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Kan ekstremsport
kurere spilleavhengighet?

Undervurderer
endring av egen
personlighet

Lettere å pugge
facebookstatuser
enn bøker

Dyr brisker
seg også
for damene

Forskning ved Universitetet i
Bergen antyder at ekstremsportutøvere har mye til felles
med gamblere. Ved å sammenligne fallskjermhopperes
og spilleavhengiges personlighetstrekk, kom førsteamanuensis Helga Myrseth og tre
studenter frem til at ekstremsportutøvere kan være like
«avhengige» av impulsivitet
og spenningssøking som
gamblere. Dette kan bety at
spilleavhengige kan få utløp
for sine behov gjennom sunne
hobbyer fremfor å gamble.

En amerikansk studie viser at vi
undervurderer hvor mye vi vil
endre oss i fremtiden. Vi har
god selvinnsikt i hvor mye vi har
forandret oss de siste ti årene,
men tror ikke at vi vil forandre
oss så mye de neste ti årene.
For eksempel ble én gruppe
spurt hvor mye de ville gitt for
en konsert med favorittbandet
sitt om ti år, mens en annen ble
spurt hvor mye de ville gitt for
en konsert med det som var
favorittbandet for ti år siden.
Den første gruppen ville betalt
dobbelt så mye som den siste.

Ifølge britiske
forskere er
oppdateringer
på sosiale
medier lettere å huske enn
setninger fra bøker. Ifølge
en pressemelding fra Warwick University kan dette
skyldes at hjernen vår har
lettere for å oppfatte et
spontant og uformelt språk
som ligner måten vi vanligvis snakker på, fremfor det
velredigerte og polerte
språket man ofte finner i
litteraturen.

I likhet med
mennesker
pynter dyr seg
for å få damer og
sosial status, skriver forskning.no. Ifølge zoolog Peter Bøckman er dyr særlig
forfengelige i forbindelse
med paringstiden. Det er
dyr av hankjønn som er
mest opptatt av å pynte seg,
og det gjør de enten for å
sjekke opp det motsatte
kjønn eller for å avskrekke
andre av sitt eget kjønn.
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– Folk hører ikke på ekstremister
ukeblikk

RENTEHÅP: En indisk vindusvasker gjør jobben sin på utsiden av et kjøpesenter i Mumbai. Inflasjonen i India sank til 7,2 prosent i desember, og det gir håp om at sentralbanken vil sette ned
renten senere i januar.
FOTO: RAFIQ MAQBOOL, AP

Folk flest ønsker ikke
å diskriminere andre.
Det ønsket påvirker
deres politiske standpunkt, ifølge Elisabeth
Ivarsflaten.
OLAV SLETTEBØ
olav.slettebo@bt.no

Eventyret Kavli
FOR NOEN ÅR SIDEN var det et bety-

delig fokus på Bergen som filialby.
Vestlandets hovedstad hadde mistet
mye av sitt selvstendige næringsliv,
eid og drevet i og fra Bergen. Mye
var gått til Oslo, noe til utlandet.
Tilbake satt den engang så viktige
og mektige handelsbyen, som
hadde vært landets kommersielle
sentrum under hansatiden og helt
frem mot midten av 1800-tallet,
med offentlige arbeidsplasser og
filialer for næringsvirksomhet som
ikke lenger hadde sitt hovedsete i
byen.
I AUGUST i det tilbakelagte året ble

så en av de siste store historiske
bergenske produksjons- og handelsbedriftene, Rieber & Søn solgt til
Orkla og Stein Erik Hagen for 6,1
milliarder kroner. Var man i ferd
med å selge ut siste del av det stolte
arvesølvet?
Fremdeles finnes det store bergenske bedrifter med historisk
tradisjon, men det er færre av dem.
En av de som fremdeles eksisterer
og fungerer i beste velgående, er
Kavli-konsernet. I mars i år fyller det
120 år. Konsernet omsetter for
nærmere 2,5 milliarder, har 800
ansatte, egne fabrikker i fem land og
eksporterer sine produkter til over
20. I Kavli har vi noe så unorsk og
ubergensk som et multinasjonalt
selskap basert på ost – ikke på fisk.
28. MARS 1893 løste romsdalingen

Ole Knudsen Kavli, som kalte seg
selv Olav Kavli, handelsbrev i
Bergen. Småbrukersønnen, oppvokst i et foretaksomt haugiansk
miljø, begynte med fetevareforretning og spesialiserte seg tidlig på
ost, kjøtt og hermetikk. I 1905
startet han opp sin første eksport av
norsk mysost til Danmark, snart
fulgte USA, Canada, Sverige og Storbritannia.
Fra 1912 startet en eventyrlig
ekspansjon frem til 1920 med oppkjøp av tre meierier, oppstart av
egen hermetikkfabrikk, svineavl,
kassefabrikk, ullvarefabrikk, møbelfabrikk og hotelldrift, foruten storstilt
aksjespekulasjon, særlig i skipsaksjer. I denne perioden ble også Kavligården bygd i Lodin Leppsgate. Den
ble regnet som et av Nordens
flotteste og mest moderne næringsbygg.
DET VISTE SEG imidlertid at han tok

seg vann over hodet med en rekke
av sine investeringer, og sommeren
1924 gikk han konkurs. Bare en

måned senere stiftet han imidlertid
sammen med sønnen Knut, og nære
forretningsforbindelser, et eget
aksjeselskap, O. Kavli AS. Med dette
selskapet startet han en av de mest
fascinerende reisene i norsk
næringslivshistorie.
I løpet av 1924 ble Primula endelig lansert. Den er blitt betegnet som
verdens første holdbare mykost, i
form av smelteost. Primula gjorde
eventyrlig salgssuksess og ble i 1939
eksportert til hele 61 land, derav
osteland som Frankrike, Nederland,
Sveits og Hellas. Den fant sine
markeder i alle verdensdeler, ikke
minst i Midtøsten og Afrika.
OLAV KAVLI levde det meste av livet
sitt som handelsreisende – alltid
med en koffert med ost til smaksprøver. For innsatsen for å fremme
norsk næringsliv og handel i
utlandet fikk han både Kongens fortjenstmedalje og ble slått til Ridder
av St. Olavs Orden. Forretningsdriften tok sønnen Knut og hans
trofaste medarbeider, Hans
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Siren Sundland
Thorstein Selvik

Ola Grytten

Askeland seg av. Olav var entreprenør og eventyrer.
Primulaen er ikke Kavlis eneste
oppfinnelse. Allerede i 1917 fremstilte hermetikkfabrikken på Steinshamn på Harøy ytterst i Romsdalsfjorden det som regnes som verdens
første smørbare kaviar, 35 år før
Mills! I 1929 var de først med å
legge ost på tube og i 1940 sørget
de for at det nye produktet, lettmajones, fikk verdenspremiere.
UNDER DEN STORE DEPRESJONEN på

1930-tallet, ble det et stort problem
at mange land beskyttet sine
hjemmemarkeder for jordbruksprodukter. Kavlis svar var å sette opp
fabrikker i Sverige, Østerrike,
Storbritannia og Danmark. Slik sikret
de seg markedstilgang, ikke bare til
disse landene, men også de som de
hadde handelsavtaler med, blant
annet hele det britiske Samveldet.
Under krigen ble den britiske Kavlifabrikken i Newcastle, ledet av Alf
Sjurseth fra Arna, privilegert produsent av smelteost til de britiske styr-

Dagens gjesteskribent er Ola Grytten.
Han er er professor i økonomisk historie på NHH.

Janne Vangen Solheim

Gunnar Torgersen

Katrine Løken

kene og opparbeidet seg slik en unik
posisjon.
I 1958 døde Olav Kavli, og
sønnen Knut overtok som konsernsjef. Han var gift med Karin Kavli, en
av Sveriges mest kjente skuespillere
og teaterdirektører gjennom tidene.
De var imidlertid barnløse, og han
valgte derfor å opprette en allmennnyttig stiftelse, som eier av konsernet i 1962. I 2012 plasserte Kavlifondet 25 millioner kroner i veldedig
arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
I LØPET AV DE SISTE 15 årene har

Kavli gått inn i flere nye prosjekter,
både hjemme og i utlandet. Det
mest spektakulære var etableringen
av Q-Meieriene. Etter nesten 70 år
med monopol på melkeomsetning,
ble Tines monopol utfordret av en
liten dverg. Hindringene var mange
og store. Men David greide å overvinne Goliat, og i dag har Kavli gjennom Q-Meieriene nesten en femdel
av melkeomsetningen i Norge. De
introduserte skrukork på melkekartonger, rømme på tube og Skyr for
det norske markedet. Sistnevnte er
en av de mest vellykkede produktlanseringene i landet de siste årene.
Mot nesten alle odds har Kavli
maktet å overleve i 120 år, som et
ekspanderende oste- og meieriselskap fra Bergen. Egentlig er det intet
mindre enn et eventyr, som Bergen
by kan være stolt av.

I Europa dukker
det jevnlig opp
nye partier med
sterke meninger
om innvandring
og etniske minoriteter.
ELISABETH
– Vi ser beveIVARSFLATEN
gelser i velgerstrømmer som vi ikke helt forstår, men som henger sammen
med innvandringsproblematikk.
Det er en debatt som preges vel
så mye av følelser som av rasjonalitet, sier Elisabeth Ivarsflaten,
førsteamanuensis på Institutt for
sammenliknende politikk ved
Universitetet i Bergen.
Sammen med to kolleger har
hun fått antatt en artikkel i The
American Journal of Political
Science. Den handler om politisk dynamikk knyttet til innvandring og etniske minoriteter.
– Ta for eksempel Pim Fortuyn
i Nederland, som kom nærmest
fra intet og fikk enorm oppslutning. Han var en ny type
figur, ikke høyreekstrem, men
en homofil sosiologiprofessor
som syntes innvandring var
problematisk. Folk tenkte ikke
at denne politikken var diskriminerende, selv om den lignet
på politikken ført av mer beryktede høyrepartier i Europa. Slikt
baseres ikke bare på argumenter, men henger sammen med
hva slags type og symbol han
var.

Avsender er avgjørende
I forbindelse med artikkelen har
Ivarsflaten foretatt tre forskjellige eksperimenter. Et av dem er
gjort i Storbritannia og viser rett
og slett at folk lar seg overbevise
av argumenter.
– Vi har spurt folk hva de
synes om muslimske skoler.
Noen av respondentene får først

ULIK EFFEKT: Argumenter servert av innvandringsfiendlige partier, som British National Party (bildet), har mindre virkning på folk enn om det samme argumentet kommer
fra andre partier.
FOTO: SCANPIX

presentert et kritisk argument
mot slike skoler, og noen får
bare spørsmålet.
Resultatet ble at de som fikk
presentert argumentet oftere
var kritiske.
– Vi ser imidlertid at det har
stor betydning hvem som kommer med argumentet, sier Ivarsflaten.
– Noen fikk opplyst at argumentet kom fra det konservative partiet. En annen gruppe fikk
servert det samme argumentet,
men ble fortalt at det kom fra
British National Party (BNP), som
regnes som et ganske ekstremt
og innvandringsfiendtlig parti.
Studien viser at argumentet
har begrenset virkning når det
kommer fra det ekstreme partiet. Det «biter ikke» på folk.
– Men de som fikk vite at argumentet kom fra det konservati-

ve partiet, svarte merkbart mer
kritisk, sier Ivarsflaten.

Folk er delt
Folk som oppga at det er viktig
for dem å unngå diskriminering, lot seg i liten grad påvirke
av argumenter fra BNP.
– Vi sier at de har høy «motivasjon» til ikke å diskriminere. De
som ikke har så høy motivasjon,
lar seg påvirke i større grad.
Når Ivarsflaten har målt folks
«motivasjon», viser funnene at
folk er delt.
– For eksempel kan en og
samme person ha en negativ
oppfatning av muslimer, samtidig som han har et sterkt ønske
om ikke å diskriminere.

Diskriminering ny norm
Tidligere studier viser at diskriminering forekommer ofte i vest-

lige land. – Folk med utenland- denskrig ble mer og mer vanlig
ske navn eller mørk hud har for som en sosial norm.
eksempel oftere problemer med
– Hvis noe lovfestes, kan det få
å få arbeid, sier Ivarsflaten.
effekt på sosiale normer. Men
I USA har fordet er ikke snakk
skere funnet at
om noe pådyttet.
sjansen for diskriVåre funn tyder
minering i jobbpå at folk er oppansettelse øker
tatt av ikke å disnår kvalifikasjokriminere.
nene hos søkerne
Et annet funn
er ganske like.
i artikkelen er at
Men det er sjelELISABETH IVARSFLATEN, statsborgerskap er
FØRSTEAMANUENSIS en viktig kategoden at en tydelig
bedre utenlandsk
ri for folks oppkandidat blir nedprioritert.
fatning av etniske minoriteter.
– De aller fleste deler en norm
– Hvis vi vil oppfordre til «sen
om at diskriminering er et nega- tenkning», som Daniel Kahnetivt fenomen. Denne normen man kaller det, er det viktig å
har betydelig effekt på folks påpeke statsborgerskap. For
oppførsel.
eksempel ved å omtale en innNormen om diskriminering er vandrer som «innvandret norsk
ganske ny. Det begynte som en statsborger». Da er folk mer på
legal norm, som etter annen ver- vakt mot å diskriminere.

De aller fleste
deler en norm om
at diskriminering er
et negativt fenomen

