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I sosiale medier fastslår selv 
kjente mediefolk at Viestad har 
parkert Rolness.
Sosiolog Kjetil Rolness forteller 
i Dagbladet at selv kjente 
mediefolk kan ta helt feil.

Graviditeten går verden rundt.
VG-sporten forteller om foruroli-
gende, nytt naturfenomen.

Hva skal vi med maneter?
A-magasinet stiller de store 
spørsmålene.

Det føles ganske meningsløst å 
skrive denne føljetongen om 
den greske krisen.
Handelsbanken-økonom Marius 
Gonsholt Hov forteller leserne 
av bankens morgenrapport at 
han gleder seg til sommerferien.  

Jeg tror at veldig mange 
lokalpolitikere i Venstre 
kommer til å gå til valg på at 
man ikke skal ha søndagsåpne 
butikker – det synes jeg er 
kjempefint.
Venstre-leder Trine Skei Grande 
prøver å forklare at Venstre er 
både for og mot søndagsåpne 
butikker. 

Sendte død pappa som 
flaskepost.
Og med VGs oppslag 25. juni er 
den norske agurksesongen 
offisielt åpnet. 

Det er mange idioter i finans-
markedene. Jeg tror ikke på 
rasjonelle markeder. Folkene 
som lånte ut store beløp til 
grekerne med tyske renter 
burde fått hodene undersøkt.
Ken Clarke, tidligere britisk 
finansminister, oppsummerer 
nyere økonomisk historie i BBC.

Sant å si tror jeg spørsmålet om 
hvorvidt Jesus hadde trivdes i 
benkeradene på en norsk 
gudstjeneste er en ganske 
dårlig målestokk.
I Vårt Land filosoferer stipendiat 
Åste Dokka over et spørsmål som 
egentlig ikke har noe svar.

KRAGERØ: Litt over klokken 
halv syv tirsdag kveld fikk 
politiet melding om en 
påkjørsel bakfra på E18. Bilen 
som kjørte på den andre, hadde 
estlandsk fører. Klokken 04.50 
stanset en patrulje estlenderen 
igjen i Straumekrysset. Igjen 
blåste mannen til langt over 
lovlig verdi, og det ble tatt ny 
prøve av han.
KV- Kragerø Blad Vestmar. 
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flertallet i verden nå har fått én 
og en halv bolle ris per dag, mot 
én bolle ved tusenårsskiftet. 
Men det er ikke en seier. Det må 
like mye oppleves som en 
frustrasjon.

Ifølge World Values Survey 
føler mange rike at de har full 
kontroll over eget liv, mens 
mange andre opplever at de ikke 
har kontroll overhodet.

Evnen til å skape fremgang er 
avgjørende for de aller fleste og 
for samfunnet som helhet. 
Denne aspirasjonsevnen hjelper 
oss til å følge våre ønsker og 
knytte forbindelsen mellom 
innsats, investering og beløn-
ning. Men i samfunnsmessig 
sammenheng er den også en 
kilde til frustrasjon og konflikt – 
både i dagens Europa og i de 
fleste utviklingsland. 

Kalle Moene, professor ved 
Økonomisk institutt, Universitetet 
i Oslo

sammenligning mellom fattig og 
rik, og det andre basert på en 
sammenligning mellom status 
quo og det en kunne ha hatt.

Samspillet mellom ambisjon, 
frustrasjon og utvikling er ikke 
en del av standard økonomisk 
teori. Men det burde trolig være 
det. Da ville det være lettere å 
forstå hvordan evnen til egen 
fremgang er så ulikt fordelt i 
befolkningen, og hvilke konse-
kvenser denne ulikheten har.

De som har ambisjoner som 
det går an å nå, kan bli inspirert 
til en selvforsterkende innsats 
etterhvert som de kommer 
nærmere målene. De som har 
ambisjoner som er uoppnåelige, 
blir derimot demotivert. Høy og 
økende ulikhet gir frustrasjon, 
mens lav og fallende ulikhet gir 
inspirasjon. Større økonomiske 
forskjeller leder til at ambisjo-
nene går opp for de fleste, 
samtidig som mulighetene for å 
nå dem går ned for mange.

Dessuten kan små forbedrin-
ger oppleves som tap når folk 
sammenligner de forbedringene 
de får med dem som de kunne 
fått.

FNs tusenårsmål er et 
eksempel. Dokumentene bruker 
store ord om at verden skal 
kvitte seg med den kroniske 
katastrofen som den ekstreme 
fattigdommen representerer. 
Samtidig som de materielle 
forbedringene i verden i 
gjennomsnitt er svært store, 
inviteres vi så til å feire at 

Frustrerte ambisjoner
Ambisjoner kan slå begge veier – inspirere og lede til 
forbedringer, eller skufe og lede til avmakt. 

V
i har alle opplevd 
det. Frustrert i 
bilkø. Så løsner det. 
Bilene i køen ved 
siden av begynner å 
bevege seg. Det gir 

oss håp og inspirasjon. Snart er 
det vår tur. Men vi blir sittende 
fast, mens den andre køen 
fortsetter å bevege seg. Etter en 
stund får vi en ny frustrasjon som 
er mye sterkere enn den første. 
De andre kjører avgårde, og vi 
sitter fast. Situasjonen føles 
umulig. Sinnet tar oss.

Sånn kan det også være i 
arbeidslivet, i næringslivet og i 
samfunnet generelt. Økende 
ulikhet er et opplagt eksempel, 
ujevn vekst et annet, finansielle 
kriser et tredje. Når andre får 
høyere inntekt eller bedre 
avkastning, kan det være et 
positivt signal om nye mulighe-
ter for alle. Vi blir inspirerte. Men 
dersom det viser seg at bedre 
muligheter bare gjelder for de 
andre, kommer frustrasjonen og 
sinnet.

Mange land er akkurat der. 
Forskjellene øker i inntekt, 
formue og sysselsetting – og i 
kjølvannet kommer skuffelsen 
og de politiske demagogene.

I India, for eksempel, vant 
Narendra Modi valget i 2014 med 
klar margin. Han fikk støtte fra 
sinte velgere. Sett utenfra er det 
oppsiktsvekkende at Modi så lett 
kunne ta over. United Progress 
Alliance hadde styrt India i ti år 
med en imponerende høy 
økonomisk vekst på nesten åtte 
prosent per år. Men som flere 
indiske økonomer har påpekt, 
kan høy vekst i fattige land 
utløse både voldsomme ambisjo-
ner og sterke frustrasjoner.

Politikere som kan spille på 
disse følelsene, slik Modi gjorde, 
vinner lett.

Grunnlaget for velgernes 
adferd er at ambisjoner både kan 
ha en positiv og en negativ 
effekt. Den positive inspirerer og 
gir incentiver til forbedringer. 
Den negative skuffer og leder til 
lokal stagnasjon og avmakt.

Økonomen Albert Hirschman 
kalte det ‘the tunnel effect’. 
Andre, som den matematiske 
økonomen Debraj Ray, snakker 
om ambisjoner som strekker 
strikken – kanskje helt til den 
ryker. For begge er egne ambisjo-
ner noe som den enkelte ikke 
velger selv. De er skapt av sosiale 
og økonomiske forhold i samfun-
net. De avhenger av inntektsfor-

Flere indiske økonomer har påpekt at høy vekst i fattige land kan utløse både voldsomme ambisjoner og 
sterke frustrasjoner, noe Narendra Modi spilte på da han vant valget i India i 2014, skriver 
artikkelforfatteren. Foto: Kevin Frayer/Getty Images
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deling og den rådende ideologi, 
av sosiale endringer og økono-
misk vekst. De oppleves som 
harde sosialpsykologiske fakta 
som de fleste bare må forholde 
seg til og måle seg mot.

Men samtidig som ambisjo-
nene er sosiale resultater, 
påvirker ambisjonene den 
sosiale og økonomiske utviklin-
gen i samfunnet. Inntektsforde-
ling, vekst og ambisjoner 
utvikler seg sammen under 
gjensidig påvirkning. I denne 
sammenhengen kan det oppstå 
minst to typer alvorlige frustra-
sjonsgap – det ene basert på en 
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