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BAK NYHETENE  FORSKNING

P
sykologien har stort sett konsen-
trert seg om de syke: De psykotis-
ke, deprimerte, angstfulle. Med dem 
som utgangspunkt, forsøker ek-
spertene å inne ut hvordan man 
hjelper folk til et friskt liv.
Men hva om man snur den tanken 
på hodet?

I 1937 siden slo ideen Arlie Bock, en lege 
ved Harvard-universitetet i USA. Foran seg 
hadde han en hel verden av vellykkethet: 
Unge studenter i starten av livet, med det 
til felles at de hadde kommet inn på et av 
de mest prestisjefylte universitetene i lan-
det. Hva om man fulgte dem, disse med best 

sjanse for å lykkes, og forsøkte å hente lær-
dom fra deres erfaringer?

Enestående studie
Som tenkt, så gjort: Bock plukket ut 268 stu-
denter – alle menn – og begynte å følge liv-
ene deres. Bock er nå død, men nye forskere 
har kommet til, og studien lever. Den kalles 
bare Harvard-studien, og er enestående: Knapt 
noe annet psykologisk prosjekt har holdt det 
gående så lenge. Deltagerne, de av dem som 
fortsatt er blant oss, er i 80- og 90-årene.

I disse dager fokuserer forskerne, natur-
lig nok, på livets høst, og studien fortsetter 
å gi innsikt i triksene som trengs for et godt 

liv. Som dette, formulert av en norsk for-
sker som har bidratt til det seneste resulta-
tet fra Harvard-mennenes liv:

– Det koker jo ned til at nærhet, og rett 
og slett kjærlighet, er en veldig, veldig vik-
tig faktor i livet.

Siden 1937 har Harvard-mennene blitt 
testet, målt, veid og studert på alle tenke-
lige måter. På et tidspunkt målte forskerne 
for eksempel pungens hengelengde. Dess-
uten har mennene blitt grundig intervjuet 
med noen års mellomrom. Svarene er sys-
tematisert og kodet, slik at det er mulig å 
koble og se sammenhenger.

Notatene om hver person er i hovedsak 

nedtegnet av Bocks arvtager George Vaillant, 
som ledet studien gjennom nær fem tiår. 
De er nesten litteratur, skrevet i du-form, 
som om de var brev til deltagerne selv. Del-
tagerne i studien er anonyme, men noen 
har avslørt seg selv opp gjennom årene, og 
blant studiedeltagerne inner vi lere sam-
funnstopper.

Studerte Kennedy
Den legendariske Washington Post-redak-

tøren Ben Bradlee var en av Harvard-men-
nene, ire andre deltagere har stilt til 
valg til det amerikanske Senatet, én 
har vært statsråd.

Av HANNE ØSTLI JAKOBSEN

I 80 ÅR HAR FORSKERE 
FORSØKT Å FINNE UT HVA VI 
MENNESKER TRENGER FOR Å 
BLI LYKKELIGE.   ÉN TING ER 
VIKTIGERE ENN ALT ANNET. 
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George Vaillant, leder av Harvard-studien

Og særlig ett navn i studiearkivene 
er lett å dra kjensel på: John Fitzge-
rald Kennedy.

Kennedys resultater og svar er imidler-
tid ikke lenger del av forskningsmaterialet. 
Etter at presidenten ble skutt og drept i Dal-
las, tok forskerne hans svar ut og forseglet 
dem. Hans tanker om livet, slik Vaillant skrev 
dem ned, får ingen se før 2040.

Fylla eller pianoet?
I begynnelsen av juli kom en ny forsknings-
artikkel fra Harvard-materialet. En av for-
fatterne er Pål-Ørjan Johansen, psykolog og 
forsker ved EmmaSoia-klinikken i Oslo. Jo-
hansen er kanskje mest kjent i Norge for å 
ville teste ut psykedelisk sopp og MDMA i 
behandling av pasienter, men interessen 
hans for Harvard-studien går langt tilbake:

– Jeg ble interessert i følelseslæring tid-
lig, da jeg var i USA på stipend. De jeg job-

bet med der hadde veldig fokus på hvordan 
man lærer ferdigheter for å ha det bedre – 
som å kunne si nei, sette grenser, regulere 
følelser gjennom for eksempel å høre på 
musikk, heller enn å skjære seg med kniv, 
forteller han.

– En av mine hovedinteresser har vært 
hva som kjennetegner slik læring, og hva 
som frembringer det i behandling.

Og nettopp den typen følelsesregulering 
har vært en viktig del av Harvard-studien. 
Som Vaillant skriver i sin bok «Adaptation 
to Life»: Livet kommer til å kaste mye uven-
tet, trist og leit mot oss. Vi mister jobben, 
skiller oss, blir syke, får syke barn, får ikke 
barn, og så videre.

Det viktige er derfor ikke bare hvordan 
vi har det, men også hvordan vi tar det:

Når du kommer hjem etter en stressende 
dag på jobb, setter du deg ved pianoet, el-
ler tar en løpetur? Eller går du på fylla og 

krangler med kjæresten? Begge er forsvars-
mekanismer, måter å regulere egne følel-
ser, den ene er bare litt sunnere enn den 
andre.

Tiden retter opp i det meste
Forskerne deler forsvarsmekanismene i i-
re typer – psykotiske, umodne, nevrotiske 
og modne metoder. I den nye artikkelen har 
Johansen og kollegene i USA sett på Har-
vard-mennenes bruk av slike i alderdom-
men: Blir vi «satt» i våre reaksjoner, eller 
kan vi lære nye måter å møte utfordringer 
livet gjennom?

Og resultatene viser seg at det slett ikke 
er bare forfall og grettenhet å se frem til i 
alderdommen:

– Det er et klart funn at forsvarsmekanis-
mer utvikler seg over tid. Vi blir lunere, får 
lengre lunte og blir mer omgjengelige med 
årene, forteller Johansen.

FORTELLER OM LIVSVERKET: George Vaillant er psykiater, og var ansvarlig for Harvard-studien i mer enn 40 år. Her forteller han om livsverket på en TED Talk i 2014. Foto: VERA DE KOK/WIKIMEDIA  COMMONS

FORSKER: Pål-Ørjan Johansen studerer 
følelsesregulering. Foto: FREDRIK SOLSTAD

– DET ENESTE SOM 
VIRKELIG BETYR NOE, 
ER   DITT FORHOLD TIL 
ANDRE MENNESKER. 
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HARVARD-MANN 2: Ben Bradlee (i midten) er redaktøren som styrte Washington Post 
da Carl Bernstein (t.v.) og Bob Woodward avslørte Watergate-skandalen. Foto: AP

WIKIMEDIA  COMMONS

PASS PÅ VINEN: Som Pål-Ørjan Johansen 
sier det: «Jeg har aldri hørt om noen som 
sier de begynte å drikke da livet ble vanske-
lig, og det hjalp dem gjennom det.»  
Foto: FRODE HANSEN

ALLE TYPER 
KJÆRLIGHET: 
Kong Harald og 
søsteren 
prinsesse Astrid 
ser ut til å trives 
i hverandres 
selskap. Og et 
godt søskenfor-
hold er en 
relasjon som 
kan vare livet ut. 
Foto: NTB SCANPIX

HARVARD-MANN: Kjenner du igjen 
denne unge fyren? Han er Harvard-studie-
ns klart mest kjente deltager – men livet 
endte brutalt. Mannen het John F. Kennedy. 
 Foto: AP

I studien har de også sett på hva barn-
dommen betyr for gamle menn: Var det en 
forskjell i hvordan de som hadde hatt en 
kald barndom taklet problemer, sammen-
lignet med de med en god og varm opp-
vekst? (Alt dette har de jo data på.) Svaret 
er nei – tiden kan rette opp i det meste:

– Som 75-åringer er de med en mindre 
varm barndom umulig å skille fra dem som 
hadde en varm barndom. Det er altså vel-
dig viktig å huske at utvikling skjer hele li-
vet, alderdom er ikke bare noe negativt.

– Det er litt som en god vin, som George 
Vaillant sier: Vi blir bare bedre med årene.

Penger og alkohol
Gjennom 80 år har forskerne, nå ledet av 
psykiateren Robert Waldinger, publisert et 
utall studier om Harvard-mennene. Og no-
en svar om hva som faktisk gir et godt liv 
har etter hvert begynt å utkrystallisere seg:

Bruk modne forsvarsmekanismer – pia-
no, ikke fylla – når noe dumt skjer. Ha god 
utdanning. Sørg for at ekteskapet er stabilt, 
hold deg unna røyking og overdreven drik-
king. Tren litt, og hold deg innen-
for normalvekten.

Av Harvard-mennene som 
hadde minst fem av disse på 
plass som 50-åringer, ble 
halvparten kategorisert 
som «lykkelig-frisk» da de 
ble kartlagt som 80-årin-
ger. 

Bare 7,5 prosent havnet 
i kategorien «trist-syk».

Men, lykkelig ekteskap? 
Er det nødvendigvis relevant 
for alle? Harvard-studien har no-
en åpenbare begrensninger, og hvor 
universelt et rikt, hvitt amerikansk liv er, 
er et åpent spørsmål. Likevel, funnene kan 

være verdt å merke seg – som veileder, om 
enn ikke presist kart, til et godt liv. For ek-
sempel:

● Penger har ganske lite å si for lykkefø-
lelse, så lenge du har dekket det 

grunnleggende behovet for 
trygghet.

● Alkohol kommer før al-
koholproblemer. Det hø-
res kanskje naturlig ut, 
men mange sier de begyn-
te å drikke fordi de var 
nedfor. Blant Harvard-

mennene er det imidler-
tid langt vanligere at de be-

gynte å drikke, og så begyn-
te å fortelle om nedstemthet 

og depresjon.
● IQ og sosial klasse har overras-

kende lite å si for en lykkelig og sunn al-
derdom.

Noe av det aller viktigste er likevel rett 
og slett det mest grunnleggende, viser stu-
dien: Forholdet til menneskene rundt oss. 
De deltagerne som kunne fortelle om nære 
relasjoner i livene sine, hadde klart best 
sjanse til å være lykkelige og friske senere.

Ta kontakt – hold kontakt!
– Det trenger ikke være foreldrene, det kan 
være en mentor, en kollega, en venn, et søs-
ken. Noe av det viktigste vi kan lære oss, er 
å ta kontakt – og holde kontakt, med de men-
neskene som er viktige i livene våre, sier 
Johansen.

Eller, slik den da 74 år gamle George 
Vaillant sa det i et intervju fra 2008, etter 
en mannsalder som nærleser av andres liv:

«Det eneste som virkelig betyr noe i livet 
er ditt forhold til andre mennesker.»

hanne.ostli.jakobsen@vg.no

PSSST! 

På 1930-tallet var 
verden en annen – og 

«optimale mennesker» for 
forskerne, det var menn. Mon 

tro hvordan studien hadde 
sett ut om kvinner også fikk 

prate? De siste årene har for-
skerne begynt å studere 
også Harvard-mennenes 

koner og barn.


