overraskende

• Å legge til lagskjorter førte samtidig overraskende nok (gitt tidligere 
forskning og teori) til klart redusert koding av «rase»

• Men kjønn virker å være en grunnleggende kategori, som persiperes 
uavhengig av lagtilhørighet.

• Det viktigste er altså at rasepersepsjon ikke er en evolvert prosess, og 
oppfattelse av etnisk tilhørighet kan lett manipuleres.

Hva øker utgruppetenkning?

• Gruppefokus

• Politisk konflikt/ krig (demonisering)

• Frivillig bruk av eksplisitte utgruppemarkører
• Religionens funksjon er kanskje nettopp å skille ut sin egen gruppe

• Konkurranse eller opplevelse av konkurranse
• Knapphet, økonomiske innstramninger etc vil øke befolkningens opplevelse av 

ressurskonkurranse

• Historisk mistillit og konflikt
• Krig, undertrykkelse, etc.

Med skiftende allianser endrer vår atferd 

• Vi er for eksempel mer sannsynlig nedlatende, trakasserende, rasistiske 
mot spillere på motstanderlaget… men ikke nødvendigvis eget lag.
• Rødt hår, legning, sminke, etnisitet, religion etc.

• Vi aksepterer rasistiske eller anti-semittiske utsagn om de kommer fra våre 
politiske allierte eller andre grupper vi støtter.
• Ville ikke-muslimske politikeres eller rap-artisters anti-jødiske utsagn blitt vurdert 

som mindre akseptable enn de senere års eksempler virker å ha blitt vurdert?

• Og vi bryter med egne «grunnleggende» inkluderende politiske holdninger 
og blir misogyne og trakasserende mot kvinner i andre politiske partier.

Når er misogyne utsagn «lov»?

• Når man snakker om politiske motstandere…
• På tross av at man i utgangspunktet er politisk forpliktet av 

antikjønnsdiskriminerende politikk.

• Leder av AUF: «Kast kjerringa på hodet ut av 
regjeringen» i 1. mai tale.

• Karpe Diem om Hanekamhaug?
• Selv om hun tok det bra…

• Hadja Tajik gikk ut mot de kvinnediskriminerende 
utsagnene til AUF-lederen.

• Begge politiske grupper kommer med uakseptable 
personangrep mot kvinner i motstanderleiren.

• Men ville politikken virkelig være annerledes med AP i 
regjering?
• Argumentasjonen ville ha vært annerledes, men jfr Sverige.

Hva reduserer utgruppetenkning?

• Empati (men det er ofte sirkulært)

• Nærhet (men der er det muligheter for konfliktøkning også)

• Individualisering: mer informasjon om enkeltindividene (Pedersen, 
2007)

• Felles mål og samarbeid (Pietraszewski, Cosmides & Tooby, 2014)

Ikke bare ytre fiender…

• I utgangspunktet har man tenkt at gruppedannelse og persepsjon er 
spesielt relevant i en konkurranse eller konfliktsituasjon

• Fredelig, vennlig samarbeid øker fokus på gruppetilhørighet også
• Vi er rett og slett opptatt av gruppetilhørighet straks vi får signaler om 

gruppetilhørighet.

• Derfor vil vi også i observasjon av fredelig interagerende grupper gjøre de 
samme fordomsfulle antakelsene om grupper, for eksempel basert på 
etnisitet

Pietraszewski, Cosmides & Tooby (2014)
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Pietraszewski, Cosmides & Tooby (2014)

• Balanserte grupper for etnisitet og kjønn.

• I utgangspunktet ingen informasjon av gruppetilhørighet

• Etter hvert informasjon om tilhørighet til to veldedige organisasjoner 
og deretter t-skjorter med forskjellige farger

• Reproduserer funnene fra Konflikt-studien til Kurzban et al.
• Straks man får informasjon om grupper der «rase» er irrelevant forsvinner 

relevansen av etniske markører

• Samtidig beholdes oppmerksomheten omkring kjønn som kategori

Men «rase» viskes mest ut for kvinner…

Pietraszewski, Cosmides & Tooby (2014)

Endre atferd, endre holdninger

• Cosmides et al. påpeker at det kan være lettere å fjerne rasisme ved å 
endre atferd enn å endre holdninger.

Leda Cosmides: “if cooperation across racial lines continues to increase 
in our society, our tendency to think about people in racial terms will 
fall away. Cooperation should change how people think.”

Konklusjoner I

• Der gruppetilhørighet ikke er identifisert av andre markører kan 
etnisitet påvirke gruppepersepsjon; man blir da opptatt av etniske 
identitetsmarkører
• Politiske, religiøse, etc. markører spiller samme rolle.

• Vi opplever stort sett de fleste medmennesker som nettopp det: 
Medmennesker.
• Men vi er ikke ukritiske, vi er begrenset snille. 

• Vi konkurrerer også med våre aller nærmeste (Kennair & Biegler, 2015).

Konklusjoner II

• Opinionen svinger på bakgrunn av hendelser som påvirker persepsjon 
av grupper

• Vi er ikke primært xenofobe: de samme menneskene oppfattes som 
medmennesker og naboer og inngruppemedlemmer, like fort som de 
oppfattes som konkurrenter og trusler og utgruppemedlemmer

• Konflikt, kulturforskjeller, terror, integrasjonsproblematikk, og 
opplevelse av manglende kontroll og økonomisk planlegging, gjør at 
enkeltgrupper som først oppleves som nødtrengende raskt kan 
oppleves som trusler mot egen velstand.


