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Klokka er ni om morgenen, 
jeg setter meg til arbeids-
bordet, fast bestemt på å 

gyve løs på dagens viktigste 
prosjekt. Det kan være å skrive 
denne spalten. Eller kanskje det 
gjelder å forberede dagens 
undervisning, få unnagjort en 
administrativ rapport, gi 
kommentarer på et avhand-
lingskapittel, eller skrive noe på 
mitt eget prosjekt. Uansett hva 
oppgaven er, krever den konsen-
trasjon. Men det er jo ikke noe 
problem. Jeg vet at jeg kan 
konsentrere meg fordi jeg har 
gjort det før.

Men likevel får jeg ikke ro på 
meg før jeg sjekker eposten. Det 
kan jo være at en hastesak har 
oppstått. Det er ikke det minste 

vanskelig å fordype seg i epost. 
Plutselig er det gått en time. Da 
får jeg panikk og skrur brutalt 
av epost for å fokusere på saken. 
Men så må jeg sjekke noe på 
nettet. Når nettsidene kommer 
opp, kan jeg ikke unngå å 
merke meg de siste nyhetene. 

Og fotball-VM har en egen 
evne til å tiltrekke seg oppmerk-
somheten, selv om jeg egentlig 
bare skal finne ut hvilket år 
Hegel ble født. Uheldigvis gir 
nettet enhver sak en utrolig 
evne til å forgrene seg. Døde 
Hegel virkelig av kolera? Tiden 
går mens jeg studerer fascine-
rende nettsider om koleraepide-
mier i Tyskland på 1800-tallet, 
som ikke har noe som helst med 
saken å gjøre.

Plutselig er klokka tolv på 
formiddagen og jeg har omtrent 
ikke fått gjort noen ting med 
den arbeidsoppgaven som 
skulle ha førsteprioritet. Nå 
ligger jeg etter deadline. Stress-
nivået stiger. Hvordan i alle 
dager skal jeg nå få saken unna-
gjort når hele ettermiddagen er 
full av møter? 

Jeg føler meg utilfreds med 
meg selv. Jeg mangler åpenbart 
selvdisiplin. Jeg begynner å lete 
etter bøker om effektiv tidsbruk 
og oppdager at det finnes 
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Distraks 
Den nye teknologien har 

endret arbeidsformene våre. Det 
skaper større frihet til å jobbe som 
man vil, men også, paradoksalt nok, 
en følelse av aldri å ha fri.

Halden (NTB) Flere aviser har 
angrepet  meg fordi jeg, som i en 
årrekke har hatt fremtredende 
verv i Norsk Skotøyindustris 
organisa sjoner, skal ha gått inn for 
import  av utenlandske sko. På-
standen savner ethvert grunnlag. 
Mitt navn er blitt forvekslet med 
navnet på en annen skotøy-

fabrikant. Jeg vil gjerne ha under-
streket at Norsk Skotøyindustri 
må ha mønstret alle sine evner og 
krefter i konkurransen  før tanken 
om import  overhodet overveies. 
Marcus Halvorsen, skotøy-
fabrikant i Halden. 
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 FOR 50 ÅR SI DEN

ET TER BØRS84

SI RUPIII! Disse skolebarna i Chennai danner det nye symbolet for den indiske valutaen rupi. Regjeringen 
håper tegnet, som er basert på den latinske bokstaven R og bokstaven Ra i hindi-alfabetet devanagari, skal bli 
like kjent som £,$og €. Foto: AFP/Scanpix

BILDET

Hva med å spørre pent?
VI VIL HA MER SEX, utbasunerer 

Dagbladet 
på forsiden. 

Vil ha, vil 
ha – med 
slike 
manerer er 
det ikke rart 
om man 
ikke får 
napp. 
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jonenes tid

tusenvis av nettsteder viet til én 
stor tanke: hvordan skaffe seg 
ro og fordypelse i arbeidet, og 
dermed bli både mer produktiv 
og mer kreativ. Jeg er tydeligvis 
ikke den eneste som lider av 
fatal distraksjon.

Nå føler jeg meg virkelig 
stresset: ikke bare roter jeg bort 
arbeidstiden med å surfe på 
nettet på jakt etter råd om 
hvordan jeg skal la være å rote 
bort arbeidstiden, men jeg er 
øyensynlig ute av stand til å 
anlegge de zen-inspirerte 
vanene guruene på nettet anbe-
faler: rydd kontoret, ha bare én 
ting på skrivepulten, skjær 
gjennom rotet og sats på 
forenkling! Skru av epost! Ikke 
gjør det du ikke må gjøre! Gi 
kreative gjøremål absolutt 
førsteprioritet! 

Inspirert av slike gode råd 
laster jeg ned programvare som 
garanterer at jeg ikke skal bli 
distrahert av noe annet på 
skjermen mens jeg skriver på 
det neste store verket. 
Problemet er at jeg raskt 
oppdager hvor lett det er å få 
distraksjonene tilbake på 
skjermen. Snart føler jeg meg 
både frustrert og sur. 

Hva er egentlig problemet 

her? Er det min feil at jeg ikke 
klarer å fokusere på én ting om 
gangen, eller skal jeg legge all 
skylden på den moderne tekno-
logien som gjør oss konstant 
tilgjengelige for avbrytelser? 

En trenger selvsagt ikke ny 
teknologi for å bli distrahert. 
Husmødre med småbarn har 
alltid visst hvordan konstante 
avbrytelser virker på hjernen. 
Og det er jo ikke sant at forfat-
tere som skrev med fyllepenn 
alltid jobbet med perfekt 
konsentrasjon. Forskjellen på 
gammel og ny teknologi er at 
den nye teknologien alltid 
befinner seg i lomma eller i 

selve arbeidsredskapene vi 
bruker. Dermed er den så å si 
umulig å unnslippe. Det er 
kanskje derfor det er så lett å bli 
avhengig av den. Jeg kan sette 
opp et skilt som sier «Ikke 
forstyrr!» på kontordøren, men 
jeg kan ikke la være å slå på 
datamaskinen jeg skriver på. 

Fordi vi stadig kommuniserer 
med andre via eposten, mobilte-
lefonen, Ipoden og Ipaden og 
datamaskinen, deler vi konstant 
oppmerksomheten mellom 
elektroniske samtalepartnere 
og dem vi fysisk er sammen 
med.

 Barn i USA klager nå over at 
foreldrene aldri hører ordentlig 
på dem fordi de alltid sjekker 
epost eller er på mobiltelefonen. 
Å gi noen sin fulle oppmerk-
somhet er et uttrykk for respekt 
eller kjærlighet. Hva slags 

samfunn får vi om folk ikke 
lenger bryr seg om å fokusere 
på andre?

Noen mener at all multi-
taskingen gjør dem mer effek-
tive. Det er tvilsomt om det 
stemmer. Folk som kjører bil og 
snakker på mobiltelefon 
samtidig er bevislig farligere i 
trafikken enn dem som bare 
kjører bil. Ny forskning viser at 
folk som konstant sjekker elek-
troniske medier samtidig som 
de gjør noe annet, blir dårligere 
til å skjelne mellom relevant og 
irrelevant informasjon. 

Den nye teknologien har 
endret arbeidsformene våre. 
Der folk før gjerne ventet en 
dag eller en uke på tilbakespill, 
forventer de nå øyeblikkelig 
svar. Skillet mellom arbeid og 
fritid utviskes. Det skaper større 
frihet til å jobbe utenfor 
kontoret, men også, paradoksalt 
nok, en følelse av aldri å ha fri.

Vi trenger ro til å tenke, til å 
skape, og til å være glad i andre. 
Sosialpsykologer har vist at de 
fleste sier at de er lykkeligst når 
de er helt oppslukt av noe. Å 
være oppslukt er å gå fullt og 
helt opp i noe annet enn oss 
selv, i den grad at vi ikke merker 
at tiden går og ikke tenker på 
oss selv. Barn er eksperter på 
oppslukthet: kanskje opple-
velsen av total fordypelse gjør 
oss lykkelige fordi de minner 
oss om barndommens beste 
øyeblikk. 

Et liv fullt av distraksjoner er 
et liv uten slike stunder med 
selvforglemmelse. I verste fall vil 
distraksjonenes tid skape en ny 
type postmoderne mennesker 
som verken klarer å fokusere på 
andre eller å glemme seg selv. I 
beste fall vil vi klare å skape nye 
regler for elektronisk samvær, 
regler som gjør det klart at det 
er urimelig å forvente at alle til 
enhver tid skal være tilgjenge-
lige for alt og alle. 

Toril Moi er professor i 
litteratur  ved Duke University.
www.torilmoi.com

Jeg er tydeligvis 
ikke den eneste 

som lider av fatal 
distraksjon 

ALLTID PÅ. Forskjellen på de gamle og de nye distraksjonene er at det nå er arbeidsredskapene våre som 
distraherer  oss fra det vi egentlig skal gjøre. Foto: Christopher Olssøn

PÅ NATTBORDET

Navn: Per 
Broch Mathisen
Alder: 54
Stilling: Admi-
nistrerende 
direktør  i 
Norges  Fonds-
meglerforbund

– Der ligger biografien om 
Haakon Lie pluss «Profitøren» 
av Tom Kristensen. 
– Forøvrig ingen relasjon 
mellom disse bøkene.
– Nei, den ene er engasjerende 
historikk og den andre er ren 
kriminalroman. Det er en fin 
kombinasjon når man skal lese 
to bøker.
– Simultant? 
– Nei, ikke helt. Den ene forblir 
på nattbordet bokstavelig talt, 
mens den andre blir med på 
stranden. 
– Da regner Nattbordet med at 
det er historien om Lie som får 
bli med å bade? 
– Hehe, han må nok bli hjemme. 
Krimmen kommer jo i paper-
back, så den kan man bare kaste 
etterpå. 
– Så profitørene forsvinner over-
bord når man er ferdige med 
dem? 
– Det stemmer. Men store bøker 
får bli. 
– Og da fortrinnsvis biografier? 
– Ja, jeg liker godt biografier og 
særlig om de store politikerne vi 
hadde i krigsårene og tiden 
etterpå. Før Haakon Lie leste jeg 
biografien om Jens Christian 
Hauge.
– Hva er det som fascinerer ved 
disse kjempene? 
– Det er vel nettopp det at de var 
slike ruvende skikkelser. De 
hadde en enorm kapasitet til å 
få gjennomført sine politiske 
visjoner. I tillegg hadde de stor 
intellektuell kapasitet og en 
sterk vilje. Det betyr jo 
selvfølgelig  ikke at jeg var enig 
med alt de sto for politisk. 
– Hvordan måler du dagens 
politikere  opp mot dem du leser 
om? 
– De mangler utfordringene som 
fantes på den tiden. Det er ikke 
noe land som skal bygges opp 
lenger og det eksisterer heller 
ikke fattigdom i ordets egentlige 
mening. Sakene blir mindre og 
forskjellene nesten forsvin-
nende.
– Intet ønske om selv å bli 
politiker?  
– Hehe, nei jeg tror ville egnet 
meg særdeles dårlig til det. Det 
får holde at jeg er politisk 
interessert.  
– Helt siden ungdommen? 
– Da gikk det nok mer i Morgan 
Kane. Vi satt sånn at vi kunne 
bruke ryggen til han på pulten 
foran som skydd. Dermed kunne 
man lese i klasserommet også. 
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