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Sammendrag 
Oppgavens tema er unge voksne og individualisering, med fokus på overgangsfasen mellom 

skole og arbeid. Formålet med oppgaven er å danne en forståelse av hvordan unge voksne 

opplever å gå inn i overgangsfasen og hvilke erfaringer og forventninger som ligger til grunn 

for handlingsvalg i perioden. Problemstillingen oppgaven vil besvare er: Hvilke forventninger 

har en gruppe unge voksne fra Oslo til overgangsfasen mellom skole og arbeid i et 

senmoderne samfunn?        

 Individualisering er en historisk samfunnsprosess som startet under moderniteten, som 

har blitt intensivert siden omkring 1970- tallet. Dette har ledet vestlige samfunn inn i en ny 

fase i moderniteten; senmoderniteten. Tesen om individualisering forbindes gjerne med 

samtidsteoretikerene Ulrich Beck, Anthony Giddens og Zygmunt Bauman. Den representerer 

et forsøk på å teoretisere samfunnsendringene. Ifølge teoriene blir individet i senmoderniteten 

stilt overfor et stadig økende og fragmentert omfang av valgalternativer, som hver for seg 

bærer uoversiktlige konsekvenser. Klassiske gruppeenheter som klasse, familie og naboskap 

mister betydning i vurderinger av valgmuligheter og individet møter derfor en individuell 

risiko ved handlingsvalg. Dette indikerer at man er frisatte fra fastlagte biografiske 

overganger forankret i ens sosiale bakgrunn og fri til å sette sammen egne individuelle 

livsprosjekt. Individualisering øker handlingsrommet for individuelle valg og tvinger 

individet til å være refleksiv både med tanke på valgalternativene det står overfor, men også i 

lys av ens selvforståelse da man stadig møter budskapet om å realisere seg selv. 

 Individualiseringsperspektivet har blitt møtt med kritikk ettersom sosial bakgrunn 

empirisk fremvises å fortsatt ha forklaringsverdi for individuelle handlingsvalg, og 

reprodusering av sosial ulikhet. Dette viser blant annet ulikehetsforskeren Marianne Nordli 

Hansen bred empirisk dekning for. Ungdomsforskerne Andy Furlong og Fred Cartmel 

presenterer den tilsynelatende motsetningen som et paradoks og forsøker å løse paradokset 

med sin teori om at unge i senmoderniteten er preget av epistemologiske feilslutninger. 

Forestillingen om at biografiske løsninger og valgte stier mot arbeidslivet er unike 

overskygger mønstre av reproduksjon av ulikhet, i unges virkelighetsoppfatning. 

Forestillingen om å være fri til å utlede individuelle livsprosjekt, leder som følge til at unge 

gjør vurderinger og handlingsvalg under feil premisser, og blir stående ansvarlig for 

konsekvensene.  
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Oppgavens datamaterialet består av 34 semistrukturerte intervjuer med en gruppe unge 

voksne fra Oslo som nylig har avsluttet videregående skole, som er trukket fra 

respondentmassen til den tredje runden i NOVAs LUNO-undersøkelse. Og er en del av 

oppfølgingsprosjektet ”Young Perspectives”. For å besvare problemstillingen gjør jeg en 

analyse av informantenes narrativer om overgangsfasen mellom skole og arbeid. Fremfor å 

gjøre en analyse av de individuelle fortellingene, behandler jeg dem som en felles narrativ og 

undersøker trender og mønstre dem imellom. Ved å ta utgangspunkt i informantenes 

perspektiv og benytte teorier om individualisering for å fortolke meningsinnholdet, viser 

analysene at ulike trekk ved individualiseringstesen har forklaringskraft for forskjellige sider 

ved narrativene. Gjennom studien utvikler jeg en modell over forventninger til 

overgangsfasen mellom skole og arbeid, som illustrerer en kronologisering av fortellingene og 

viser relasjoner og påvirkninger mellom ulike elementer i informantenes narrativer.   

 I analysene finner jeg at selvrealisering og autonomi er to sentrale dimensjoner i 

informantenes forventninger til overgangsfasen mellom skole og arbeid. I deres refleksjoner 

rundt opplevelsen av å være ferdig på videregående uttrykkes det en usikkerhet knyttet til å 

foreta utdanningsvalg. Utdannelse oppfattes som grunnleggende for å oppnå en vellykket 

overgang til arbeidslivet, og for å ta riktig utdannelsesvalg må de finne balansegangen mellom 

ønsker og muligheter. For å håndtere ambivalensen mellom ønsker og muligheter, må de 

etablere hvilke forventninger de har for fremtidig arbeidsliv, og finne tilgjengelige og 

gjennomførbare utdanningsmuligheter som kan lede dem dit. Jeg finner at det uttrykkes fire 

selvrealiseringsidealer; ”Den kreative klasse”, ”Det fleksible mennesket”, Individualisert 

altruisme og Idealisme, og at deres orienteringer mot selvrealisering i arbeidslivet kan forstås 

ut i fra ulike trekk ved individualiseringsprosessen. Overgangsfasen oppfatter informantene 

som et individuelt prosjekt og krever derfor autonomi i beslutningsprosesser. Foreldres 

innflytelse i deres vurderinger og handlingsvalg blir enten ufarliggjort og trukket ut av 

resonnement, eller avvist når forventningene ikke lever opp til deres betingelser for hva et 

meningsfullt handlingsvalg innebærer. For å opprettholde kravet om å kunne sette sammen 

egne overgangsprosjekt, stiller de seg selv også ansvarlig for om det ikke skulle lyktes. Når 

informantene reflekterer rundt sosial bakgrunns betydning for overgangsfasen fremkommer 

det en tvetydig holdning. De anerkjenner at ulike sider ved sosialiseringsprosesser kan lede til 

ulike utgangspunkt for overgangsfasen, men avviser at forutsetningene skal legge premisser 

for hvorvidt man skal kunne oppnå en vellykket overgang. Informantene mener selv om unge 

starter med ulike utgangspunkt har de lik mulighet til å kunne oppnå en vellykket overgang.  
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1 Innledning 
Oppgavens tema er unge voksne og individualisering, med fokus på overgangsfasen mellom 

skole og arbeid. Overgangsfasen er en periode folk flest gjennomlever, hvor man foretar 

viktige handlingsvalg som får konsekvenser for arbeidslivet. Formålet med oppgaven er å 

danne en forståelse av hvordan unge voksne opplever å gå inn i overgangsfasen, og hvilke 

erfaringer og forventninger som ligger til grunn for handlingsvalg i perioden. Dette 

undersøker jeg gjennom en narrativ analyse av 34 semistrukturerte intervjuer, med en gruppe 

unge voksne fra Oslo som nylig har avsluttet videregående opplæring. Fremgangsmåten for 

studien er å ta utgangspunkt i informantenes refleksjoner rundt overgangsfasen og undersøke 

fellestrekk i narrativene og benytte individualiseringsteori til fortolkning av meningsinnholdet 

i datamaterialet.  

1.1 Bakgrunn 
De siste tiårene har arbeidsmarkedet gått fra å være industritungt til kunnskapsbasert. Dette 

har ledet til en betydelig vekst i høyere utdannelse, ettersom etterspørselen etter formell 

kompetanse har økt tilsvarende. Utdannelse har nærmest blitt en nødvendighet for å oppnå en 

god posisjon på arbeidsmarkedet. Like fullt gjør den såkalte utdanningseksplosjonen 

utdanningen relativt mindre verdt, da det stadig er flere med lik grad av kompetanse som 

konkurrerer om de samme jobbene (Grøgaard og Aamodt 2006, Frønes og Brusdal 2000). 

Ifølge statistisk sentralbyrå har andel høyt utdannede i Norge økt ifra underkant av 8 prosent 

til nærmere 28 prosent i tidsrommet 1970-2009 (SSB 2011a).  

Når ungdom er i ferd med å avslutte videregående opplæring må de gjøre en rekke 

vurderinger av handlingsmuligheter. Videre må de ta viktige valg og legge planer for sitt 

fremtidige arbeidsliv på deres vei inn mot overgangsfasen mellom skole og arbeid. Et resultat 

av en kontinuerlig utvidelse av utdanningsinstitusjoner og studieretninger, og et økende tilbud 

av muligheter i utlandet råder det liten tvil om at norsk ungdom stilles overfor mange 

alternativer. De må i tillegg ta stilling til om de har lyst å utdanne seg eller hvorvidt en annen 

rute mot arbeidslivet oppfattes som mer ønskelig eller fornuftig. Uavhengig av hvilken 

retning de vil gå har ”utdanningsvalget” en dominerende plass i mediebildet hver vår. Unge 

blir presentert for et stort omfang av råd for hva de burde vektlegge når de skal ta 

utdanningsvalget. I mengden av artikler som preget mediebildet våren 2012 finner man titler 
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som ”Det store valget” (Aftenposten 03/12), ”Bruk talent, ikke tradisjoner” (Dagens 

Næringsliv 03/12) og ”Følge drømmen eller fornuften? Det vanskelige valget” (Aftenposten 

04/12). Den røde tråden gjennom artiklene er anbefalinger og råd om å basere 

utdanningsvalget på en balansegang mellom ens interesser og vurderinger av hvilke 

muligheter utdannelsen vil åpne for på arbeidsmarkedet. Unge blir oppfordret til å bryte med 

tradisjoner og ikke følge strømmen, altså ikke gjøre det samme valget som sine foreldre eller 

venner. Og de oppfordres til å bryte med kjønnede forventninger tilknyttet hva som er typiske 

gutte- og jentestudier. Med andre ord blir unge møtt med anbefalinger som vektlegger 

individualitet, til å gjøre et selvstendig valg og at de skal være fremtidsorienterte. Gjennom et 

enkelt googlesøk med søkeord ”hva skal jeg gjøre etter endt videregående skole?”, kommer 

det tydelig frem i blogger og avisinnlegg at rådene unge møter skaper stor usikkerhet hos 

samfunnsgruppen. Sitatet under er hentet fra en tilfeldig blogg1 og illustrerer utfordringer 

unge opplever når de går inn i overgangsfasen mellom skole og arbeid.  

Hei! ♥ 

Er det mange der ute som er som meg, og ikke vet helt hva de skal gjøre etter 3 året 

på vgs? Det er jo i mine øyne helt sykt at vi skal begynne å finne ut hva vi skal 

utdanne oss til, og hva slags jobb vi forhåpentligvis skal ha resten av vårt liv. Jeg blir 

jo livredd tanken. På vår skole synes jeg ikke vi har fått særlig mye hjelp fra rådgiver 

heller, og det er litt skuffende. Foreldre kan jo være med å hjelpe, men de sier at 

uansett hva vi velger så er de stolt av ungene sine. Og vennene går jo sine egne 

veier...2 

I økende grad presenteres overgangsfasen mellom skole og arbeid som individualisert i 

sosiologiske teori og forskning på feltet. At vestlige samfunn har gjennomgått fundamentale 

endringer de siste tiårene råder det liten tvil om. Teknologisk utvikling, økning og utvidelse 

av tilgang til utdanningsinstitusjoner og–retninger, globaliseringsprosesser, endringer i 

yrkesstruktur og etterspørsel fra arbeidsmarkedet representerer alle store samfunnsendringer. 

De siste tiårene har det vokst frem en teoretisk retning innenfor sosiologien som hevder 

vestlige samfunn har som følge gått inn i en ny fase i moderniteten, senmoderniteten3. De nye 

samtidsteoretikerene forsøker å gripe tak i hvilke implikasjoner samfunnsendringene har for 

                                                
1 URL (lesedato 12.04.12): http://melissalindfield.blogg.no/1328736750_hva_skal_du_gjre_ette.html  
2 Kursiv fra originaltekst. 
3 Det blir brukt ulike betegnelser på den nye fasen i moderniteten. Dette blir tematisert i neste kapittel. 
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unge og deres forhold til samfunnets strukturer og deres livsløp. Tesen om individualisering 

forbindes ofte med den tyske sosiologen Ulrich Beck, den britiske sosiologen Anthony 

Giddens og den polsk-engelske sosiologen Zygmunt Bauman. Den representerer et forsøk på 

å teoretisere endringene. Beck, Giddens og Bauman snakker delvis både med og mot 

hverandre,4 men gjennomgående er det noen fellestrekk. Individualisering er en langsom 

samfunnsprosess som på den ene siden leder til at unge blir frisatt fra tradisjoner forankret i 

sosial bakgrunn som betingende for gjennomførelsen av overgangsfasen mellom skole og 

arbeid. På den annen side leder prosessen til et økende krav fra samfunnets institusjoner og 

unge om å utlede og skape individuelle livsprosjekt, og forventning om at unge selv skal stå 

ansvarlig for å finne sin vei mot arbeidslivet. Olve Krange (2004:53-63) deler prosessen inn i 

tre analytiske nivåer; institusjonelt-, kulturelt- og individnivå. Individualisering på et 

institusjonelt nivå betyr for det første at unge stadig møter et økende og mer fragmentert 

omfang av handlingsmuligheter. For det andre innebærer det at klassiske identitetsbærende 

fellesskap som klasse, familie og kjønn ikke lenger benyttes som meningsbærende ressurser 

når unge gjør vurderinger, foretar handlingsvalg eller planlegger for fremtiden. 

Individualisering på et kulturelt nivå innebærer at unge stadig møter budskap om å skulle 

selvrealisere seg, og at det vil være opp til dem selv å kunne gjennomføre dette. 

Individualisering på individnivå omhandler den usikkerheten unge møter i senmoderniteten, 

og hvordan de faktisk foretar vurderinger, valg og legger planer.   

Ut ifra individualiseringsteori kan det forstås slik at arbeidslivet er blitt en sfære hvor man 

skal realisere seg selv. Dette er budskap unge møter i media da de til stadighet rådes til å 

foreta handlingsvalg på bakgrunn av interesser og ønsker, slik det ble nevnt tidligere i 

innledningen. Arbeidsmarkedet har med individualiseringsprosessen endret struktur, form og 

krav som unge må ta til etterretning når de skal ta valg i overgangsfasen mot arbeidslivet. 

Richard Florida (2002) argumenterer for at vestlige samfunn går gjennom endringer i 

yrkesstrukturen, og introduserer en ny yrkesklasse i sine analyser, den kreative klasse. Det 

som skiller yrkesklassen fra service- og arbeiderklassen er at arbeidsressursene til arbeiderne 

er individuelt besittende evner og ferdigheter. Dessuten produserer de kunnskap og løsninger 

fremfor varer. Han fremhever at denne yrkesgruppen øker i samspill mellom verdsettelsen av 

arbeidsgivere til resultater som produseres, og arbeidstakere som oppfatter det som rute mot 

selvutfoldelse og arbeidstilfredshet. Richard Sennett (2008) trekker frem lignende 

                                                
4 Jeg vil kort introdusere hva som skiller deres teorier fra hverandre i neste kapittel. 
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karakteristikk i hans analyse av det nye arbeidsmarkedet og dets idealarbeider. 

Arbeidsmarkedet karakteriserer han som fragmentert og preget av stadige omorganiseringer, 

korttidsansettelser og prosjektarbeid. Dette hevder han leder til at en idealarbeider vil være en 

som besitter fleksibilitet som fremste egenskap. Dette har implikasjoner for unge i deres 

orienteringer mot arbeidslivet, da de ikke kan forvente å få gullklokka, men må ta hensyn til 

arbeidsmarkedets flyktige karakter.  

Andreas Walther (2009) viser i sin studie av kryssnasjonalt datamateriale at overgangsfasen 

mellom skole og arbeid er preget av jojo-bevegelser. De unge voksne står også overfor et 

planleggingsparadoks når de skal foreta viktige handlingsvalg i perioden. Mangelen på 

fastlagte stier mot arbeidslivet fører til at de selv må skape sin individuelle handlingsplan, 

men gjennomførbarheten og sluttresultatet ved deres valg er usikker og uforutsigbar. For å 

håndtere ambivalensen mellom ønsker og muligheter må de konstant vurdere tilpasningen 

mellom sine interesser og etterspørsel og krav ved å spørre seg selv ”hva betyr disse 

mulighetene for meg?” (2009:123-125). 

På den andre siden av den sosiologiske debatten er ulikhetsperspektivet, som ofte stilles i et 

motsetningsforhold til individualiseringsperspektivet. Ut ifra individualiseringsteori vil en tro 

at valg unge foretar i overgangsfasen er løsrevet fra deres sosiale bakgrunn. Derimot 

foreligger det bred empirisk dekning for stabilitet og kontinuitet i skjev rekruttering inn i 

utdannelsessystemet og følgelig inn på arbeidsmarkedet. Dette viser blant annet 

ulikhetsforsker Marianne Nordli Hansen (1997, 2010) bred empirisk dekning for. Barn av 

foreldre med høy utdannelse og inntekt har en større sannsynlighet for å velge å ta høyere 

utdannelse og oppnå høy inntekt, enn barn av foreldre uten. Ungdomsforskerne Andy Furlong 

og Fred Cartmel (2007) gjør et forsøk på å forene den tilsynelatende motsetningen mellom 

ulikhets- og individualiseringsperspektivet. I boken Young People and Social Change 

argumenterer de frem en teori om at unges handlingsvalg i senmoderniteten bærer preg av 

”epistemologiske feilslutninger”. Forestillingen om ubegrensede muligheter skygger over 

tilstedeværende mønstre av reproduksjon av ulikhet og leder til at unge foretar handlingsvalg 

på feil premisser. Unge sitter med et inntrykk av at deres vei mot arbeidslivet er unik. Følgelig 

blir  risikoene de møter på veien møtt som individer fremfor som medlemmer av kollektive 

grupper (2007:9).  
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1.2 Utvalget  
Oppgaven er en del av forskningsprosjektet ”Young Perspectives”, som er et 

oppfølgingsprosjekt til NOVAs LUNO-undersøkelse5. Informantene i prosjektet ble trukket 

fra respondentmassen til den tredje runden av undersøkelsen, blant gruppen som ikke har gått 

yrkesfag. Informantene ble valgt på bakgrunn av besvarelser på to spørsmålsbatterier som 

måler orienteringer mot selvrealisering og fleksibilitet i arbeidslivet og orientering mot 

utlandet. Sammen er spørsmålsbatteriene ment som et forsøk på å operasjonalisere 

tilbøyeligheter tilknyttet teorier om individualisering og er slått sammen til en indeks som 

viser variasjon i respondentenes orienteringer. For å oppnå maksimum variasjon hos 

informanter trakk vi dem fra respondentgruppene som havnet i ytterkantene på indeksen. På 

denne måten er det mulig å spore variasjoner over individualisering blant informantene. 

Følgelig utvikle et mer nyansert bilde av sammenhengen mellom deres erfaringer, opplevelser 

og forventninger i deres refleksjoner rundt overgangsfasen mellom skole og arbeid. 

1.3 Problemstilling, forskningsspørsmål og analytisk 
tilnærming 

Problemstillingen i oppgaven er: Hvilke forventninger har en gruppe unge voksne fra Oslo til 

overgangsfasen mellom skole og arbeid i et senmoderne samfunn?    

Formålet med studien er å utvikle en forståelse av hvordan unge voksne opplever å gå inn i 

overgangsfasen mellom skole og arbeid, og undersøke hvordan de trekker på tidligere 

erfaringer og forventninger for arbeidslivet når de skal foreta viktige handlingsvalg i 

perioden. I tråd med dette består problemstillingen av tre forskningsspørsmål, inspirert av det 

teoretiske bakteppet og tidligere forskning: 

1) Hvordan opplever informantene ambivalensen mellom ønsker og muligheter når de skal 

foreta handlingsvalg etter avsluttet videregående opplæring?  

2) Hvilke rolle har sosial bakgrunn i informantenes narrativer? 

3) Hvordan orienterer informantene seg mot fremtidig arbeidsliv?  

 

                                                
5 Norsk institutt for forskning om Oppvekst, Velferd og Aldrings Longitudinell Ung i Oslo undersøkelse. 
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For å besvare forskningsspørsmålene og problemstillingen utfører jeg en narrativ analyse av 

datamaterialet som består av 34 semistrukturerte intervjuer med en gruppe unge voksne fra 

Oslo. Fremfor å ta utgangspunkt i de individuelle narrativene analyserer jeg dem som en 

felles narrativ om overgangsfasen mellom skole og arbeid, i en senmoderne kontekst. Med 

dette ønsker jeg å skape et holistisk bilde av forventninger til hvordan overgangsfasen skal og 

bør utledes, utfra en gruppe unge voksnes perspektiv. For at studien skal være eksplorerende 

og ha en induktiv tilnærming, vil analysene være empirinær med de teoretiske begrepene som 

innfallsport for fortolkning av meningsinnholdet i narrativene. Dette gjør det mulig å bygge et 

grunnlag for et bredere utgangspunkt for videre studier av forholdet mellom ulikhets- og 

individualiseringsperspektivet, i undersøkelser av unge voksnes handlingsvalg.   

1.4 Oppgavens struktur 
Oppgaven består i alt av 6 kapitler. I det neste kapittelet vil det teoretiske bakteppet for 

studien og tidligere forskning på feltet introduseres. I kapittel 3 redegjøres det for prosjektet 

oppgaven er en del av, den metodiske gangen for studien og analyseplan. Kapittel 4 og 5 er 

analyse kapitler. I det førstnevnte vil de to første forskningsspørsmålene besvares, i det 

sistnevnte det tredje. I kapittel 6 vil en modell over forventninger til overgangsfasen mellom 

skole og arbeid introduseres og hovedfunn fra analysene redegjøres og vil diskuteres i lys av 

denne for å besvare problemstillingen. Avslutningsvis vil jeg konkludere og presentere mine 

funns implikasjoner for forskningsfeltet.  
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2 Teori og tidligere forskning 
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for det teoretiske bakteppet for studien og presentere 

tidligere forskning på feltet. Deretter vil jeg argumentere for hvorfor forskningsspørsmålene 

jeg tar utgangspunkt i for analyse er gode for å kunne besvare problemstillingen oppgaven 

skal besvare. 

2.1 Ny samtid, mange navn 
De siste tiårene har det vokst frem en ny teoretisk retning innenfor den sosiologiske debatten. 

De nye samtidsteoretikerene hevder at vestlige samfunn har siden 1970- tallet gått gjennom 

en intensiveringsprosess av utviklingstrekk bragt frem av modernitetens gjennombrudd på 

1700- tallet. De nye samfunnsbeskrivelsene sies å ha hatt et like kontroversielt bidrag til 

samfunnsdebatter som sosiologiens klassikeres samfunnsbeskrivelser av industrisamfunnets 

egenart i kontrast til det tradisjonelle føydalsamfunnet (Hviid Nielsen 2010:171). En kan lese 

av klassikerne en beskrivelse av hvordan individualitet vokste frem under 

moderniseringsprosessen og ble en særegenhet ved moderne samfunn. Begreper som 

rasjonalitet, urbanisering og organisk solidaritet (se for eksempel Tönnies, Simmel og 

Durkheim) ble brukt for å beskrive hvordan, blant annet kapitalistiske samfunnsendringer 

åpnet for en form for individualitet som ikke eksisterte i gamle føydalsamfunn, med 

handlingsmønstre forankret i tradisjoner. Overgangen fra det tradisjonelle samfunnet kan 

leses som en teori om individualisering (Krange 2004:34). 

De nye ”samtidsdiagnostikerne” hevder samfunnsprosessen av økt individualitet har blitt 

forsterket siden omkring 1970-tallet, og har ledet vestlige samfunn inn en ny samfunnsfase. 

Fasen har fått ulike klassifikasjoner etter hvilke aksiomatiske prinsipp de mener er mest 

grunnleggende for å forstå denne prosessen (Birkelund 2000:217). Noen teoretikere går så 

langt som å hevde at det er skjedd et brudd med moderniteten, og at vi har gått inn i en ny 

historisk epoke, post-moderniteten (Lyotard og Baudrillard i Furlong og Cartmel 2007:1). 

Andre er mer varsomme i analyser av endringer og mener vi heller har gått inn i en ny fase i 

moderniteten. Sentrale teoretikere innenfor denne tradisjonen er Zygmunt Bauman, Anthony 

Giddens og Ulrich Beck. Bauman (2001) betegner den nye samfunnsfasen som flytende 

modernitet, og hans teorier omhandler hvordan alt fast har blitt flytende. Institusjoner er mer 

flyktige, relasjoner mer hyppig skiftende og det å holde en fast identitet blir en byrde, fordi 
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man må være i stand til å adaptere til kontinuerlige endringer i ens livsløp. Giddens (1994, 

1996) betegner samfunnsfasen som senmodernitet, men en kan også lese en beskrivelse av en 

refleksiv modernitet. Hans fokus er på hvordan separasjonen av tid fra rommet og rommet fra 

tiden trekker sosiale relasjoner ut fra lokale kontekster, og hvordan utleiring (disembedding) 

av sosiale systemer6 leder til at livsløpet blir et refleksivt prosjekt for individet. Kun gjennom 

kontinuerlig refleksiv ordning og omorganisering av sosiale relasjoner kan individet oppnå 

følelse av koherens i ens selvidenitet og selvforståelse. Beck (og Beck-Gernsheim 2002, 

2000) bruker ulike betegnelser for fasen. Blant annet refleksiv modernitet, risikosamfunnet og 

andre modernitet. Et kjerneargument i hans teori er at individet i økende grad krever å kunne 

lede sine individuelle livsprosjekter, og at dette også er en posisjon de blir tvunget inn i fra 

store samfunnsinstitusjoner. Individer blir tvunget til å kontinuerlig foreta viktige valg under 

betydelig risiko de møter som individer fremfor som medlem av et kollektivt fellesskap.  

I oppgaven benyttes senmoderniteten som betegnelse for samtiden, for enkelthetens skyld.  

2.2 Individualisering 
Individualiseringstesen er Becks eksplisitte analyse av senmoderniteten, men begrepet blir 

ofte brukt som et paraplybegrep om endringer moderniteten medbragte. Individualisering er 

”(…) et konsept som beskriver en strukturell, sosiologisk transformasjon av sosiale 

institusjoner og forholdet individet har til samfunnet”7 (Beck og Beck-Gernsheim 2002:202). 

Det som kjennetegner individualisering i senmoderniteten og skiller den fra prosessen i 

moderniteten er at stadig flere krever å få selvrealisert seg. Tidligere var selvrealisering kun 

forventet av og betraktet forbeholdet noen få. Dette innebærer to nye elementer: 

Demokratisering av individualiseringsprosesser og det at grunnleggende forhold i samfunnet 

favoriserer eller forsterker individualisering. I så måte kan individualisering forstås i 

betydning av institusjonalisert individualisme (Beck og Beck-Gernsheim 2002:23). Bauman 

gjør et forsøk på å oppsummere individualisering i én setning i forordet til Beck og Beck-

Gernsheims (2002:XV) bok Individualization. 

 

                                                
6 Ekspertsystemene inngår i Giddens (1994:75-9) sosiale systemer. Gjennom moderniseringens vitenskapelige 
utvikling blir stadig flere områder ved hverdagslivet omgjort til nedslagsfelt for forskning, og ekspertkunnskap 
utvikles. Kunnskapen bryter gjennom tid og rom og oppfattes som valide. Uavhengig av de som praktiserer eller 
er klienter. Dette omfatter alt fra familierådgivning, matkunnskap til utdannings- og framtidsrådgivning. 
7 Min oversettelse.  
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To put it in a nutshell, ’individualization’ consists of transforming human ’identity’ 

from a ’given’ into a ’task’ and charging the actors with the responsibility for 

performing that task and for the consequences (also the side-effects) of their 

performance (…). 

Bauman beskriver her essensen ved individualiseringsprosessen. Individer må foreta viktige 

valg under betydelig usikkerhet og står selv ansvarlige for konsekvensene disse kan lede til. 

Individualisering blir således et strukturelt produkt påtvunget individet, og refleksivitet sies å 

være et krav, ikke en kapasitet individet har vunnet (Giddens 1994:38-45).  

For å kunne gripe tak i hva individualisering innebærer og for å lettere kunne overføre teorien 

til senere analyser, vil jeg bruke Olve Kranges (2004:52-63) inndeling av individualisering på 

tre analytiske nivåer i redegjørelsen av konseptet. Først vil jeg kort introdusere hvorfor unge 

som en samfunnsgruppe er en interessant gruppe å forske på når det gjelder spørsmål om 

samfunnsendringer. For så å kunne ta utgangspunkt i denne samfunnsgruppens mulige 

påvirkning av individualisering, når de tre nivåene redegjøres for.  

2.2.1 Individualisering og unge 

Verken Beck, Giddens eller Bauman har unge folk som et eksplisitt nedslagsfelt i sine teorier 

om individualisering, men de beskriver samfunnstendenser som får konsekvenser for unge i 

overgangsfasen mellom skole og jobb. Uavhengig av hvilke aksiomatiske prinsipp som ligger 

til grunn for deres teorier, presenterer de en sterkt individualisert kontekst for 

samfunnsgruppen (Krange 2004:37). Ungdomstiden er en livsfase mellom barne- og 

voksenlivet, men ungdom er ikke en ensartet gruppe og følgelig ikke unge voksne heller. Man 

vokser opp under ulike kulturelle og materielle oppvekstsvilkår, det har man alltid gjort og det 

vil man alltid gjøre (Krange 2004:12). Informantene i denne studien befinner seg innenfor 

samme kohort og vokser følgelig opp med en felles historisk forankring (Frønes og Brusdal 

2005:284). Det er nettopp den felles historiske bakgrunnen som er sentralt for denne studien.  

Ifølge Mannheim (i Frønes og Brusdal 2005:284,296) møter ungdom verdenen med friske nye 

blikk. Han hevder ungdomsfasen er preget av en eksistensiell konfrontasjon med samfunnet, 

som de møter uten de eldre generasjoners historiske ballast. De vokser opp i en historisk 

sosial kontekst ulik fra deres foreldre og besteforeldre, og vil derfor ikke ha det samme 
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resonneringsgrunnlaget når de skal foreta viktige livsvalg. Unge, som en samfunnsgruppe, får 

derfor en spesiell posisjon i teorier om endring (Furlong og Cartmel 2007:34).  

2.2.2 Individualisering på tre nivåer  

De ulike analytiske nivåene individualiseringstendenser beveger seg på er ikke uavhengige av 

hverandre, men det foreligger ikke nødvendigvis lovmessige sammenhenger mellom dem 

heller. Nivåene omfavner ulike temaer individualiseringsteorien rører og innebærer hvordan 

individer stilles overfor flere valg og handlingsalternativer, hvordan individualisering er en 

meningsdimensjon i kulturen og hvordan individer velger og hvilke handlingsvalg de tar. 

Således beveger individualiseringstendenser seg på tre analytiske nivåer; institusjonelt-, 

kulturelt og individnivå (Krange 2004:52). 

Institusjonelt nivå 

Momenter jeg vil trekke frem ved individualisering på et institusjonelt nivå, går i retning av 

økt usikkerhet på individ nivå. Økningen i usikkerhet står sentralt for Beck og (Beck- 

Gernsheim 2002:39-40) for å forklare hvordan ulikhet utspiller seg i senmoderniteten. 

Informantene i studien er del av en samfunnsgruppe som nylig har gått inn i overgangsfasen 

mellom skole og arbeid. De står i en posisjon hvor de må foreta viktige valg som vil få 

konsekvenser for deres fremtidige arbeidsliv. Individualisering på et institusjonelt nivå betyr 

at unge må ta stilling til stadig flere handlingsalternativer, som bærer hver for seg mer 

uoversiktlige utfall og konsekvenser. Risikoen ved de ulike valgalternativene vurderes på 

individnivå ettersom klassiske gruppeenheter som for eksempel klasse, familie, nabolag og 

kjønnsroller har mistet funksjonen som meningsbærende ressurser for unges handlingsvalg 

(Beck og Beck-Gernsheim 2002:4, Bauman 2001:kap.1). Gruppeenhetene er institusjoner som 

lenge har stått individet nært, og som tidligere har vært pilarer for å gjøre unges handlingsvalg 

i denne overgangsfasen meningsfulle.  

De siste tiårene har det pågått betydelige endringer av store samfunnsinstitusjoner, som har en 

sentral posisjon i overgangsfasen mellom skole og arbeid. For det første har arbeidslivet gått 

fra å være industritung til kunnskapsbasert, og stiller derfor høyere krav til formell 

kompetanse hos arbeidstakere. Dersom unge vil oppnå en god posisjon på arbeidsmarkedet, 

forutser det at de videreutdanner seg (Grøgaard og Aamodt 2006). Det er stadig en økende 

andel som tar høyere utdannelse som har ledet til den såkalte ”utdanningseksplosjonen”. På 
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den ene siden blir videreutdanning høyst nødvendig for en god posisjon på arbeidsmarkedet. 

Like fullt blir det ikke lenger ansett som en fordel, siden det stadig er flere som oppnår samme 

grad av kompetanse og konkurrerer om de samme jobbene (Grøgaard og Aamodt 2006). I 

samme prosess gjennomgår institusjonene en fragmentering med den stadige utvidelsen av 

institusjoner og studieretninger. Globaliseringsprosesser medfører at ikke bare lokale grenser 

brytes, men også internasjonale. Videre får unge gjennom teknologisk utvikling stadig mer 

tilgang til og innsyn i muligheter på tvers av landegrenser, både med tanke på utdannings- og 

arbeidsmuligheter. ”Once fragmented into options, everything must be decided” (Beck og 

Beck-Gernsheim 2002:5). Unge stilles overfor et økende omfang av valgalternativer og 

erfaringer forankret i sosial bakgrunn tilbyr færre retningslinjer for valgavgjørelser og 

forsikringer av utfall. Det de unge vet er at de må velge.  

Siden 1980-tallets politiske høyrebølge har det blitt en større oppslutning om 

markedsløsninger. Innen utdanningssystemet ser man et voksende tilbud av private løsninger, 

som Bjørknes, Sonans og BI. Disse tilbyr blant annet kompensering for dårlige resultater i den 

offentlige utdanningssektoren. Enten ved å kunne bedre dem, eller ved at man kan få mulighet 

til videreutdannelse, selv med karakterer under opptakskrav fra offentlige 

utdanningsinstitusjoner (Krange 2004:53). Dette leder til en opplevelse av økt valgfrihet for 

unge. ”Retter man fokus på det institusjonelle nivået er det ingen sak å identifisere en 

forsterket tendens til individualisering i vår tid”, slår Krange fast (2004:54).  

Kulturelt nivå 

Individualisering på et kulturelt nivå innebærer at unge i økende grad møter budskapet om at 

de må realisere seg selv, og at det er opp til dem selv å gjennomføre dette (Krange 2004:60-

63). De blir oppmerksomme på at de har mange valg og blir oppfordret til å tenke over hvem 

de er og hvor de vil. Refleksjonene blir deretter forankret i deres forståelse av seg selv, deres 

selvidentitet (Giddens 1994:135). Dette budskapet blir de møtt med i mange ulike arenaer, 

som en egen forbrukergruppe. Krange (2004:56) fremviser en rekke slagord unge blir møtt 

med når de skal foreta utdannelsesvalg. Spesielt slående er den han presenterer fra Høgskolen 

i Lillehammer ”Og hvis du er «LEI AV Å VÆRE EN I MENGDEN?», kan du begynne på 

Høgskolen i Lillehammer” (2004:56). Dette presenterer en sentral del av ideen om 

selvrealisering. Du skal realisere deg selv, og du skal derfor stilles utenfor mengden og få 

mulighet til å utfolde og utforske din særegenhet.  
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The ethic of individual self-fulfilment and achievement is the most powerful current in 

modern societies. The choosing, deciding, shaping human being who aspires to be the 

author of his or her own life, the creator of an individual identity, is the central 

character of our time (Beck og Beck-Gernsheim 2002:22).  

Beck hevder at folk i større grad blir presentert for en individualistisk logikk, særlig fra de 

store institusjonene, mens de nære institusjonenes meningsbærende funksjon, har mistet 

betydning. En følge av dette er at de store institusjonene får en sterkere påvirkning for hva 

som anses som suksess og vellykkede handlingsvalg, og unge vokser opp i en kulturell 

forestilling om at de selv skal ta kontroll over sine egne liv. Om de ikke skulle lyktes er det 

deres egen feil, og det blir en individuell risiko å vurdere under valgavgjørelser. Furlong og 

Cartmel (i Krange 2004:62) trekker også på den ideologiske siden ved individualisering og 

anser denne som et problem. Fordi den ideologiske individualisering, med frihet som en 

sentral kulturell verdi, medfører at unge også får selvstendig ansvar om de mislykkes på sin 

vei. ”Enten de lyktes eller mislykkes har individualisert ungdom ikke noe annet å skylde på 

enn seg selv” (2004:62).  

Individnivå 

Spørsmålet videre blir hvordan individualisering på institusjonelt- og kulturelt nivå får 

konsekvenser for unge i overgangsfasen mellom skole og arbeid på individnivå. De 

institusjonelle endringene tvinger unge til å måtte ta viktige avgjørelser under betydelig 

usikkerhet. Samtidig som kulturelle endringene setter selvrealisering i fokus, med en 

individualistisk logikk. De må med andre ord balansere valgmuligheter som vil lede til gode 

posisjoner på arbeidsmarkedet, med forestillingen om at den gode posisjon også innebærer 

selvrealisering. Unge står derfor overfor en prekær frihet i overgangssituasjonen, hvor de er 

tvunget til å velge, under betydelig usikkerhet (Beck og Beck-Gernsheim 2002, Furlong og 

Cartmel 2007). Med den generelle velstandsøkningen i Norge (Grøgaard og Aamodt 2006:46-

48) betyr dette at de fleste har mulighet til å kunne velge, og denne nye usikkerheten treffer 

derfor er flertall av unge i overgangsfasen. For å ta tak det innledende spørsmålet, står 

Giddens (1994:39, 1996:32) konsept om refleksivitet sentralt. I senmoderniteten blir ikke 

unge kun bedt om å reflektere rundt handlingsmulighetene tilgjengelig for dem, men også 

rundt hva disse betyr for seg selv, og utvikler derfor et refleksivt forhold til seg selv. 
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Selvrefleksjon er i så måte ikke en evne man har ”vunnet”, men er en kognitiv kapasitet 

utviklet med samfunnsendringene.  

Selvets refleksive projekt, som består i at opretholde sammenhengende, men konstant 

reviderede biografiske fortællinge, finder sted i en kontekst af mangfoldige 

valgmuligheder (…) Jo mer traditionen mister sit tag, og jo mer dagliglivet 

rekonstitueres på baggrund af det dialektiske samspil mellem det lokale og det 

globale, desto mer tvinges individerne til at træffe valg (…) (Giddens 1996:14) 

Et sentralt poeng hos Bauman er at frigjøringen som kjennetegner det senmoderne samfunn, 

ikke nødvendigvis er en garanti for lykke. ”Er frigjøring en velsignelse eller en forbannelse? 

Er forbannelsen forkledd som velsignelse, eller en velsignelse forkledd som forbannelse?” 

(Bauman 2001:29). Ifølge han er det et skille mellom de som klarer å omfavne usikkerheten, 

ta risikoer og tilpasse seg de stadig skiftende krav og etterspørsler, og de som opplever 

friheten snarere som en byrde. I en metaforisk-idealtypisk fremstilling skjelner han mellom 

”turisten”, han som har klart å adaptere til den nye samfunnsånden og ”vagabonden”, han som 

kun oppfatter det som en byrde.  

(…) if the tourist move because they find the world irresistibly attractive, the 

vagabonds move because they find the world unbearably inhospitable (…) The tourist 

move because they want to, the vagabonds – because they have no other choice 

(Bauman 1997:92-93).   

Han mener alle er plassert langs en akse mellom disse idealtypene, og ulikhet i 

senmoderniteten er forankret i individers plassering i kontinuumet (Bauman 1997:93). Å 

oppleve friheten som en byrde, kan ha uante konsekvenser. Ved å følge Mertons (1948) teori 

om selv-oppfyllende profeti kan det stilles spørsmål om unge som besitter en ”turists” 

mentalitet også er de som klarer å snu usikkerheten til en fordel, mens unge som besitter en 

”vagabonds” mentalitet snarere faller i en fatalistisk boble. Dette gir gjenklang til Becks 

oppfattelse av hvordan ulikhet utspiller seg i senmoderniteten, gjennom grader av usikkerhet 

unge møter i ulike valgsituasjoner.  
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2.2.3 Kritikk av individualisering 

Individualiseringstesen har møtt kritikk for sitt kontroversielle bidrag til den sosiologiske 

debatten. Becks uklare redegjørelse av hva han legger i klassebegrepet (se Atkinson 2007), 

hevdes å gi han dårlig grobunn for å påstå at det er en utdøende kategori. Selv om han ikke 

avviser sosial ulikhet, vier han liten plass til å redegjøre for hvilke rolle klasse spilte tidligere i 

moderniteten i forhold til nå. Beck tolkes slik sett å ha tvetydige definisjoner av hvilken 

betydning ulikhet har i senmoderniteten.  

Brannen og Nilsen (2005) mener tesen bygger på en masse teorier som forsøker å formidle 

store sammenhenger i samfunnet og gjør dette gjennom et medium av ’grand theory’, som 

ikke er sensitiv til kontekstkompleksitet. De mener tesen går langt i å forklare individsiden av 

individ-struktur dynamikken, men ved å legge fokuset der fornektes systematiske variasjoner 

som er grunnet i sosiale forskjeller og klasseproblematikk. Ved at Beck (og også Giddens og 

Bauman) forsøker å løfte blikket og gripe tak i de mangfoldige dimensjonene av 

samfunnsutviklingen, blir det samtidig vanskelig å omsette dette til empirisk testing. Vel og 

merke er det en relativ ung tradisjon innenfor sosiologien, og man kan forsvare dens posisjon 

ved at den behøver mer tid til å etablere begreper, for videreutvikling av empirisk forskning 

på feltet.  

En annen dimensjon ved Brannen og Nilsens kritikk bygger på at individualiseringstesens 

budskap oppfattes å ha nær assosiasjon med neoliberal politisk individualisme (2005:422), 

selv om dette er noe Beck fraskriver seg (Beck og Beck-Gernsheim 2002:202). Brannen og 

Nilsen (2005:422) trekker frem at når teoretiske konsepter ikke er forankret i lokale 

kontekster kan de lettere brukes til retoriske formål og kan trekke mot ideologiske aspekter. 

Selv om ikke teoriene er empiriske forankret, har de vokst frem i en samtidskontekst man kan 

gjenkjenne seg i. Jeg tolker det dithen at Brannen og Nilsen hevder at individualisering som 

en kulturell meningsdimensjon kan fortrenge sosial forståelse. Ved at makten som ligger i 

diskursene de drar på om frihet og autonomi blir brukt på en slik måte i politisk retorikk at 

dette blir forsterket. Mitt inntrykk er også at dette er en bekymring Beck (og også Bauman) 

deler med dem. Refleksivitet indikerer ikke strukturell forståelse og den prekære friheten 

utelukker ikke Beck (og Beck-Gernsheim 2002:25) kan lede til en form for falsk bevissthet. 
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2.3 Ulikhetsperspektivet  
Ulikhetsperspektivet har en bredere og lenger tradisjon enn individualiseringsperspektivet 

som empirisk nedslagsfelt. Ofte stilles teorier om individualisering i et motsetningsforhold til 

ulikhetsperspektivet. Denne motsetningen konstaterer Birkelund i sin artikkel ”Modernitetens 

flertydighet” (2000:227). 

...et gap mellom de som driver empirisk analyse og de som ”syntetiserer” teori: Vi 

vektlegger ulike sider ved moderniteten. Satt på spissen: der teoretikerne ser økt 

individualisme, ser empirikerne stabil strukturell ulikhet.  

En primærkilde til ettertraktede posisjoner på arbeidsmarkedet er gjennom 

utdanningssystemet. I lys av teorier om individualisering vil man anta at sosial bakgrunn ikke 

lenger spiller en sentral rolle for valg av utdannelse blant unge, og at skjev rekruttering jevnes 

ut over tid. Dette påpeker og fremviser derimot ulikhetsforskere gjennom empiriske studier å 

ikke være et reelt samfunnsbilde. Det foreligger omfattende empirisk støtte for at barn av 

foreldre med høy utdanning og inntekt har høyere sannsynlighet for selv å oppnå høy 

utdanning og inntekt. Forskning viser at det heller er kontinuitet og stabilitet i reproduksjon 

av sosial ulikhet gjennom utdanningssystemet, fremfor en gradvis utjevning (Nordli Hansen 

og Mastekaasa 2006).  

De siste tiårene har utdanningssystemet gått gjennom en rekke reformer under slagordet ”Lik 

rett til utdanning” (Stortingsmelding nr. 14 1993-1994 i Nordli Hansen 2010:128). Utdannelse 

blir stadig en viktigere forutsetning for å lyktes i samfunnet og utbyggingen av 

utdannelsesinstitusjoner sørger for at alle, uansett bakgrunn, skal få lik mulighet til å oppnå 

denne kompetansen (Nordli Hansen og Mastekaasa 2006), ligger det i retorikken. Dessuten 

anses institusjonen anses som en plattform for sosial utjevning og rettferdighet (Furlong og 

Cartmel 2007:13). Med den politiske målsettingen om lik rett til utdanning, har stadig flere 

utdanningsinstitusjoner blitt opprettet og det har blitt en økning i studieplasser. Riktignok har 

det ledet til en økning i rekruttering til høyere utdannelse (Grøgaard og Aamodt 2006), men 

det har derimot ikke utjevnet den strukturelt skjeve rekrutteringen (Nordli Hansen 2010).  

I sin studie av menn i 23 års alderen i fødselskullet -73, skiller Nordli Hansen (2010) mellom 

tre høyere utdannelsesveier: Høyskole, universitet og eliteutdannelser. Hun trekker frem at det 

har skjedd en økning i antall studieplasser blant de to førstnevnte, men ikke den sistnevnte 
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som endrer omsetningsverdien til de ulike kompetansene. Nordli Hansen (2010:127-128) 

hevder det oppstår en inflasjon av utdannelseskompetanse oppnådd i høyskole- og 

universitetsutdannelser, mens eliteutdannelsene opprettholder sin statusposisjon, ettersom det 

er færre som har mulighet til å gjennomføre disse utdannelsene. Hun viser at det er en 

utjevning av den sosiale profilen på høyskoleutdannelser, men ikke på universitet- og 

eliteutdannelsene. Blant annet kommer hun frem til at det er 35 ganger så stor sannsynlighet 

for å ta eliteutdannelse hvis foreldrene er høyt lønnede akademikere, enn hvis de er ufaglærte. 

En årsak til dette hevder hun kan være at det er lettere å se avkastningen av 

høyskoleutdannelser, som gjerne er kortvarige og profesjonsrettede. Universitetsutdannelser 

gir gjerne mer diffuse kvalifikasjoner og eliteutdannelsene er mer langvarige og har høyere 

opptakskrav. Høyskolen, mener hun tildeler mindre usikkerhet, og blir et alternativ til 

arbeidsløshet for unge (2010:127, se også Furlong og Cartmel 2007:19,23). I tillegg får 

høgskolen rollen av å være høyere utdannelse for personer fra midlere og lavere sosiale lag.  

For å forklare den skjeve rekrutteringen til høyere utdannelse trekkes det gjerne i to retninger. 

Den ene retningen bygger på en forutsetning om individ som rasjonelle aktører og teori om 

rasjonelle valg. Den andre retningen bygger på et kulturelt perspektiv. Raymond Boudon og 

John H Goldthorpe er sentrale teoretikere innenfor den førstnevnte retningen. Ifølge deres 

teorier ligger årsaken til skjev rekruttering i unges (med deres foreldre) vurderinger av 

kostander og belønninger tilknyttet utdannelsesvalget. Boudon (1974) skiller mellom 

primæreffekter som innebærer at barn fra høyere sosiale lag presterer bedre på skolen, og 

sekundæreffekter som innebærer forhold som påvirker preferanser for valg av 

videreutdannelse. Han tar utgangspunkt i et premiss om at alle ønsker å enten opprettholde 

eller forbedre egen sosial posisjon som voksne, og unge vil derfor vurdere valg av utdannelse 

med ulike forutsetninger. Goldthorpe (2000) ser viktigheten av sekundæreffekter for å 

forklare utdanningsvalg og avviser at det foregår en utvikling i retning av større åpenhet, i den 

forstand at klassebakgrunns betydning avtar. Han vektlegger tre påvirkningsfaktorer ved valg 

av utdannelse; kostnaden ved å fortsette utdannelsen, oppfatning av sannsynlighet for suksess 

og oppfatningene av utbytte knyttet til å fortsette eller avslutte utdanning. Selv med utvidede 

muligheter viser ham at ungdom fortsatt velger i tråd med sin sosiale bakgrunn. Dette kan 

forklare hvorfor det har pågått en relativ utjevning i rekruttering til høyskolene, hvor 

avkastningen av utdannelsen på arbeidsmarkedet er mer klar, og ikke ved 

universitetsutdannelsene hvor utbytte er mer uklart og kan oppfattes som risikofylt. 
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Pierre Bourdieu er blant representanter for kulturperspektivet. Han stiller seg i mot den 

voluntariske subjektforståelsen og argumenterer for at handlinger er strukturelt betingede 

gjennom ens handlingsdisposisjoner, habitus. Handlingsdisposisjonene formes gjennom 

oppdragelsen og er prerefleksive og sjeldent åpne for individuelle rasjonelle valgavgjørelser. 

Unge med høy sosial bakgrunn vil følgelig oppfatte det som naturlig å ta en prestisjetung 

utdannelse, mens unge med lav sosial bakgrunn ikke vil det (se for eksempel Bourdieu og 

Passeron 1990). Selv om unge møter de samme institusjonene gjennom i overgangsfasen 

mellom skole og arbeid, vil de møte disse med ulike forutsetninger basert på sosialisering og 

oppdragelse.  

2.4 Syntese av ulikhets- og 
individualiseringsperspektivet  

Ungdomsforskerne Andy Furlong og Fred Cartmel (2007) beskriver motsetningen mellom 

ulikhets- og individualiseringsperspektivet som et paradoks. I sin gjennomgang av et 

omfattende kryssnasjonalt datamaterialet finner de sterke tendenser for at sosiale forskjeller 

fortsatt er utbredt på en rekke arenaer i hverdagslivet. Med utvidelsen av 

utdannelsesinstitusjonen og det økende kravet til å oppnå formell kompetanse blir 

overgangsfasen fra skole til arbeid mer mangfoldig. Unge oppfatter derfor sine handlingsvalg 

som unike og finner det derfor vanskelig å relatere sine valg med jevnaldredes. Siden 

klassiske gruppeenheter ikke fungerer som meningsbærende ressurser for unges vurderinger 

og handlingsvalg, møter de utfordringene i perioden på individnivå. Videre blir også 

potensielle utfall oppfattet som personlig risiko. 

 (…) in our view one of the most significant features of late modernity is the 

epistemological fallacy: the growing disjuncture between objective and subjective 

dimensions of life. People’s life chances remain highly structured at the same time as 

they increasingly seek solutions on an individual, rather than a collective basis 

(2007:5) 

Som en forklaring på det tilsynelatende paradokset argumenterer de for at unge er preget av 

”epistemologiske feilslutninger” når de vurderer og foretar utdannelsesvalg. Her kimer det 

gamle uttrykket ”du er din egen lykke smed” – men egentlig blir den smidd av din sosiale 

posisjon på bakrommet. Slik jeg forstår teorien besitter unge en form for falsk bevissthet. De 
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har en overbevisning om at de er frie og at de tar unike handlingsvalg, men deres handlinger 

representerer kun deres posisjon i det sosiale hierarkiet. I så måte representerer teorien om 

”epistemologiske feilslutninger” strukturert individualisering (Walther 2009:121).  

2.5 Perioden mellom skole og arbeid 
Overgangsfasen mellom skole og arbeid er en periode i livsløpet preget av viktige 

valgavgjørelser. I denne perioden må unge forholde seg til et uoversiktlig omfang av store 

institusjoners sammensatte muligheter. Samtidig som de lever innenfor en kulturell 

meningsdimensjon hvor verdier tilknyttet selvrealisering er rådende, som vil ha påvirkning på 

unges oppfattelse av hva en god overgang til arbeidslivet vil bety (Walther 2009). Et resultat 

av individualisering på et institusjonelt- og kulturelt nivå er at overgangsfasen har blitt mer 

kompleks, fragmentert og forlenget (Furlong og Cartmel 2007:34). Ungdomsforskere og 

teoretikere hevder at det følgelig har oppstått en ny ungdomstid (Arnett 2000, Frønes og 

Brusdal 2000, se også Wyn og White 1997).  

2.5.1 Alternativet som forsvant  

Etter 1970 gikk ungdomsarbeidsmarkedet gjennom radikale endringer og det begynte å bli en 

nedgang i etterspørsel etter ufaglært arbeidskraft (Grøgaard 2006:10-1). Samtidig skjedde det 

også en endring i regulering av åpningstider i handels- og servicenæringen, som blir 

karakterisert med metaforen: Det åpne samfunn. Det vokste frem et deltidsarbeidsmarked med 

ukurante arbeidstider, på kveldstid og i helgene, som gjorde det mulig for unge å kombinere 

studier og arbeid, men som samtidig reduserte fulltidsarbeidsmarkedet for ufaglærte arbeidere 

(Grøgaard 2006:11). Å ha generell studiekompetanse anses i større grad som en uferdig 

formell utdannelse og gruppen som halvstuderte røvere. Unge som har tatt yrkesrettet 

opplæring er de som kommer ut som vinnerne på ungdomsarbeidsmarkedet. Dette er av tre 

grunner: 1) De møter et marked som tilbyr heltidsstillinger, 2) høykonjunktur (i 2000) og 3) 

ikke minst har de utført et opplæringsløp tett knyttet til arbeidslivet. Unge med 

studiekompetanse har i og for seg like stor sannsynlighet for å være yrkesaktive som de med 

yrkeskompetanse, men de oppnår ikke i like stor grad en tilfredsstillende relevans i jobben 

(Grøgaard 2006:41). Dette kan tolkes som at de ikke har opplevd en vellykket overgang fra 

skole til arbeid, etter de forventningene til hvilke gevinster de ønsker å få i arbeidslivet.  
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2.5.2 En ny ungdomstid  

Ungdomstiden er en periode mellom barnelivet og voksenlivet. Det fremstår som en generell 

oppfatning innen ungdomsforskning at dette ikke er en biologisk konstruert livsfase, men 

snarere sosialt konstruert forankret i historisk sosiale og geografiske kontekster (Wyn og 

White 1997, Arnett 2000, Krange 2004, Frønes og Brusdal 2000). Formelt blir man voksen i 

en alder av 18 år i Norge, som tilsier slutten på ungdomstiden, men om man spør 18-åringer 

om de anser seg selv som voksen eller ungdom, kommer det tydelig frem en ambivalens 

(Arnett 2000:471, Walther 2009:123).  

Tidligere var overgangsfasen mellom skole og arbeidslivet for mange kort og lineær, hvor 

man som barn eller ungdom ville tre inn i arbeidslivet rett etter grunnskolen. Ideologien om å 

finne seg selv (selvrealisering) var kun tilgjengelig for de mest privilegerte. Nå er ideologien 

tilgjengelig og medieres til ungdom i alle hjørner av samfunnet. Gjennom denne prosessen av 

demokratisering av individualisering og endringer i ungdomsarbeidsmarkedet, hevdes det at 

det har oppstått en ny ungdomstid, en periode Frønes og Brusdal (2000:49) benevner ung 

voksen.  

Med utgangspunkt i en gjennomgang av tidligere empiriske studier karakteriserer Arnett 

(2000) ung voksen perioden som en tid preget av å stå mellom ungdom- og voksenlivet med 

mange valgmuligheter. Videre er den en periode hvor hver enkelte setter seg selv i fokus 

(2000:471). Arnett anser derimot ikke fasen som universell, men kun tilstede i land som 

kulturelt, økonomisk og strukturelt tillater de som går ut av ungdomstiden å eksperimentere 

og utsette de klassiske ritualene inn i voksenlivet. Et av kjennetegnene ved denne fasen er 

søken etter identitet som innebærer at unge voksne tester ut ulike muligheter og gradvis 

beveger seg mot varige valgavgjørelser. Med tanke på arbeid ser Arnett (2000:473-474) at 

jobb får en ny betydning. Det oppfattes ikke lenger kun som en kilde til inntekt som skal 

dekke fritidsaktiviteter, men unge voksne anser arbeidserfaringer som en forberedelse til 

fremtidig yrkeskarriere. Unge voksne er derfor mer målrettede i valg av arbeidsplass enn 

ungdom. Utdannelsesvalg følger et lignende mønster (2000:473-474), unge voksne tester ut 

ulike utdannelsesløp med fokus på hvilke retning inn i arbeidslivet det vil gi dem. I så måte 

beskriver Arnett en overgangsfase preget av sirkulære bevegelser, åpen for gjentagende 

handlingsvalg etter erfaring og ønske.  
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Andreas Walther (2009:123) finner et tilsvarende mønster i sin gjennomgang av kvalitativt 

datamateriale fra to kryssnasjonale undersøkelser; YOYO og FATE8. Han finner i tillegg 

støtte for at unge voksne gjennomfører og erfarer overgangen mangfoldig og som 

differensiert. Dette hevder Walther impliserer at overgangsfasen ikke kun hviler på 

strukturelle krefter, men også individuelle avgjørelser. På denne måten presenterer han (og 

Arnett) overgangsfasen mellom skole og arbeid som destandardisert, og differensiert som en 

meningsdimensjon hos unge voksne. En følge er at unge voksne står overfor et 

planleggingsparadoks i deres biografisering av livsløpet. Biografisering av livsløpet 

impliserer at man konstant må vurdere sine tilpasninger av subjektive ønsker og interesser og 

eksterne krav og muligheter ved å spørre; hva betyr disse mulighetene for meg? Mangelen på 

fortrolige fastlagt stier forlanger at unge voksne selv må skape sin egen livsplan, mens 

gjennomførbarheten og sluttresultatet er veldig usikker (2009:125). Walther hevder to 

nøkkelfaktorer må være tilstede for at unge voksne skal oppleve en vellykket overgang inn i 

arbeidslivet. Den første er en biografisk kompetanse, hvilket innebærer å kunne reflektere 

over og ta avgjørelser som både er meningsfulle og som er gjennomførbare. Den andre 

faktoren er den subjektive motivasjonen til å velge mellom flere handlingsmuligheter eller å 

klare å ta en avgjørelse i det hele tatt (2009:125).  

Å ta friår har lenge vært ordinær praksis og representerer en forstyrrelse i den institusjonelle 

overgangen fra skole til arbeidslivet. Evensen (2007) viser i sin kvantitative studie av ”friår”,9 

at nærmere 50 prosent velger å ta friår før studiestart.10 Hun undersøker utvikling fra 1976 til 

2002, og viser at det ikke har skjedd signifikante endringer i andel som velger å ta friår i 

perioden. Det har derimot blitt en økning i antall, ettersom det har vært økning i antall unge 

som velger å videreutdanne seg. Ofte refereres friår til en periode for identitetsdannelse, en 

modningsfase eller hvileår. I en kvalitativ studie av 23 briter som tok friår før de startet sine 

utdannelsesløp, finner Andrew King (2011) at det er utviklingen av tre psykososiale 

egenskaper som trekkes frem i deres fortellinger om friårets innflytelse for deres studieløp; 

modenhet, selvtillit og uavhengighet. Ved å vise til disse egenskapene skaper hans 

informanter en distinksjon til hvem de var før friår og også til sine jevnaldrende under 

                                                
8 YOYO (Youth Policy and Participation) og FATE (Families and Transitions in Europe) er to europeiske 
forskningsprosjekter utført innenfor rammene av EGRIS (European Group for Integrated Social Research) 
nettverket.   
9 Evensen (2007) benytter begrepet pauseår. Jeg vil bruke friår som betegnelse for å lettere kunne overføre 
konseptet til analyser, fordi denne betegnelsen gir gjenklang i datamaterialet.  
10 50 prosent av de som begynner å studere innen tre år etter endt videregående opplæring og har gått tilsvarende 
studiespesialisering (allmennfag) (Evensen 2007).   
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studieløpet. Friåret uttrykkes som funksjonelt, noe en av hans informanter illustrerer når hun 

presiserer at alle tar utdanning, men ikke alle tar friår (King 2011:351). Ivar Frønes (2005:56) 

uttrykker en bekymring over effekten ved utbredelsen av friår. Selv om han ikke avviser at 

perioden kan være rasjonell på et individnivå, synker yrkesaktiviteten i livsløpet som kan ha 

uheldige konsekvenser på et samfunnsnivå. Han mener at samfunnet burde tre inn og vurdere 

de premisser som har innflytelse over unges voksnes valg i denne perioden for å foregripe 

utviklingens potensielle konsekvenser.    

2.6 Utvidet nåtid  
I moderniteten var unge voksnes biografi konstruert på en måte som skapte en form for 

kontinuitet i livsløpet, da fortid, nåtid og fremtid hang sammen i en sammenhengende narrativ 

om selvet (Leccardi 2005:124). Ved å følge standardbiografier, som var forankret i sin sosiale 

bakgrunn, kunne de knytte fremtiden opp mot daværende nåtid og også med sin fortid. 

Følgelig ville unge handle forutsigbart mot den planlagte fremtiden postulert i 

standardbiografien (Bergmann i Leccardi 2005:124). I senmoderniteten følger ikke lenger 

deres biografi den lineariteten og forutsigbarheten som kjennetegner standardbiografi. Dette 

skaper implikasjoner for hvordan unge oppfatter tid, og hvordan de planlegger mot fremtiden. 

Helga Nowotny begrepsfester samtidens tidoppfattelse som en utvidet nåtid. Med de rapide 

endringene som skjer innenfor samfunnets store institusjoner blir det vanskeligere å planlegge 

og orientere seg for langt frem i tid, siden fremtiden er så uforutsigbar og uoversiktlig. Unges 

orienteringer mot fremtiden vil derfor være mer fleksible og åpne for restruktureringer.   

Den utvidede nåtiden understreker nødvendigheten ved å strukturere, men også 

muligheten til å restrukturere. Den forsøker å redusere usikkerheten ved fremtiden ved 

å tilbakekalle konjunktursvingninger og søker å kombinere det med linearitet. Nåtiden 

blir ikke lenger tolket kun som en del på en rett linje som leder mot en fremtid åpen 

for progress, men som en del av en syklisk bevegelse (Nowotny 1994:58).11 

Bauman (1997:89-91) trekker i lignende retning ved hans karakterisering av ”vinneres” liv i 

senmoderniteten som episodiske og med sin oppfatning av tid som continuous present. 

Usikkerheten og det økende presset til å ha en fleksibel framtidsorientering er noe også Beck 

trekker inn som en konsekvens av individualisering.  

                                                
11 Min oversettelse. 
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Think, calculate, plan, adjust, negotiate, define, revoke (with everything constantly 

starting again from the beginning): these are the imperatives of the ’precarious 

freedoms’ that are taking holds of ones life as modernity advances (Beck og Beck- 

Gernsheim 2002:6). 

Ved at man stadig må forholde seg til nye krav og omstendigheter, må man kontinuerlig 

adaptere, restrukturere og stille seg fleksibel til hva som lurer rundt neste sving (Bauman 

1997:88). På den annen side presenterer Walther (2009:130) og Giddens (1996) det som en 

viktig oppgave for unge å klare å kombinere ulike omgivelser i livet, for å kunne holde en 

koherens i sin identitet. Tilpasningsdyktigheten gjenkjennes som et nøkkelkrav for å kunne 

håndtere den destandardiserte overgangen mellom skole og arbeid. 

2.7 Arbeidslivet 
For å kunne danne en forståelse av hvordan unge opplever å gå inn i overgangsfasen mellom 

skole og arbeid er deres orienteringer mot fremtidig arbeidsliv sentrale. Arbeidslivet forbindes 

i stor grad med voksenlivet og utdannelsessystemet med ungdomslivet. Vurderingene de tar 

når de skal velge studie, eller om de i det hele tatt vil videreutdanne seg, har en forankring i 

deres ønsker og forventninger for fremtidig arbeidsliv. Deres orienteringer mot arbeidslivet 

vil ha effekt på hvordan de møter usikkerheten rundt de potensielle utfallene ved de ulike 

mulighetene, og risikoen til at de ikke vil møte ens ønsker og forventninger (Illeris, 

Katznelson, Nielsen, Simonsen og Sørensen 2009:141). Når det kommer til unges ønsker til 

og forventninger for fremtidig arbeidsliv, kan deres arbeidsverdier sies å være en indikator på 

hvilke utbytte de ser på som viktige for å kunne oppnå arbeidstilfredshet. Et annet element 

som også kan trekkes inn hentes fra psykologidisiplinen, nemlig skillet mellom ytre og indre 

motivasjon. Skillet indikerer deres insentiv bak yrkesorienteringer. ”Vil jeg bli lærer fordi jeg 

elsker å lære bort, eller fordi det er gunstig siden lærere er trengt overalt og gir derfor store 

jobbmuligheter” (Bandura i Walther 2009:125).  
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2.7.1 Den nye yrkesgruppen  

Det råder liten tvil i litteraturen om at arbeidsmarkedet har gjennomgått fundamentale 

endringer i dens struktur (Grøgaard og Aamodt 2006, Beck 2000, Florida 2002, Sennett 

2008), fra å være industritung til kunnskapsbasert. Skiftet mener Richard Florida (2002) har 

ledet til en endring i klassestrukturen og lagt til rette for en ny forståelsesparadigme av 

sammenhengen mellom yrke- og klasseposisjon. De ”gamle” klasseskjemaene hevder han 

bygger på en utgått samfunnsøkonomi forankret i fysisk produksjon. Det nye arbeidsmarkedet 

og klassestruktur utledes fra en kreativ økonomi, hvor det er kunnskap, intelligens og 

nytenkning som er rådende arbeidsressurser. Produksjon består av ideer og løsninger fremfor 

materielle produkter (se også Beck 2000:41). Kreativitet og nyskapning blir i økende grad 

verdsatt. Store bedrifter verdsetter det på grunnlag av resultater det produserer og arbeidere 

verdsetter det som en rute mot selvutfoldelse og arbeidstilfredshet. I sine analyser introduserer 

han en ny samfunnsfraksjon; den kreative klasse. Slik jeg tolker Florida, henter han 

inspirasjon fra marxismen ved at han klassifiserer klassefraksjoner med basis i 

produksjonsformer og overordnet samfunnsøkonomi.  

Det som skiller den kreative klasse fra de andre yrkesgruppene, er at de som inngår i denne 

klassen har jobber hvor deres funksjon er å skape meningsfulle nye former (Florida 2002:68). 

Mens de andre klasseformene synker i deres tilstedeværelse på arbeidsmarkedet, øker stadig 

antall medlemmer i den kreative klasse. Det har vært nedgang i jordbrukssektoren, særlig 

siden begynnelsen av 1900-tallet, industrisektoren siden 1950 og 60-tallet, så vel som 

servicesektoren siden 1990-tallet, i prosent av arbeidskraft på arbeidsmarkedet (2002:75). Den 

kreative klassen består av to komponenter; den super kreative kjerne og kreative 

profesjonelle. Den super kreative kjerne består blant annet av ingeniører, professorer og 

vitenskapsmenn, i tillegg til meningsskapere som analytikere, kulturelle figurer og artister, 

redaktører og sakprosa skribenter. ”I define the highest order of creative work as producing 

new forms or designs that are readily transferable and widely useful (…)” (Florida 2002:69). 

De som inngår i gruppen av kreative profesjonelle er personer som jobber innenfor 

kunnskapsintensive industrier, som krever høyere utdannelse. Arbeiderne finner løsninger på 

problemer og må dra på kompleks kunnskap for å gjøre dette. I denne gruppen finner man 

blant annet de som jobber innenfor finanssektoren, juss og helseprofesjoner, og 

virksomhetsstyring. Det øverste kravet er selvstendig tenkning og kreative løsninger på 

kompliserte problemer, hvor de kanskje må kombinere standardiserte tilnærminger med unike 
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metoder knyttet til spesifikke situasjoner (2002:69). Det som fører til at denne klassen og 

arbeidssektoren vokser er at dens funksjon både er verdsatt på arbeidsmarkedet og gir 

arbeidsplassen en ny mening for individet.  

2.7.2 Idealarbeideren på det nye arbeidsmarkedet 

Spørsmålet videre blir hvordan unge voksne skal tilpasse seg arbeidslivets endrende form, og 

hva som skal til for å bli en ”vinner” på arbeidsmarkedet. Det nye arbeidsmarkedet 

karakteriseres som skiftende og differensiert. Dette skaper en ny form for risiko for unge 

voksne, siden utfallet og konsekvensene for deres arbeidsliv er mer uoversiktlig og usikre. De 

kan ikke belage seg på å kunne holde en karriere innenfor en bedrift ut arbeidslivet, siden 

arbeidsmarkedet i økende grad er preget av korttidsansettelser, fleksible arbeidstider og 

hyppige omorganiseringer (Sennett 2008, Bauman 2001, Florida 2002). Det har blitt følgelig 

mer vanlig å stille spørsmålet; ”hva jobber du med?”; fremfor spørsmålet; ”hvor jobber du?”.  

Sennett (2008) karakteriserer en idealarbeider i sine analyser; en som besitter fleksibilitet som 

fremste egenskap. Fremfor å pløye seg ned i langvarige prosjekter og opparbeide seg en 

spesialkompetanse, må arbeideren kunne være nytenkende og være i stand til å ta risiko i 

arbeidslivet. Sennets referanse til risiko er knyttet til egenskapen til å gi slipp på tidligere 

oppnåelser og å være innovativ. Arbeideren må være villig til å møte risikoen til å feile, miste 

jobben og å oppnå dårlige resultater, men uten å la det sette seg i huden. Prinsippet om ”ingen 

langsiktige mål” forutsetter korte og hyppige bekjentskaper, og undergraver tillitt, lojalitet og 

gjensidig forpliktelser som belages på utvikling over tid. Poenget kan best eksemplifiseres 

gjennom rådet John Kotter, professor ved Harvard Business School, ga sine studenter: 

Han anbefaler å jobbe i konsulentbransjen fremfor å «bli sittende fast» i langvarige 

stillinger. Institusjonell lojalitet er en felle i en økonomi hvor «forretningskonsepter, 

produktdesign, informasjon om konkurrenter og kapitaltilgang samt alle former for 

kunnskap sannsynligvis har kort levetid» (i Sennett 2008:31).  

I Baumans (2001) metafor om det senmoderne samfunnet som flytende, finner jeg en lik 

tankegang og beskrivelse av det nye arbeidsmarkedet og dets idealarbeider. Arbeidsmarkedet 

er en flytende institusjon som ikke lenger er preget av tunge industrier. Unge voksne kan ikke 

belage seg på å kunne slå rot i en bedrift og oppnå en kollektiv tilhørighetsfølelse i bedriften. 
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Arbeidsforhold hevder han har gått fra ekteskap til samboerskap og arbeidsstedet føles som en 

campingplass.  

Når først ansettelsen av arbeidere har blitt et usikkert korttidsprosjekt som er blitt 

ribbet for faste (…) framtidsutsikter, og som derfor har blitt episodisk, (…) er det liten 

sjans for at gjensidig lojalitet og forpliktelse skal slå rot og vokse opp (Bauman 

2001:170-171). 

Metaforen, arbeidsstedet som en campingplass, kan tolkes sammen med hans metaforer av 

”vinnere” og ”tapere” av den nye samfunnsorden; ”turisten” og ”vagabonden”. Turisten 

besitter en flytende samfunnsånd og liker å reise fra sted til sted, mens vagabonden opplever 

det som en byrde og skulle helst kunne bare slå rot og forbli på campingplassen (Bauman 

2001). Med andre ord karakteriseres ”vinneren” på det nye arbeidsmarkedet, som en arbeider 

som klarer å omfavne risiko og kravet om fleksibilitet og benytte dette til sin fordel. 

”Taperen” klarer ikke dette, men lar det ta overhånd og det blir følgelig en kilde til usikkerhet 

og utilfredshet.    

2.7.3 Endringer i arbeidsverdier 

Til nå er det redegjort for hva som karakteriserer det nye arbeidsmarkedet og hvordan en 

idealarbeider oppfattes fra dets perspektiv. Spørsmålet videre er hvordan unge voksne 

orienterer seg mot arbeidslivet, og hvorvidt det har skjedd endringer i arbeids betydning over 

tid. Det kan oppfattes som at arbeidslivet anses som en arena for selvrealisering, ettersom 

unge voksne i økende grad møter et kulturelt budskap om at de skal realisere seg selv og 

dyrke sin særegenhet (Krange 2004). Orienteringer mot arbeidslivet legger grunnlag for valg 

av utdannelse og/eller andre opparbeidede erfaringer i overgangsfasen mellom skole og 

arbeid. Dessuten assosieres orienteringen med forventninger for fremtidig arbeidsliv. Siden 

unge voksne befinner seg i en livsfase preget av eksperimentering (Arnett 2000) og 

arbeidslivet kan fremstå som noe fjernt i tid (Nowotny 1994), kan arbeidsverdier være gode 

indikatorer på deres ønsker for fremtidig arbeidsliv. Arbeidsverdier er definert som 

viktigheten man pålegger ulike arbeidsforhold (Johnson 2002:1308) og kan være indikator på 

kulturelle verdier (Øia og Fauske 2010:293).  

Figur 2.1 er en inndeling av ulike arbeidsverdier og skal gi leseren oversikt over 

arbeidsverdier unge voksne stilles overfor i ulike undersøkelser. Ut fra presentert teori og 
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analyse av det nye arbeidsmarkedet, kan indre arbeidsverdier knyttes til arbeidsforhold som 

tilbyr unge voksne mulighet for selvrealisering i arbeidslivet. De indre arbeidsverdiene 

samsvarer med det nye arbeidsmarkedets krav og etterspørsel etter kompetanse hos 

arbeidstakere, etter nytenkning, fleksibilitet og kreativitet.  

 

Jean Twenge (2010) og Tormod Øia og Halvor Fauske (2010:293-294) har utført kvantitative 

lag-studier12 av amerikanske unges og norsk ungdoms arbeidsverdier. Studiene fokuserer på 

viktigheten som ilegges fremviste arbeidsverdier, og hvordan forandringer over tid kan 

indikere endringer i kulturen. Knud Illeris (et al. 2009:kap.6) har i samarbeid med en gruppe 

danske ungdomsforskere utført en studie av ulike kvalitative undersøkelser av dansk ungdoms 

orienteringer mot arbeidslivet. I deres studie er det fokus på hvilke arbeidsverdier 

informantene trekker frem og hvordan verdiene vurderes med og mot hverandre. Deres 

informanters fortolkninger av verdier gir grunnlag for en dypere forståelse av hvilke 

implikasjoner individualiseringsprosessen har hatt for unge voksnes forventninger til 

arbeidslivet.  

Twenge har et bredere tidsaspekt i sin studie enn Øia og Fauske. Hun undersøker endringer 

mellom fire generasjoner: Silent (1946), Boomers (1946-64), GenX (1965-82) og GenMe 

(1982 ). Endringer mellom generasjonene er lineære, og henviser til en endringsprosess 
                                                
12 Lag-studier gjør undersøker av unge fra ulike kohorter eller generasjoner for å finne kulturelle endringer. En 
annen tilnærming som er brukt er cross sectional studie, som er en tverrsnittsundersøkelse av folk fra forskjellige 
generasjoner på et bestem tidspunkt. Fordelen med lag-studier er at undersøkelsen holder alderseffekten 
konstant. 
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fremfor ulike brudd mellom dem. Overgangen som er mest interessant for denne oppgaven er 

mellom GenX og GenMe, i og med at informantene i denne studien befinner seg innenfor 

GenMe. Det er også endringer mellom disse to gruppene Øia og Fauske trekker frem i sine 

analyser,13 i norsk kontekst. Twenge (2010:205) finner ingen betydelig endring i viktighet 

pålagt indre arbeidsverdier av unge fra GenX til GenMe. Dette hevder hun motstrider 

hypoteser vedrørende at unge i økende grad søker mot meningsfulle jobber og har en større 

forventning om at jobben skal være uttrykk ved sin identitet. Øia og Fauske (2010:294) 

trekker en tilsvarende slutning, da de finner at det har vært en nedgang i andel som finner det 

betydelig viktig at arbeide skal være idérikt og skapende, som sank fra 66 prosent i 1992 til 55 

i 2002. Det trekkes derimot ikke frem at det har skjedd betydelige endringer i viktigheten 

pålagt andre verdier forbundet med mulighet til å benytte individuelt besittende 

arbeidsressurser. I så måte henviser deres tolkning kun til nedgang i verdsetting av 

arbeidsforhold knyttet til en fraksjon av den kreative klasse. Tolkningen åpner ikke for en 

bred forståelse av hva det vil si å ha mulighet til å kunne realisere seg selv i arbeidslivet. På 

denne måten låses en definisjon av hvilken mening unge voksne ilegger mulighet til å kunne 

realisere seg selv, og deres søken etter et meningsfullt arbeidsliv.  

I lag-studiene argumenteres det for at unge i GenMe er mer individorientert enn de i GenX. 

Dette diskuteres blant annet i lys av endringer, og deres fortolkninger av viktighet pålagt 

eksterne- og altruistiske arbeidsverdier. Øia og Fauske (2010:294) påpeker at det har skjedd 

en reduksjon i andel som finner det betydelig viktig at jobben skal kunne være 

samfunnsnyttig, samtidig som det er en økning i andel som er opptatt av status og prestisje. 

Twenge finner en motstridende endring, da eksterne arbeidsverdier avtar i betydning og at 

altruistiske verdier ikke har endret seg betydelig i viktighet mellom generasjonene. Dette 

hevder hun ikke nødvendigvis er et tegn på en opprettholdelse av internaliserte altruistiske 

holdninger. Derimot tror Twenge at unge i GenMe større grad er påkrevd å utføre frivillig 

arbeid, som en del av søkeprosessen til videreutdannelse, i USA. En annen forklaring kan 

man finne hos Beck (og Beck-Gernsheim 2002:kap.12) i Freedom’s children. Økning i 

engasjement til frivillig arbeid kan knyttes til at unge ønsker å opprettholde kontroll over eget 

politiske engasjement, gjennom å åpne for fleksible tilknytninger. Denne formen for politisk 

engasjement betyr ikke at det foreligger mer egoistiske intensjoner, men at det er en måte for 

unge å ikke tilknytte seg livsvarige politiske forpliktelser og kan engasjere seg i saker de til 

                                                
13 De sammenligner resultater fra Ung i Oslo undersøkelser fra 2002 og 1992. I undersøkelsene var 
respondentene i alder av 13 til 17 år.  
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enhver tid mener er viktige for dem. Å være til nytte for andre og ha mulighet til å hjelpe 

andre fremstår på denne måten som én måte unge voksne i senmoderniteten realiserer seg 

selv, og den tilsynelatende motsigelsen belyser tvetydigheten som ligger i tolkninger av ulike 

verdier. Å gjøre noe for andre behøver ikke å bety at man ikke samtidig vil realisere seg selv.  

Unges opptatthet av sosiale gevinster har avtatt mellom GenX og GenMe, som støtter opp om 

påstanden om en sterkere individorientering blant unge voksne i GenMe enn GenX. En 

tolkning av tidseffekten kan være at arbeidsplassen i mindre grad oppfattes som en arena, 

hvor man søker fellesskap og venner, siden den er preget av korttidsansettelser og fleksible 

arbeidstider. Dette kan i så fall henge sammen med at unge i GenMe plasserer større viktighet 

til verdier tilknyttet stabilitet. Altså at dette blir viktigere, siden det er vanskeligere å oppnå.  

Illeris et al. (2009) finner i sin gjennomgang av ulike intervjuer med dansk ungdom om 

forventninger for arbeidslivet, at det har skjedd endringer i den ilagte mening til 

arbeidsverdier. Forskerne belyser samtidig hvordan ulike verdier faller eller øker i betydning 

når de vurderes mot hverandre. Når informantene snakker om sosiale verdier er dette i 

tilknytning til individuelle kvaliteter og følelse av identifikasjon, fremfor følelse av fellesskap 

med et kollegiale. Lignende trend gjelder ønske om autonomi, som i større grad er forbundet 

med forpliktelser overfor seg selv, fremfor aversjon mot autorisasjon og overvåkning. Det er 

heller verdsetting individuelt ansvar. En gruppe dansk ungdom viser å nedprioritere lønn til 

fordel for andre verdier (Illeris et. al. 2009:148), og uttrykker at lønn burde ha en tett 

tilknytning til innsats og kompetanse, fremfor ansiennitet. Dette kan henge sammen med at 

informantene også uttrykker at de ikke forventer å bli værende i den første jobben mer enn et 

par år. De vil heller kunne flytte på seg for å kunne utvikle sine evner, fremfor å være lojal 

overfor en og samme bedrift (Illeris et. al. 2009:144). Dette indikerer at uavhengig av hvilke 

retning pilen peker i kvantitative studier, kan ikke slike undersøkelser plukke opp det 

dynamiske og tvetydigheten som fremkommer i intervju når verdiene fortolkes og vurderes i 

relasjon med hverandre. De kvalitative studiene fremviser støtte for kulturelle endringer 

tilknyttet teorier om individualisering, i motsetning til de kvantitative studiene. De finner at 

arbeidsverdier knyttes opp mot arbeidsforhold forankret i individualiserte holdninger til 

arbeidslivet. Deres studie og funn belyser viktigheten med en bred innfallsvinkel i 

undersøkelser av unge voksnes orienteringer mot arbeidslivet, og hvordan disse kan lede til 

dypere forståelse av endringer av kulturelle verdier.  
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2.8 Avslutning  
I kapittelet har jeg redegjort for teorier om individualisering og kritikken den møter i den 

sosiologiske debatten, samt tidligere forskning på feltet. Det er vanskelig å benekte for 

individualisering på et institusjonelt og kulturelt nivå, og diskusjonene omhandler i det store 

hvilke implikasjoner samfunnsendringene har for individuelle handlingsvalg og orienteringer 

i samfunnet. Jeg vil ta med meg et åpent begrep om individualisering, for å kunne kun ha en 

bred innfallsvinkel til hvilke følger det kan ha på et individnivå, for unge voksnes 

forventninger til overgangsfasen mellom skole og arbeid. For å danne en helhetlig forståelse 

av studiens informanters refleksjoner rundt overgangsfasen i et senmoderne samfunn, baseres 

problemstillingen på tre forskningsspørsmål. Forskningsspørsmålene omhandler 

informantenes refleksjoner rundt deres opplevelser ved å avslutte videregående skole, 

betydningen av sosial bakgrunn for overgangsfasen og deres orienteringer mot arbeidslivet.  

1) Hvordan opplever informantene ambivalensen mellom ønsker og muligheter når de skal 

foreta handlingsvalg etter avsluttet videregående opplæring? 

2) Hvilke rolle har sosial bakgrunn i informantenes narrativer?  

3) Hvordan orienterer informantene seg mot fremtidig arbeidsliv? 
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3 Metode 
Teori og tidligere forskning gir grunnlag for innfallsvinkel og fortolkninger til analyse, men 

metodiske valg sikrer at datamaterialet som skal analyseres er dekkende for å kunne si noe om 

temaet som forskes på. Det vil først redegjøres for det metodiske utgangspunktet for 

oppgaven og hvordan veien gikk fra kvantitativt datamaterialet til kvalitativ datainnsamling. 

Avslutningsvis vil analyseplan og -tilnærming, samt etiske betraktninger presenteres.  

3.1 ”Young Perspectives”. Et prosjekt – fire 
masteroppgaver 

Doktorgradsstipendiat Jens L. Hjort og hans veileder Torben H. Nielsen presenterte høsten 

2010 prosjektet ”Young Perspectives”,14 som de inviterte masterstudenter til å ta del i. 

Prosjektet består av en kombinasjon mellom kvantitativ og kvalitativ datamateriale og har et 

teoretisk utgangspunkt i sosiologiske debatter om individualisering og klasse. Det kvantitative 

datamaterialet er hentet fra NOVAs Longitudinell Ung i Oslo (LUNO) undersøkelse15 av 

Oslo-ungdom født i 1992. Formålet med LUNO-undersøkelsen er blant annet å kartlegge hva 

de tenker om utdanning og fremtidig yrke, og å undersøke hvordan dette endrer seg over tid. 

Frem til våren 2010 har respondentene besvart tre spørreskjemaer. Den første da de gikk i 

niende klasse, den neste i tiende og den tredje under andre året på videregående skole. Først i 

den tredje runden ble respondenter spurt om de kunne tenke seg å bli kontaktet for 

oppfølgingsintervju, og følgelig er informanter til den kvalitative datainnsamlingen trukket fra 

den respondentmassen. 

Vi er fire masterstudenter som tar del i prosjektet.16 Med utgangspunkt i det teoretiske 

bakteppet og det metodiske utgangspunktet har vi valg våre individuelle temaer, hvorav 

temaet for denne oppgaven er overgangsfasen mellom skole og arbeid.  

 

 

                                                
14 Se vedlegg 4 for prosjektbeskrivelse utarbeidet av Hjort er.  
15 En kort presentasjon av LUNO-undersøkelsen finnes på NOVAs nettsider: http://www.nova.no/id/10533.0  
16 De andre tre er Kine Paulsen, Margrethe Gustavsen og Stian Mathisen.  
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3.1.1 Et teoretisk utvalg  

Det teoretiske bakteppet for prosjektet er sosiologiske debatter om individualisering og klasse. 

Vår utgangshypotese var at individualisering som en samfunnsprosess slår ut ulike for unge 

voksne i senmoderniteten, og vi valgte derfor å ta utgangspunkt i teorier om individualisering 

for å sortere respondentmassen og finne informanter. Ved å gjøre dette kunne vi sørge for å få 

bred variasjon over individualisering hos informantene. Individualiseringsbegrepet beveger 

seg på et høyt abstraksjonsnivå som vi ikke har data til å sette mål på. Vi hentet derfor ut to 

spørsmålsbatterier fra LUNO-undersøkelsen som kan relatere til tilbøyeligheter tilknyttet 

individualisering. Det ene angår hva respondentene vil verdsette ved fremtidig yrke, det andre 

angår planer de har før de har fylt 25 år. Fra batteriene ble variabler valgt ut som mål på 

orientering mot selvrealisering og fleksibilitet i arbeidslivet og orientering mot utlandet i ens 

planer (se vedlegg 4:125-126). Disse ble en grovkornet operasjonalisering av tilbøyeligheter 

tilknyttet individualiseringsteori og slått sammen til en indeks som viser variasjoner i 

orienteringer. Utvalgsstrategien bygde videre på et ”least similar design”. Det innebærer at vi 

bestemte oss for følge opp respondenter som havnet i ytterkantene av indeksen, henholdsvis 

segment 1 og segment 2, for å oppnå maksimum variasjon av individualisering hos 

informantene. Særlig er dette interessant for mine videre analyser av informantenes 

forventninger for arbeidslivet, og hvilken betydning disse har for deres handlingsvalg i 

overgangsfasen mellom skole og arbeidsliv. Jeg vil derimot ikke fastlåse begrepene 

fleksibilitet og selvrealisering til en forhåndsdefinisjon, med hensyn til variablene som er 

benyttet for å måle disse orienteringene. Dette var Herbert Blumers (1954) hensikt med 

sensitizing concepts. Ved å ikke låse begrepene til en forhåndsdefinisjon åpner det for at 

studie kan være eksplorerende og induktiv. I den forstand at de teoretiske begrepene kun 

tilbyr en innfallsport for å gripe tak i empirien, men begrepenes meningsinnhold utvikles 

gjennom empirinær analyse (Thagaard 2002:174).  

På bakgrunn av spørsmålsbatteriet som benyttes som mål på orientering mot selvrealisering 

og fleksibilitet i arbeidslivet, ble det utarbeidet en hypotese i forkant av den kvalitative 

datainnsamlingen.  

Informanter i segment 1 vil i sterkere grad være opptatt av å kunne være fleksibel 
og/eller å kunne selvrealisere seg i arbeidslivet, enn informanter i segment 2. 

Ved å behandle konseptene om fleksibilitet og selvrealisering som sensitizing concepts, kan 

jeg utprøve hypotesen i lys av funn som springer ut fra mine analyser. På denne måten leder 
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ikke den teoretiske utvalgsstrategien til en teoristyrt analytisk tilnærming til datamaterialet, 

men sørger heller for at jeg oppnår bred variasjon av orienteringer hos informantene. 

3.1.2 Rekruttering av informanter 

Frem til rekrutteringen av informanter startet, hadde utvalgsprosessen gått gjennom en rekke 

seleksjonsmekanismer. Totalt hadde 2470 Oslo-ungdom født i 1992 svart på minst en av 

spørreskjemarundene, hvorav 1865 svarte på den tredje. Om frafallet var systematisk eller 

tilfeldig har jeg ikke informasjon på. En av årsakene kan være frafall i videregående skole. 

Ifølge Statistisk sentralbyrå falt en andel på rundt trettifem prosent fra i løpet av fem år i 

videregående skole, av kullet som startet i 2006 (SSB 2011b). De av respondentene som falt 

fra før den tredje runden kan enten ha mistet interesse til å i det hele tatt være en del av 

forskningsprosjektet, eller ikke hatt mulighet til å besvare undersøkelsen. Av de 1865 

respondentene på den tredje spørreundersøkelsen var det 965 som svarte ja til å bli kontaktet 

for et oppfølgingsintervju. Dette kan ha ledet til en skjevhet i underutvalget, i den forstand at 

det er de respondentene som i høyest grad følte at de mestret sin livssituasjon også er de som 

stilte seg disponible til å være med på et oppfølgingsintervju (Thagaard 2002:54). Den tredje 

seleksjonsmekanismen i forkant av rekrutteringsprosessen er knyttet en begrensning gitt av 

NOVA. Vi måtte ekskludere de respondentene som hadde gått yrkesrettede linjer, ettersom 

disse skulle oppfølges av NOVA. Vel og merke var frafallsprosenten langt høyere blant denne 

gruppen (28 prosent) i forhold til de som hadde startet studieforberedende utdanningsprogram 

(7 prosent), i 2006 (SSB 2011b). En følge av disse tre seleksjonsmekanismene er at 

underutvalget vi skulle trekke informanter fra ikke var representativt for populasjonen. 

Fremfor at analysene danner en forståelse av hvilke forventninger unge voksne i Oslo har til 

overgangsfasen mellom skole og arbeid, vil den gi grunnlag for forståelse av forventninger 

hos ”mainstreamen”. Ved å følge ”least similar design” oppnås imidlertid en bred variasjon 

over orienteringer blant informantene, som kan gi indikasjoner for tendenser hos 

samfunnsgruppen eller legge et godt grunnlag for videre forskning på feltet.   

Høsten 2011 ble det sendt ut et introbrev17 til 100 respondenter i vårt underutvalg. Hensikten 

med dette var tredelt. For det første var det viktig å informere at prosjektet ”Young 

Perspectives” hadde tilknytning til NOVA og at vi hadde fått tillatelse til å kontakte dem, og 

således ikke bryter kravet om personvern. For det andre ble det sendt ut for å informere om 

                                                
17 Se vedlegg 3.  
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prosjektets hensikt og at vi ville kontakte dem. For det tredje ble det sendt ut for å informere 

om at det ville være frivillig å delta, at de kan trekke seg underveis i forskningsprosessen, at 

intervjuene er underlagt taushetsplikt, at opplysninger vil behandles konfidensielt og at de vil 

anonymiseres i våre publikasjoner. På denne måten kunne vi sikre informert samtykke (Kvale 

og Brinkmann 2009:88-89).  

Vi rekrutterte totalt 34 informanter, som fordeler seg som følger over segment og kjønn; 

9 Jenter fra segment 1 / 8 Gutter fra segment 1 
11 Jenter fra Segment 2 / 6 Gutter fra segment 2 

Årsaken til at vi ønsket å oppnå en balanse mellom antall gutter og jenter, var i tilfellet kjønn 

ville ha betydning i et eller flere av oppgavene på prosjektet. Det viste seg å være av relevans 

for flere av mine medforskere, jeg har valgt å ikke ta kjønn i betraktning. Dette gjorde jeg for 

å få mulighet til å undersøke informantene som én gruppe og vise variasjoner blott for kjønn, 

for å ikke bli ledet av forventninger til kjønnede handlingsmønstre i analysene.  

Det viste seg å være vanskeligere å rekruttere informanter blant respondentgruppen tilhørende 

segment 2 enn 1. Det var færre av de som ble oppringt som tilhører segment 1 som takket nei, 

enn de tilhørende segment 2. Forsøk på å forklare årsaken til dette vil kun være basert på 

spekuleringer. Det var også vanskeligere å rekruttere gutter enn jenter. Jentene fremstod 

generelt som mer entusiastiske og positive til å delta enn guttene. Underveis ble det en 

utfordring å få en balanse mellom antall rekrutterte informanter tilhørende de to segmentene 

og å oppnå en kjønnsmessig balanse. Vi avgjorde at de 34 informantene vi fikk rekruttert ville 

gi tilstrekkelig variasjon i orienteringer og gi et tilfredsstillende analysegrunnlag.18  

3.2 Metodiske betraktninger 
Utvalgskriteriene har forankring i teorier om individualisering. Gjennom våre analyser ønsker 

vi å holde et åpent begrep om individualisering. Spørsmålet ble derfor om det ville være mest 

fruktbart å utføre individuelle- eller gruppeintervju med informantene, for å få nyanser i 

datamaterialet. Ved valg av gruppeintervju vil det være mulig å få frem forskjellige 

synspunkter og erfaringer rundt de ulike temaene gjennom ”naturlige” samtaler mellom 

informantene, hvor vi kun ville hatt rolle som moderatorer (Kvale og Brinkmann 2009:162). 

                                                
18 Se vedlegg 1 for en informantoversikt. Der får leseren mulighet til å få et innblikk i hvem informantene er.   
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Å sette sammen heterogene eller homogene grupper, med utgangspunkt i segmentplassering 

og/eller kjønn, vil gjøre det mulig å spore forskjellige synspunkter innad eller mellom 

gruppene. Det vil også øke sannsynligheten for å fremkalle mer spontane ekspressive 

synspunkter, enn ved individuelle intervjuer (2009:162). En svakhet ved å utføre denne 

formen for intervju vil være at de teoretiske utvalgskriteriene vil kunne få for stor innflytelse 

over gruppesammensetninger og tematiske spørsmål til gruppene, og følgelig for våre 

analyser. Hypoteser utarbeidet i forkant av intervjuene vil kunne få for stor plass i analysene, i 

form av at de kan testes, og på denne måten vil vi miste nyanser i utvalget. Vi bestemte oss 

derfor for å utføre individuelle intervjuer med informantene og at de skulle bære preg av 

individuelle fortellinger rundt våre temaer. Vi ønsket i utgangspunktet å utføre narrative 

intervjuer (Kvale og Brinkmann 2009:165-6), hvor vi skulle fokusere på deres fortellinger om 

tidligere erfaringer, deres opplevelser ved deres nåværende situasjon og deres håp og 

forventninger for fremtiden. Fortellingene ville vi skulle være et resultat av en ”naturlig 

samtale” med informanten, men at intervjueren skulle lede samtalen i så måte at våre temaer 

ble dekket. Denne intervjuformen gir mulighet til å ha en induktiv tilnærming til 

datamaterialet, hvor teori ikke leder analyse, men kun tilbyr perspektiver og begreper for 

fortolkning av meningsinnholdet.   

3.3 Intervju 
For at alle på prosjektet skulle få bredest mulig datamateriale som analysegrunnlag, bestemte 

vi oss for å utarbeide en felles intervjuguide og at alle intervjuer skulle transkriberes. Her vil 

jeg redegjøre for intervjuprosessen. 

3.3.1 En felles intervjuguide 

En intervjuguide er ifølge Widerberg (2001:60) et intervjuverktøy eller hjelpemiddel for 

forskeren i intervjusituasjonen, samt et uttrykk for hvordan en ønsker å analysere dataene. 

Utformingen av intervjuguiden ble en utfordrende affære, i og med at vi var fem stykker som 

hadde ønsker og forventninger til hvilke temaer som skulle belyses og spørsmål som skulle 

stilles for å kunne belyse disse. Vi utarbeidet en semistrukturert intervjuguide med åpne 

spørsmål som ble delt inn i tidssekvenser; nåtid, fremtid og fortid. Sammen utarbeidet vi et 

antall åpne spørsmål innenfor de ulike tidssekvensene som skulle sørge for at 

intervjusamtalene dekket de individuelle temaområdene på prosjektet. Inndelingen var ikke 
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statisk, og vi var åpne for at informantenes fortellinger kunne styre samtalen både på tvers av 

inndelingen og også følge en annen kronologi (Kvale og Brinkmann 2009:47). Innholdet i 

intervjuguiden beveger seg på to nivåer. Nivåene er derimot ikke gjensidig utelukkende. Det 

ene baseres på det teoretiske utgangspunktet for prosjektet: Spenningen mellom 

individualisering og klasse. Det andre nivået baseres på våre individuelle temaer: Mobilitet, 

karakterer og motivasjon, kropp og selvbilde og oppgavens tema overgangsfasen mellom 

skole og arbeid. I utgangspunktet bygde hele intervjuguiden på en narrativ logikk. Intervjuet 

skulle være en samtale mellom intervjueren(e) og informantene, hvorav intervjueren(e) skulle 

fremkalle eller skape ”naturlige” fortellinger rundt de ulike temaområdene (2009:47), med 

holdepunkt i de ulike tidssekvensene. Underveis i intervjuprosessen måtte vi derimot gjøre 

enkle inngrep i intervjuguiden. Vi endte med å plassere spørsmål eksplisitt tilhørende temaet 

om kropp og selvbilde i slutten av intervjuguiden. Det ble også lagt til noen spørsmål og ord-

bilde assosiasjon vedrørende tema. Dette ble i hovedsak gjort av analytiske årsaker, da 

analysen i den studien i større grad ville være temabasert, fremfor å ta utgangspunkt i et 

temaområde i informantenes narrativer.19  

3.3.2 Gjennomføring av intervju 

Før vi startet den ”reelle” datainnsamlingen utførte vi testintervju. Dette gjorde vi for å 

vurdere om intervjuguiden var god nok, og for å få erfart hvordan intervjusituasjonen ville bli. 

Testintervjuene ble gjort med folk i samme alder som informantene og personene ble 

rekruttert gjennom bekjentskaper. Disse var behjelpelig i utarbeidelsen av intervjuguiden, da 

de bragte frem sider ved våre temaer vi ikke hadde tenkt på forhånd. De presiserte dessuten 

viktigheten med å få stilt de ulike åpne spørsmålene, da noen ble glemt i testintervjuene.  

Jeg gjennomførte ni intervjuer, fire av dem sammen med Hjort. Intervjuene varierte fra 35 

minutter til 1 ½ time, etter hvor mye informantene hadde å fortelle. Det ble ikke opplevd som 

problematisk at vi i noen tilfeller var to intervjuere. Bevisst sørget jeg og Hjort for at en av 

oss satt ved siden av informanten, fremfor at begge skulle sitte overfor, for å skape en 

avslappet atmosfære og at det ikke skulle oppleves som et forhør, men heller en samtale. Før 

intervjustart utførte vi en briefing. Informantene ble informert om at de har mulighet til å 

trekke seg når som helst under forskningsprosessen og at de vil bli anonymisert i våre 

publikasjoner. Selv om de allerede hadde fått denne informasjonen i introbrevet, mente vi det 

                                                
19 Det er den modererte versjonen av intervjuguiden som ligger i vedlegg 2. 
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var viktig å gjenta det i forkant av intervjuet for å forsikre oss informert samtykke og 

forminske sjansen for frafall underveis (Kvale og Brinkmann 2009:88-9). Vi spurte dem også 

om det var greit at vi tok lydopptak av intervjuet, som vi ville slette etter prosjektets slutt, noe 

ingen av informantene avviste. Etter intervjuets slutt gjorde vi en debrifing (2009:88-9), hvor 

vi spurte informantene om det var noe de hadde å tilføye og hvordan de hadde opplevd 

intervjusituasjon. Flere ga uttrykk for at de syntes det var fint å kunne snakke om ting de 

sjeldent har mulighet til.  

Det at intervjuene ble spilt inn gjorde at jeg i større grad kunne følge informantenes 

fortellinger uten å måtte stoppe opp for å notere, eller skape distraksjoner ved å skrive notater. 

Derimot hendte det på et tidspunkt at opptakeren ikke hadde startet, og det 1 ½ times lange 

intervjuet både manglet gode notater og lydopptak. Jeg var veldig heldig, og fikk avtalt et nytt 

intervju med informanten. Hjort ble med på det andre intervjuet slik at det ble skapt en følelse 

av at hun ga ”ny” informasjon og intervjuet ikke skulle inneholde kun gjentagelser. 

Det viste seg å være en god strategi å utføre semistrukturerte intervjuer. Det førte til at 

intervjusamtalene fikk en naturlig flyt, og at informantene selv definerte hvilke aspekter og 

elementer ved temaområdene de ville fortelle om og mente var viktige for dem. Hadde vi 

fulgt intervjuguiden slavisk ville intervjuene i større grad stagnert og fått unaturlige 

overganger, og kunne skapt mer usikkerhet hos informantene. Slik det tidligere er nevnt ble 

det gjort noen endringer i intervjuguiden underveis i datainnsamlingen, og temaet om kropp 

og selvbilde fikk en egen seksjon på slutten av intervjuet. Dette temaet kunne potensielt 

oppfattes i større grad enn de andre temaene som ubehagelig og spørsmålene mer sensitive, 

siden temaet gjaldt deres refleksjoner rundt kropp og selvbilde, og kroppsidealer mer generelt. 

Derfor ble det viktig å presisere overfor informantene at de selv bestemte om de ville svare på 

de ulike spørsmålene eller ikke, og også være observant på signaler som kunne tyde på at vi 

beveget oss utenfor deres komfortsone. Vi ville heller ikke å fremkalle informasjon de 

potensielt kan angre på i ettertid (Thagaard 2002:106).  

Før intervjustart presiserte vi overfor informantene at det ikke ville være noen svar som vil 

oppfattes som mer eller mindre riktige, enn andre. Vi ønsket at intervjuet skulle føles som en 

”naturlig” samtale. Likevel er det viktig å være bevisst på at kunnskapen som produseres i 

intervjuene skapes i samspill mellom intervjueren og informanten. Informasjonen fra 

intervjuene vil derfor være preget av forholdet vi fem på prosjektet individuelt fikk med de 

informantene i forkant og underveis (Kvale og Brinkmann 2009:72-4).  
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3.3.3 Transkribering 

For at alle på prosjektet skulle få mulighet til å benytte alle intervjusamtalene, skulle alle 

intervjusamtalene transkriberes. I så måte ble samtalene mellom intervjueren(e) og 

informantene abstrahert og fiksert i skriftlig form, og utgjør de grunnleggende empiriske 

dataene for min studie (Kvale og Brinkmann 2009:186). En følge av at jeg ikke var 

deltagende på alle intervjuene, er at jeg ikke har innsyn eller oppfattelse av hvordan 

samspillet i intervjuene utartet seg med tanke på tonefall, pauser eller dynamikken i 

intervjusamtalene (Kvale og Brinkmann 2009:187). Derimot i de tilfeller hvor gestikuleringer 

under intervjusamtalene var markante, ble dette like fullt notert i transkriberingene.  

Det er innholdet i intervjusamtalene som er relevante for analysene, så det viktigere å forstå 

hva informantene sier fremfor hvordan. Tidvis ble derfor kronglete formuleringer rettet opp 

under transkribering. Før vi delte ut transkripsjonene ga vi informantene pseudonavn, for å 

anonymisere informantene. Ved bruk av sitater i analysene med identifiserbar informasjon 

anonymiseres disse etter behov.   

3.4 Analyseplan – en narrativ tilnærming 
Analysene av datamaterialet vil følge en narrativ tilnærming. Narrativ kan være en betegnelse 

på en tekst eller en diskurs, men det kan også brukes om man har fokus på fortellinger fortalt 

av individer (Creswell 2007:53-55), slik det benyttes i denne oppgaven. Innenfor denne 

tradisjonen er det fokus på subjektive fortellinger og hvordan disse samspiller med kulturelle 

diskurser (Kvale og Brinkmann 2009:187). Individualiseringsteori tilbyr viktige analytiske 

innfallsvinkler for fortolkning av meningsinnholdet i informantenes fortellinger i denne 

studien. Målet er ikke å teste ut om noen sider ved teoriene stemmer mer eller mindre enn 

andre, men heller å holde et åpent begrep om individualisering. Individualisering blir således 

stående som inspirasjon under analysene og behandles ikke i form av hypoteser. Gjennom 

empirinær analyse vil jeg potensielt kunne nyansere teorier om individualiserings 

forklaringskraft for unge voksnes handlingsvalg.  

I og med at datamaterialet består av 34 narrativer vil det ikke være hensiktsmessig å ta 

utgangspunkt i de subjektive fortellingene og forsøke å omorganisere og kronologisere 

meningsinnholdet i enhver narrativ, slik det vanligvis gjøres i tilnærmingen (Creswell 

2007:53-55). Fremfor å fokusere på innholdet i enhver narrativ, vil jeg heller behandle alle 
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fortellingene som en felles narrativ om overgangsfasen mellom skole og arbeid i et 

senmoderne samfunn. Dette innebærer at det er mønstre og trender i narrativene som står 

sentralt for analyse, istedenfor særegenheter ved de subjektive fortellingene. I så måte utføres 

hva Polkinghorne (i Creswell 2007:54) betegner analyse av narrativer. Jeg benytter teori om 

individualisering som en innfallsvinkel for å finne trender og likheter mellom narrativene i 

fortolkninger av meningsinnholdet.  

For å etablere en oversikt over det omfattende datamaterialet, bestående av 34 

semistrukturerte intervjuer, har jeg benyttet programmet HyperReseach. Hovedsakelig har jeg 

brukt programmet for å kode og strukturere innholdet i datamaterialet. Kodingen har 

fortrinnsvis vært empirinær, men i utarbeidelsen av koder og kategorier har teori om 

individualisering vært kilde til perspektiver og inspirasjon til tolkning av innholdet.  

Problemstillingen jeg vil besvare gjennom analyse av datamaterialet er: Hvilke forventninger 

har en gruppe unge voksne fra Oslo til overgangsfasen mellom skole og arbeid i et 

senmoderne samfunn? 

For å besvare problemstillingen vil analysene følge det analytiske tankekartet fremstilt i figur 

3.1. Tankekartet er en konstruksjon av overgangsfasen mellom skole og arbeid og henviser til 

tre tidsdimensjoner i perioden. Det er inspirert fra det teoretiske bakteppet for studien, 

tidligere forskning på feltet og diskusjoner i prosjektseminarer.  
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I analysekapittel: En ”destandardisert og differensiert” overgang, vil jeg besvare følgende 

forskningsspørsmål: 

1) Hvordan opplever informantene ambivalensen mellom ønsker og muligheter når de 

skal foreta handlingsvalg etter avsluttet videregående opplæring?   

2) Hvilken rolle har sosial bakgrunn i informantenes narrativer? 

Det første forskningsspørsmålet har holdepunkt i informantenes fortellinger om deres 

opplevelser ved å gå inn i overgangsfasen mellom skole og arbeid. Analysene tar 

utgangspunkt i informantenes fortellinger om å skulle foreta handlingsvalg i situasjonen de er 

i, og hvordan de møter ambivalensen mellom ønsker og muligheter når de skal vurdere 

valgalternativer. Det andre forskningsspørsmålet omhandler informantenes refleksjoner rundt 

hvilken rolle sosial bakgrunn har for overgangsfasen. Analysene tar utgangspunkt i 

informantenes fortellinger og refleksjoner rundt egne erfaringer med tanke på hvilke 

betydning de mener deres sosiale bakgrunn har for dem. I tillegg vil deres refleksjoner rundt 

hvilke betydning sosial bakgrunn har eller burde ha på et samfunnsnivå tas i betraktning.   
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I analysekapittel: Arbeid som et eget prosjekt, vil jeg besvare følgende forskningsspørsmål: 

3) Hvordan orienterer informantene seg mot fremtidig arbeidsliv? 

Forskningsspørsmålet omhandler informantenes orienteringer mot arbeidslivet. Med 

inspirasjon fra tidligere forskning, vil analysene ta utgangspunkt i informantenes uttrykte 

arbeidsverdier, deres yrkesambisjoner og motivasjonen bak deres yrkesorienteringer og 

utdannelsesvalg eller vurderinger. Dette gjør jeg for å skape et helhetlig inntrykk av deres 

orienteringer mot arbeidslivet og å skape en forståelse av kompleksiteten i deres orienteringer.  

I konklusjonskapittelet vil jeg introdusere en modell over forventninger til overgangsfasen 

mellom skole og arbeid, som baseres på det analytiske tankekartet. Modellen illustrerer 

rekonstruksjonen av informantenes narrativer, hvor jeg kronologiserer meningsinnholdet i 

deres fortellinger om overgangsfasen. I dette kapittelet vil jeg presentere hovedfunn fra 

analysene og redegjøre for relasjonene dem imellom. Jeg vil også kort diskutere hvilke effekt 

det kan ha hatt å velge informanter fra ytterkantene av indeksen, som fungerer som en 

grovkornet operasjonalisering av tilbøyeligheter tilknyttet teori om individualisering for funn.   

3.5 Etiske betraktninger 
Når man forsker på mennesker er det en rekke etiske problemstillinger man må ta stilling til 

underveis i forskningsprosessen (Kvale og Brinkmann 2009:80-1). Tidligere har jeg vist 

hvordan vi sikret informert samtykke fra informantene. Selv om unge voksne ikke er en 

sårbar samfunnsgruppe, bærer enhver informants narrativ fortellinger som kan oppfattes som 

sensitive av informantene. Derfor er det viktig med anonymisering av identifiserbar 

informasjon og å opprettholde krav om konfidensialitet. Lydopptakene av intervjuene er låst 

inne i et skap på kontoret til Hjort, og både opptakene og transkripsjonene vil bli slettet når 

prosjektet er avsluttet. Flere av informantene viste interesse for å lese oppgavene når de er 

publisert, noe vi vil opplyse dem om.   
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4 En ”destandardisert og differensiert” 
overgang  
Akkurat det har jeg tenkt på mange ganger sjæl, «når er jeg liksom» Jeg er jo, per definisjon, voksen nå, og i mange 
sammenhenger regnes jeg jo som voksen. Men jeg er jo bare... Jeg føler meg jo fortsatt som en ungdom da, men det 

gjør jo... altså for 50 år sida, ville jeg jo vært en godt voksen mann med kone og barn omtrent (...), (Hjalmar) 

I dette kapittelet vil jeg besvare følgende forskningsspørsmål: 

1) Hvordan opplever informantene ambivalensen mellom ønsker og muligheter når de 

skal foreta handlingsvalg etter avsluttet videregående opplæring?  

2) Hvilke rolle spiller sosial bakgrunn i informantenes narrativer? 

I første delkapittel vil jeg ta utgangspunkt i informantenes fortellinger om nåværende 

situasjon, og besvare det første forskningsspørsmål. I henhold til tidligere forskning møter de  

en ambivalens mellom ønsker og muligheter når går inn i overgangsfasen mellom skole og 

arbeid og står overfor et planleggingsparadoks. Mangelen på opptrådde stier for perioden 

tilsier at de må selv finne sine veier, samtidig er sluttresultatet og utfall ved handlingsvalgene 

mer usikre. Gjennom analyse vil jeg undersøke hvordan informantene opplever denne 

ambivalensen og hvordan dette har innflytelse for deres handlingsvalg. I andre delkapittel vil 

jeg besvare det neste forskningsspørsmålet. Ved å ta utgangspunkt i deres refleksjoner rundt 

erfaringsnære opplevelser blir det mulig å undersøke hvilke mening de ilegger sosial 

bakgrunn for egne handlingsvalg. Deretter vil analysene trekkes opp på et samfunnsnivå, hvor 

informantenes refleksjoner rundt hvilke betydning sosial bakgrunn burde ha eller har for unge 

i deres livssituasjon generelt tematiseres.   

4.1 Hva nå? 
Informantene har nylig avsluttet videregående opplæring og har gått inn i overgangsfasen 

mellom skole og arbeid. De har derfor måtte legge planer og gjøre vurderinger for hva de 

ønsker å gjøre de neste årene, og også reflektere rundt hvor mulige handlingsvalg vil lede 

dem. Individualisering på et institusjonelt nivå innebærer blant annet at informantene må ta 

stilling til flere handlingsalternativer enn tidligere generasjoners unge. Dette har ledet til at 

overgangsfasen fra skole til arbeidslivet har blitt mer differensiert og er preget av individuell 

logikk, både fra de unge selv og fra de store institusjonene de må forholde seg til i denne 
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overgangsfasen (Beck og Beck-Gernsheim 2002). Informantene uttrykker en ambivalens i 

deres opplevelser av å være ferdig på videregående skole. På den ene siden uttrykker de en 

lettelse og en følelse av å være fri til å kunne gjøre det de virkelig vil. På den annen side 

uttrykker de en følelse av å stå alene og et tap av trygge rammer.   

Marte: (…) Det er veldig rart å ikke møte vennene sine hver dag og ikke ha alle sammen på ett sted, 
eller hvert fall veldig mange på ett sted. Men det er veldig deilig å ikke ha lekser og prøver og alt det. 
Veldig deilig å være ferdig med det grunnleggende, så man kan gjøre hva man vil. 

(…) 

Marte: Det var jo veldig trygt. Veldig trygt å gå på skole, man viste alltid hva det neste var. «Neste år 
skal jeg tilbake på skolen», men nå må man bestemme så mye selv. Ta egne valg om hva man skal gjøre. 
Finne ut mer ting selv. Gå inn i seg selv. Så det er litt sånn… kjipt. 

Christian: Jo, det var helt krise på en måte. Jeg følte at alle andre hadde planene klare og jeg bare… 
(…) jeg hadde jo peiling på ting jeg hadde lyst til å gjøre, men har jeg virkelig lyst til å gjøre det? Du 
får liksom ikke ordentlig tid eller ordentlig veiledning i løpet av skolen til å jobbe med deg selv og finne 
ut hva du egentlig liker. Du blir prakka på ting som du bør like, fordi det er økonomisk lønnsomt. Og, 
da går det bra med deg. Men jeg bryr meg ikke så jævlig om akkurat det jeg. 

Med frihet til å kunne gjøre det de vil, kommer også ansvaret for å sette sammen egen 

handlingsplan og finne ut hva de ulike handlingsalternativene de står overfor betyr for dem 

(Giddens 1996, Walther 2009). Slik Marte eksplisitt sier, må de nå ”gå inn i seg selv”, for å 

finne meningsfulle veier, ettersom løpet ikke er forhåndsbestemt. Christian beskriver en 

kollisjon mellom eksterne forventninger og egne ønsker, og en følelse av å stå alene. Hva som 

oppfattes som riktige valg for andre, og av andre, er ikke nødvendigvis riktig for ham. I 

forbindelse med det sosiale aspektet trekkes det ofte frem at ens venner og kjente velger sine 

individuelle handlingsplaner, som bryter med de faste rammene de har beveget seg innenfor 

gjennom skolegangen. ”(…) Og så spres man for alle vinder så sånn sett så er det litt trist” 

(Nora). Slik distingverer informantene sine individuelle opplevelser ved å avslutte 

videregående opplæring fra sine venner og jevnaldrende. På den måten fremstilles 

overgangsfasen de er inne i som differensiert og individualisert.  

4.1.1 ”Alt er så mye bedre nå!?”  

Individualisering på et institusjonelt nivå innebærer, slik det ble nevnt over, at unge stilles 

overfor stadig flere handlingsalternativer. Dette leder til at samfunnsgruppens opplevelser ved 

å gå inn i overgangsfasen mellom skole og arbeid er differensierte, og deres at sine valg 

oppfattes som unike. Det innebærer også at unge i mindre grad søker mening ved 

handlingsvalg fra deres foreldres erfaringer og klassiske gruppeenheter (Beck og Beck- 
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Gernsheim 2002, Bauman 2001). Underveis i intervjuene blir informantene bedt om å 

reflektere rundt hvordan deres foreldre og besteforeldre opplevde overgangsfasen de selv står 

i. Hensikten er ikke å teste deres kunnskaper eller forståelser av individualiseringsprosesser, 

men å kunne belyse hvordan de plasserer sin situasjon i en individualisert sosial kontekst.   

Informantene uttrykker en relativt homogen oppfatning av hvordan deres situasjon er 

annerledes fra unge i tidligere generasjoner. Dette i seg selv er ikke overraskende, ettersom de 

inngår i samme kohort og står i et felles veiskille og har derfor samme kontekstuelle 

referansepunkt. Det er især to dimensjoner ved samfunnsendringer informantene trekker frem 

i sine refleksjoner. Den ene angår forventninger og påvirkninger knyttet til ens sosiale 

bakgrunn, den andre angår utvikling ved store samfunnsinstitusjoner og økt omfang av 

valgalternativer. 

Et sentralt poeng hos Beck (og Beck-Gernsheim 2002:8) er at det har skjedd en 

demokratisering av individualisering, som tilsier at stadig flere krever mulighet til å sette 

sammen sitt eget livsprosjekt, noe som tidligere kun var forventet av de mest privilegerte.   

Marte: Nei. Heller ikke de (foreldrene). De hadde også mindre muligheter, det var mer lukket for hva 
man kunne gjøre. Jeg tror det var mer forventninger til personer før enn det det er nå. Faktisk. For da 
var det forventet at du skulle følge i din fars fotspor, altså litt sånne ting. Så jeg tror det er mindre av 
det. 

Arild: Det var kanskje litt mer sånn, hva foreldrene ønska, i motsetning til nå. Var kanskje ikke like fritt. 
Var jo fritt til en viss grad, men, ja. Pappa hadde egentlig ikke lyst til å bli ingeniør, han hadde mest 
lyst til å bli snekker eller håndverker, men så ble det ingeniør da. 

Informantene gir en beskrivelse av at unge fra tidligere generasjoner møtte betingelser 

forankret i deres sosiale bakgrunn. Det forelå forventninger om at man skulle trå opptrådde 

stier. Videre mener informantene unge møtte et sterkere normtrykk om å akseptere 

begrensninger og forventninger pålagt fra deres foreldres sosiale posisjon. Noen av 

informantene trekker også frem et kjønnsaspekt. 

André: For mormor og farmor var det jo selvfølgelig veldig annerledes, de hadde jo ikke like mange 
muligheter som mennene, vil jeg tro, på den tida. Det var ikke så veldig åpent da, sånn som det er nå. 
Så jeg vil tro at for dem så var det en mye større utfordring, de kunne liksom ikke velge helt selv. Men 
det var jo selvfølgelig på den tiden også at det begynte å bli mye friere, men jeg tror nok de hadde en 
større utfordring ja. Men så var det jo selvfølgelig ikke like mange muligheter heller, det var mer sånn, 
”ja, ok, du skal”, fra foreldrenes side også at, ”du må gjøre sånn og sånn og sånn”. Nå er det… man 
står med hele verden foran deg og lurer på hva du skal gjøre. 

Deres oppfattelser av påvirkninger tidligere generasjoners unge møtte når de skulle inn i 

arbeidslivet, omhandler ikke kun foreldres innflytelse på de unges handlingsvalg. Det handlet 
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også om hvilke forventninger som lå i samfunnet til hvem som skulle ha tilgang til ulike 

muligheter. Det er flere av informantene som trekker frem forventninger knyttet til 

kjønnsroller. De uttrykker at kvinnen i dag står mer fritt til å selv velge hvorvidt hun vil gjøre 

karriere eller ikke, og på denne måten uttrykker en begripelse av demokratisering av 

individualisering. 

Den andre dimensjonen de trekker frem angår økning og fragmentering av utdannings- og 

yrkesmuligheter.  

Hjalmar: (…). Det har liksom stressa meg litt da, man har jo så vanvittig med muligheter nå til dags, 
altså jeg kan gjøre hva jeg vil omtrent, som ung norsk person. altså ikke hva jeg vil da, men det er 
liksom så bredt spekter ikke sant, det var jo... Hvis man hadde råd så kunne man jo ta utdanning ikke 
sant, før i tida, men hvis ikke så var det jo, hva skulle man gjør, enten... bare fortsette å drive gården 
videre ikke sant. Det var liksom ikke så vanvittig med valg. (…) altså jeg kan jo velge å studere i 
Australia et halvår og så studere i Cape Town, og så liksom, komme tilbake hit og jobbe litt her og... 
Det er så mye flere valg da, jeg kan jo velge mellom alt og bli... Jeg kan jo melde meg inn i Al-Qaida i 
Jemen ikke sant, og jeg kan bli frisør på Island. Jeg har jo liksom... De mulighetene hadde ikke de i 
samme grad.  

Informantene skaper en forestilling om at alle unge i senmoderniteten står overfor 

ubegrensede handlingsmuligheter når de avslutter videregående opplæring. På denne måten 

skaper de distinksjon mellom jevnaldrende sine overganger, samt fra unge i tidligere 

generasjoner sine opplevelser av den livssituasjonen de selv står inne i nå. Det skapes en 

presentasjon av unge som frisatt fra standardiserte biografiske løsninger og fri til å kunne 

sette sammen sitt eget livsprosjekt.  

Astri: (…) Det var annerledes selv da (for foreldrene), men jeg tror at de har hatt det lettere på noen 
områder. Og sikkert litt vanskeligere på andre. Fordi det som er med oss er at vi har så sinnsykt mye 
muligheter, at man blir sånn "hva skal man gjøre egentlig"? For noen... Jeg tror at for mamma og 
sånne ting, så var det bare, hun hadde muligheter hun og, men det var litt mer sånn rettet mot hva hun 
kunne gjøre da, at hun følte at "nei, det vil jeg gjøre, og ikke det". Mens for oss er det sånn, "ja jeg vil 
gjøre det, men skal jeg gjøre det sånn, eller skal jeg gjøre sånn, eller skal jeg gjøre det i utlandet, eller 
skal jeg gjøre det sånn"? Det er så utrolig mye, og det tror jeg gjør veldig mange usikre også da, at det 
er så mye da, at du blir helt sånn paff liksom, hva skal man finne på? (…) Så mange muligheter har vi 
jo, på både godt og vondt liksom. 

Med mange muligheter og friheten til å kunne velge, kommer også ansvaret for å finne de 

mulighetene som leder til ønskede resultater (Bauman 2001, Beck og Beck-Gernsheim 2002). 

De stilles derfor overfor et planleggingsparadoks. Mangelen på fastlagte stier åpner for at de 

selv skal ta kontrollen over sitt eget livsprosjekt, men samtidig blir gjennomførbarheten og 

sluttresultatet ved de ulike handlingsmulighetene mer usikre og uoversiktlige (Walter 

2009:125). Sitatet over trekker frem et sentralt poeng ved teorier om individualisering. Unge 
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må ikke bare reflektere mellom ulike muligheter. Siden de stilles overfor et stadig økende 

antall handlingsalternativer, må de også ta stilling til hva de ulike mulighetene betyr for dem 

individuelt. I tillegg til å måtte stille seg spørsmålet; ”hva ønsker jeg å gjøre?”, må de også 

spørre, ”hvordan ønsker jeg å gjøre det?”. På denne måten presenterer de sine fortellinger som 

en valgbiografi formet av å kontinuerlig måtte overveie og vurdere ulike handlingsalternativer 

(Giddens 1996, Beck og Beck-Gernsheim 2002). Dette skaper en ny form for usikkerhet blant 

informantene, og mange muligheter blir oppfattet som både en velsignelse og en byrde 

(Bauman 2001).  

4.1.2 Institusjonell individualisme 

Individualisering kan forstås i betydning av institusjonell individualisme, ifølge Beck (og 

Beck-Gernsheim 2002:xxi). 

On the one hand, individualization means the disintegration of previously existing 

social forms – for example, the increasing fragility of such categories as class and 

social status, gender roles, family, neighbourhood (…) which new modes of life are 

coming into being where the old ones (…) are breaking down? The answer points to 

the second aspect of individualization. It is, simply, that in modern societies new 

demands, controls and constraints are being imposed on individuals (Beck og Beck- 

Gernsheim 2002:2)  

Sitatet illustrerer Becks poeng om at unge i senmoderniteten møter nye former for kontroll og 

betingelser fra store institusjoner, som blir deres referansepunkt når de skal vurdere ulike 

handlingsalternativer, i overgangsfasen mellom skole og arbeidsliv. Med utgangspunkt i 

informantenes narrativer er det valg av utdannelsesløp som står sentralt for dem, i 

overgangsfasen de har tredd inn i. Av de trettifire informantene i studien er det kun ni som har 

startet et studieløp under tidspunktet for intervjuene, men derimot uttrykker de resterende 

informantene ambisjoner og planer om å starte og studere i løpet av de neste tre årene.20 De 

uttrykker at de står frie til å velge sin individuelle vei mot arbeidslivet de selv står ansvarlige 

for å finne. Likevel er de spunnet inn i et nett av institusjoner som legger rammebetingelser 

for deres vurderinger, planer og handlingsvalg (Illeris et. al 2009:40). Følgelig blir 

ambivalensen mellom informantenes ønsker og muligheter i denne overgangsfasen knyttet til 

                                                
20 To av informantene stiller seg ambivalent i forhold til sine ambisjoner om å ta videreutdanning. Line og 
Christian er usikre på om de faktisk vil ta videreutdanning, men utelukker ikke muligheten.    
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valg av utdannelsesløp, og utdannelsessystemet utgjør den sentrale arena for institusjonell 

individualisering for informantene.  

 

Informantene fremstiller valget om å ta videreutdanning nærmest som en selvfølge. For noen 

faller det som et naturlig valg, mens andre uttrykker det som mer eller mindre obligatorisk.  

Silje: Nei, fordi jeg tenkte liksom at hva skal man gjøre uten videregående da. På et eller annet 
tidspunkt så kommer jeg til å måtte ta videregående uansett, med mindre jeg har lyst til jobbe med et 
eller annet hele livet som jeg ikke trenger å utdanne meg til da. Og det vet jeg ikke om jeg vil på en 
måte. Jeg vet jo ikke hva jeg vil. (…).  

Kristine: Ja, valgfrihet, jeg kan gjøre hva faen jeg vil, og det gjør jeg. (Latter) Det obligatoriske er 
ferdig, jeg kan ha friår i to år uten at noen kan si noen ting på det. Det har aldri vært spørsmål om å 
ikke studere, da, selvsagt skal jeg studere, det må jeg jo gjøre. Hvis ikke så er det bare å gi opp. Det å 
studere må man gjøre. Synes jeg da.  

Denne trenden i narrativene kan tolkes med at utdannelse har fått en økende betydning i 

samfunnet generelt og for den enkelte som skal integreres på arbeidsmarkedet. ”Alternativet 

som forsvant” representerer skifte ved ungdomsarbeidsmarkedet. Med kravet om høyere 

formell kompetanse hos arbeidsgivere har det blitt vanskeligere for unge å tre ut i arbeidslivet 

med kun studiekompetanse. Unge som velger å ikke videreutdanne seg eller faller fra under 

videregående opplæring, møter et arbeidsmarked bestående av deltidsstillinger. Ufaglærtes 

fulltidsarbeidsmarkedet har blitt redusert, og vil skape en større usikkerhet for de unge på 

søken etter fulltidsarbeid (Grøgaard 2006:10). Høyere utdannelse blir derfor ikke kun et tilbud 

og en fordel, men nærmest en forutsetning for å oppnå en god posisjon i arbeidslivet. Et trekk 

ved individualisering er kravet om å være selvrådig. Unge stilles ikke kun fri til å selv kunne 

foreta individuelle handlingsvalg, de må velge, og står derfor overfor en prekær frihet (Beck 

og Beck- Gernsheim 2002:6).   
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Emil: (…) Jeg synes det er litt sånn skummelt å ta dette valget, siden det gjelder hele yrkeslivet ditt. 
Selvfølgelig, man kan jo bytte men etter å ha tatt fire år på skole så vil man vel ikke det. Så det er litt 
skummelt å måtte velge sin framtid.  

Intervjuer: Er det litt for mange muligheter?  

Emil: Ja, det er jo det. Det hadde kanskje vært litt greit om man visste fra starten av at dét skal jeg bli 
(…).  

Hilde: Det er vanskeligere å velge da, men samtidig, hvis du velger riktig, så får du jo bedre utdanning 
på det du vil. Hvis man ikke vet så er det vanskelig, for det er så mye man kan velge mellom, men vet 
man så blir det jo bedre for det man tar. 

Usikkerheten ved valg av utdanningsløp er tett knyttet til følelsen av å måtte ta det riktige 

valget og risikoen ved å velge feil. Å ta det riktige valget har nær tilknytning til å klare og 

håndtere ambivalensen mellom sine ønsker mot fremtidig posisjon i arbeidslivet og 

tilgjengelige og gjennomførbare muligheter (Walther 2009:125).  

Linnea: (…) Ja. Jeg vil jo ALT! Men jeg har jo bare ett liv, jeg kan ikke ta fem bachelorgrader, man må 
velge, det er det jeg sliter mest med: Å velge! Velge riktig. 

Intervjuer: Er du redd for å velge feil? 

Linnea: Egentlig ikke, man kan jo bare slutte og begynne på noe annet. Det jeg er redd for er å bli så 
fastgrodd at det jeg har valgt kan bli feil. Jeg har ikke noe lyst til å bare ta meg en utdannelse og jobbe 
med det i 50 år. Det er vel kanskje det jeg er redd for (…) For eksempel hvis jeg tar meg en utdannelse 
og finner ut at det jeg begynte å jobbe med ikke er det jeg har lyst til, så kan man på en eller annen 
måte gjøre det til noe man har lyst til.  

Sitatene til Linnea og Emil illustrerer en selvmotsigelse hos informantene. På den ene siden 

føles valg av utdannelse som determinerende for sine arbeidsliv, men samtidig oppfattes 

derimot ikke utdanningsvalget bindende eller irreversibelt. Flere informanter uttrykker at de 

ville byttet utdanningsretning, eller at de er åpne for å ta en ny utdannelse om resultatet ikke 

blir slik de forventer. Usikkerheten informantene uttrykker blir således direkte knyttet opp 

mot uoversiktlige konsekvenser ved deres utdanningsvalg. For en gruppe av informantene 

som hadde startet et studieløp under tidspunktet for intervjuene, fremstår de ubegrensede 

utdanningsmulighetene som en byrde. Istedenfor å forme mulighetene etter hvilke ønsker de 

har mot fremtiden, tok de et kjapt utdanningsvalg for å kontrollere usikkerheten og en 

potensiell følelse av å være fortapt. 

Lisa: Hvordan kom jeg på det da [å starte på valgt studieløp], godt spørsmål... Jeg tror det egentlig 
bare var... Det var vel egentlig at jeg ikke ante hva jeg hadde lyst til, og så var jeg med mamma på 
jobben en dag, og så jobba hun med noen landskapsarkitekter, akkurat da. Så kom jeg i snakk med dem, 
så lurte jeg liksom på hva det var for noe. Og så... Ja, så så jeg litt mer på det, og tenkte, "ja, kan jo 
prøve". Skader ikke. Og så begynte jeg på det. Og trives, så...     
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Intervjuer: Det er fem år, er det ikke det? Det er et barskt valg. 

Lisa: Ja, det... Hadde jo ikke noen andre, bedre alternativer, så hvorfor ikke.  

Nina: Vanskelig. Vanskelig å klare å bestemme seg. Det er vanskelig å vite hva alt går ut på siden det 
er så mye. 

Intervjuer: Synes du det er for mye å velge i? 

Nina: Ja. Kan vel si det. 

Intervjuer 2: Men du hadde ikke hatt så mye problemer med det, siden du viste hva du skulle? 

Nina: Nei, jeg har ikke hatt noen problemer, men jeg tenker at jeg kunne kanskje undersøkt mer om 
andre ting, men det er så mye at jeg har nesten ikke hatt ork til å sette meg ned og sjekke ut noe 
 

 
Slik sitatet til Nina illustrerer kan forestillingen om å stå overfor ubegrensede muligheter lede 

til en usikkerhet til valgene som tas. Siden det foreligger mange alternative ruter mot målet vil 

det potensielt være et bedre alternativ rundt hjørnet. Med andre ord skaper mange 

valgalternativer en kontinuitet i usikkerhet, siden valgene som tas potensielt kan være feil i 

lys av andre handlingsalternativer de kunne benyttet seg av.     

Slik det ble nevnt innledningsvis, hadde kun ni av informantene startet å studere under 

tidspunktet for intervjuene. Det er derimot flere av informantene som forteller at de enten ikke 

kom inn på førstevalget, at de startet å studere, men avsluttet studieløpet, eller søkte seg inn 

på studier og ikke kom inn. Deres refleksjoner rundt dette står sentralt i forståelsen av 

hvordan informantene håndterer ambivalensen mellom ønsker og muligheter, når de skal 

foreta utdanningsvalg. De tre nevnte scenarioene representerer alle en kollisjon mellom 

ønsker og muligheter i informantenes utdanningsvalg. En liten gruppe av informantene kom 

ikke inn på førstevalget sitt. For et par av dem innebar dette at de ikke fikk studere der de 

ønsket.   

Filip: Jeg vil helst bo i Oslo etter hvert, men nå skal jeg studere ute i København i tre å hvert fall så får 
jeg se hvordan det er. Også, fordi jeg ville ikke studere på noe annet sted enn NHH eller BI i Norge på 
siviløkonom, for jeg føler det er det som liksom er, det er de som har de beste ryktene eller, det er der, 
de har kanskje ikke de beste resultatene, men det er de skolene som puttes frem i media, det er de 
skolene som jeg har hørt om da. (…) og NHH har så forferdelig høyt snitt, så da blir det å ta opp en del 
fag, og da når jeg kom inn på en bedre skole i Danmark så var det ganske greit. 

Selv om de ikke kom inn på den utdanningsinstitusjonen de ønsket, oppfattes ikke det som et 

nederlag. De ser at de fortsatt har mulighet til å studere det de ønsker, og den institusjonen de 

har kommet inn på lever opp til forventningene de har om utbytte av utdannelsen. Sitatet 

illustrerer også en hypotetisk situasjon. Om Filip ikke hadde kommet inn på en 

tilfredsstillende utdanningsinstitusjon, ville han brukt muligheten til å ta opp fag for å møte 



49 
 

kompetansekravene, fremfor å slå seg til ro med hvilke muligheter hans oppnådde 

skoleresultater gir ham. Samme orientering gjenspeiles i Rikkes reaksjon på å ikke komme 

inn på det studieløpet hun ønsket.  

Rikke: (…) jeg søkte på et studie som heter offentlig administrasjon og ledelse. Men, som jeg kom inn 
på, så da var det jo enten å begynne på det og satse på det eller å holde fast på det at jeg har lyst til å 
studere juss da. og begynne å ta opp fag på... mot den retningen da. Så da takket jeg jo nei. Åpenbart, 
og begynte å ta opp fag.  

Det fremstår som viktig for informantene at det studieløpet de velger, ikke bare skal lede til 

en glatt overgang inn i arbeidslivet, men det skal også møte de forventningene de har om 

utbytte av utdannelsen, og at det skal stemme overens med deres ønsker. To av informantene 

som hadde startet på et studieløp valgte å avslutte underveis.  

Hanna: jeg har gått på høyskolen, radiografi, det siste halvåret her. Men jeg har funnet ut at det var 
ikke helt som jeg ønsket at det var. Så jeg slutter nå etter siste eksamen på fredag. Så blir det å jobbe 
fram til sommeren, og så får jeg se hva jeg gjør. 

Zhara: Jeg begynte på demokrati og menneskerettigheter ved Domus Nova, men så sluttet jeg for to 
uker tilbake, for jeg trivdes ikke der. Jeg syntes ikke det var helt min linje da. 

Sitatene illustrerer både ambivalensen informantene møter mellom ønsker og muligheter og 

hvordan de håndterer denne gjennom selvrådighet. De eksperimenterer med ulike 

handlingsvalg for å komme frem til hvilke som føles riktig. Altså et utdanningsvalg de 

oppfatter som gjennomførbart og som er meningsfullt (Walther 2009:125). Sitatene illustrerer 

også deres oppfatning av reversibiliteten i utdanningssystemet. De stilles overfor et 

utdanningssystem forankret i en individualistisk logikk, hvor det er opp til enhver å sikre sine 

ønskede utdanningsmuligheter, enten gjennom oppnådde skoleresultater i den offentlige 

skolen, eller gjennom å forsterke utgangspunktet i private skoleløsninger. Slik sett er 

informantene forbrukere på et utdanningsmarked (Illeris et al. 2009:42) og viser å innstille seg 

markedets konkurranseform. Emil derimot opplever kollisjonen mellom ønsker og muligheter 

annerledes. 

Intervjuer: Du nevnte også at du har planer om å søke på politihøyskolen? 

Emil: Ja, i hvert fall det som virker mest aktuelt nå. Men jeg har ikke helt bestemt meg. 

Intervjuer: Har du andre alternativer du har vurdert? 

Emil: Nja. Jeg har hatt lyst til å studere psykologi. Men jeg er litt usikker på om jeg kommer inn. Man 
må jo prøve å tenke litt realistisk også!  
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Intervjuer: OK.  Så hvis du ikke kommer inn med karakterene du har nå, ville du vurdert å ta et år på 
Bjørknes for å forbedre de? 

Emil: Ja, jeg kunne nok vurdert det. Men selv med ett år på Bjørknes, så er konkurransen ganske hard 
da. Om de få plassene som er. Hvert fall i Norge. 

Ved å ikke komme inn på sitt første- og eneste valg uttrykker Emil en følelse av feiling, og 

finner det vanskelig å tilpasse seg markedets logikk. Han tar innover seg nederlaget og lar det 

bli dominerende i hans narrativ. Han finner det vanskelig å balansere ønsker med muligheter 

og lener seg over på en ”realistisk” retorikk, hvor han både uttrykker og utelukker hans ønske 

om å studere psykologi i en og samme setning. Ved å ikke komme inn på det studievalget han 

ønsket, oppfatter Emil å bli kastet ut i et ufrivillig friår. Han representerer risikoen 

informantene står overfor i inngangen til overgangsfasen mellom skole og arbeidsliv, risikoen 

til å feile eller å ikke oppnå ønskede resultater. Følgelig potensielle utfall av dette for unge 

voksne i senmoderniteten.  

4.1.3 Friår – ikke et år fri  

Friår er et relativt uutforsket felt, i norsk kontekst. Å ta friår har lenge vært en praksis for 

norsk ungdom som videreutdanner seg, og representerer en individuell, ikke obligatorisk 

avstikker fra ”normalt” studieløp (Evensen 2007:6). Hvordan friår begrunnes og/eller 

fortolkes som en meningsdimensjon er det derimot lite forskning på. Tjueseks av 

informantene tar friår før de skal starte å studere, dette er over totredeler av utvalget og det 

råder liten tvil til viktigheten friår har i overgangsfasen informantene befinner seg i. Noen av 

informantene er i militæret, noen tar opp fag, enkelte bruker året til å jobbe og spare opp 

penger, og andre skal reise og utforske verden. Det vil ikke kunne kontrolleres for om 

informantene faktisk begynner å studere i løpet av de neste årene, men med utgangspunkt i 

deres narrativer er det heller interessant å undersøke funksjonen de tillegger friår, i deres 

overgang mot utdanningssystemet og mot arbeidslivet.  

Marte: (…) Jeg kunne vel startet å studere, altså ta fag og sånne ting, men jeg vil ha et friår for å reise, 
og gjøre sånne ting. Som regel kan man ikke gjøre sånne ting når man er ferdig utdannet, for da bør du 
helst gå rett i jobb. Så det er vel nå man kan gjøre det. Så det er vel derfor jeg har valgt det sånn. 

Friår er tett knyttet opp mot den livsfasen informantene går inn i, den nye ungdomstiden. 

Perioden oppfattes som åpen for utforsking, reising og uforpliktende handlingsvalg (Arnett 

2000), når de er ferdig utdannet vil de helst ha en glatt overgang inn i arbeidslivet. For Jamal 

var ikke friår en reell mulighet han ønsket å benytte seg av.  
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Jamal: (…). Jeg får også de tankene «neste år tar jeg friår, neste år gjør jeg ditten, neste år gjør jeg 
datten», for du får på en måte ikke mulighetene når du er ferdig med studiene, men hva er det den 
muligheten er verdt når du utsetter studiene hele tiden? Så det er det som er hovedmålet, å kunne være 
ferdig med studier og ute i fulltidsjobb. 

Sitatene over illustrerer ambivalens som ligger ved det å ta friår. Friår skal være en periode 

for eksperimentering og utforskning, men det skal ikke kun være år fri, det må også utgjøre en 

funksjon.  

Linnea: Ja, et friår for meg er ikke et ”friår”, man lever. Jeg går ikke å venter på at jeg skal gå på 
skolen slik at jeg kan bli ferdig og så bli noe. Man må jo nyte litt på veien. Selv om man ikke må stoppe 
helt opp heller, jeg skal jo ta en utdannelse. 

(…) 

Linnea: Mer sånn nå sparer jeg penger, eller tar ett eller annet studie som jeg finner ut at jeg har lyst 
til. Jeg ser ikke på det som friår, fordi jeg gjør jo masse andre ting: Jeg går på kurs og jeg gjør de 
tingene jeg har lyst til, det er ikke sånn at jeg bare sitter hjemme og ikke gjør noen ting. (…)   

Friår er en periode de opplever som å kunne gi mulighet til å investere og øke mulighet til å 

oppnå en vellykket overgang inn i utdanningssystemet, og også oppnå fordeler med tanke på 

arbeidslivet (King 2010, Arnett 2000). En gruppe av informantene velger å bruke friår til å 

bedre sine karakterer og i så måte å øke sjansen til å komme inn i det studieløpet de ønsker. 

Fremfor å la sine oppnådde karakterer gjennom det offentlige skoleløpet være determinerende 

for hvilke muligheter som er tilgjengelige for dem, bruker de friår til å ta kontroll over egne 

muligheter på utdanningsmarkedet. 

Filip: Det var planen å ta opp fag, men nå så har jeg kommet inn på universitet så nå slipper jeg det, så 
da blir det bare å ta opp mest mulig studiepoeng, for militæret har en sånn egen. Du kan få tatt opp 15 
studiepoeng i regi av militæret (…) 

Ved å bedre sin posisjon på utdanningsmarkedet øker de sin valgfrihet og eliminerer 

unnskyldning til å ikke kunne realisere sine ønsker og plasserer seg selv innenfor markedets 

individualistiske logikk. Selv om Filip har kommet inn på et studieløp han er tilfreds med, 

velger han fortsatt å bruke friåret til å opparbeide seg fordeler han kan ta med seg inn i 

utdanningen. For andre er investeringen i større grad rettet mot yrkesretning. I løpet av friåret 

skal for eksempel Lars, i tillegg til å reise og utforske verden, også bruke deler av tiden til å 

jobbe på et barnehjem i Asia for å gjøre noe samfunnsnyttig og bygge opp CV-en. 

Lars: Oppleve ting, livserfaring, se verden. og så det med barnehjemmet er jo for utdannelsen da. men 
resten er mest for opplevelsens skyld, og… gjøre det mens jeg har mulighet. (…) og så er man lege, og 
da kan man ikke reise, og så får man seg familie, og da er man stuck, så da... Jeg har alltid hatt lyst til å 
reise ut i verden, så da må jeg gjøre det nå.  



52 
 

For flere av informantene som tar seg friår er valg av hvilke arbeidserfaring de ønsker å få 

direkte knyttet til potensielle studievalg og/eller deres posisjon i arbeidslivet. 

Hilde: Det var jo for å finne ut om jeg ville trives i en sånn type jobb med tanke på om jeg skulle 
utdanne meg til sykepleier eller ikke, da. 

Denne gruppen av informanter viser en målrettethet i valg av arbeidsplass (Arnett 2000:474) 

under friår. For informantene blir derfor valget om å ta friår en måte å håndtere usikkerheten 

ved å foreta riktig studievalg, gjennom å opparbeide seg erfaring innenfor potensielle felt de 

vurderer å studere mot. Informantene som har startet å studere og jobber ved siden av, 

beskriver ikke valg av arbeidsplass som like målrettet, men heller tilfeldig. Dette kan støtte 

opp om at friår ikke kun skal være år fri, men en investeringsperiode mot utdanningsløpet og 

arbeidslivet. For de som allerede har startet å studere fremstår ikke dette i like stor grad som 

en nødvendighet, siden de allerede er på vei mot et ønsket fremtidig mål.  

En annen måte å bruke friår, til å håndtere usikkerheten ved utdanningsvalg, er gjennom et 

avbrekk. Informantene uttrykker at de trenger tid til å tenke seg om og vurdere de ulike 

mulighetene opp mot ønskede resultat, for å forsikre seg om at de tar riktig utdanningsvalg. 

Aleksandra: Det er veldig skummelt egentlig, Det er derfor jeg er så... Jeg prøver på en måte ikke å 
stresse meg selv til å ta et valg helt ennå. Før jeg er ganske sikker på det jeg vil. For jeg vil på en måte 
ikke begynne å studere bare for å studere, og så måtte ombestemme meg, eller mislike det og derfor bli 
lei og slutte. Så da vil jeg heller velge noe som jeg faktisk kommer til å trives med, og så kunne fullføre.   

For denne gruppen informanter blir friår en modningstid hvor de kan tenke, vurdere og bli 

mer sikre i de utdannings- eller yrkesvalgene de vil ta (King 2010), fremfor å forhaste valget 

og risikere å velge feil. Slik det ble nevnt tidligere avsluttet Hanna studieløpet sitt da hun 

oppdaget at det ikke levde opp til hennes forventninger. I utgangspunktet ønsket Hanna å ta 

friår før hun startet å studere. I likhet med Lars møtte hennes ønske om å ta friår motstand fra 

sentrale aktører i denne avgjørelsesfasen. Tidligere i intervjuet med Hanna nevner hun at hun 

møtte et press hjemmefra til å starte og studere med en gang, og sikre seg en god posisjon på 

arbeidsmarkedet. Lars møtte forventninger fra hans studieveileder om å ha et normalt 

studieløp, fordi han allerede visste hva han ville studere. 

Hanna: Da hadde jeg nok tatt et år fri. Som jeg først ville. Jeg hadde lyst å ta et år fri, men samtidig så 
ville jeg starte med utdanning med en gang. Men har jeg kunnet valgt på nytt nå, så hadde jeg tatt fri. 
Og heller brukt litt ekstra tid å finne ut av yrker, eller muligheter rett og slett. 

Lars: Nei jeg sa at jeg hadde tenkt å studere medisin, men at jeg skulle ha friår. De ville jo egentlig 
motivere deg til å gå ganske rett på. men jeg var ikke klar for å gå rett på, så jeg sa det med en gang at 
jeg skal ha friår, jeg skal jobbe og jeg skal reise. og så får vi ta det som det kommer neste år. 
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Friår er ikke et nytt fenomen, men det er et fenomen som har blitt utstrakt med økning i antall 

unge som velger å videreutdanne seg. I boken ”Annerledeslandet” uttrykker Frønes (2005:53-

57) en bekymring over det økende antall unge som velger å ta seg friår. Det svekker 

studieprogresjon og strekker overgangsperioden mellom skole og arbeidsliv. Han trekker frem 

at dette har uheldige konsekvenser på samfunnsnivå. Ut i fra informantenes refleksjoner rundt 

friår, er ikke friår kun en periode for identitetsdannelse, modningstid og en periode for 

uforpliktede handlingsvalg. Friår oppfattes som noe funksjonelt, som skal hjelpe dem å 

håndtere usikkerheten de opplever ved å foreta riktig studievalg. På grunnlag av dette kan 

valg av friår tolkes som et produkt av individualisering på institusjonelt og kulturelt nivå, for 

informantene i utvalget. Å ta friår er en måte å gripe tak i de ubegrensede mulighetene de ser 

foran seg og balansere disse med den kulturelle verdsettingen av selvrealisering, og videre 

viktigheten ved å være selvrådig.  

4.2 ”Epistemologiske feilslutninger”? 
Utdanningssystemet har en sentral plass i informantenes narrativer, da utdannelse oppfattes 

som grunnleggende for å oppnå ønskede posisjoner i arbeidslivet. Utfordringene de opplever 

å møte i deres nåværende situasjon er balansegangen mellom ønsker om hvilke muligheter de 

vil at utdannelse skal gi og hvilke utdanningsmuligheter de oppfatter er tilgjengelige og kan 

lede dem dithen. Med deres oppfattelse av å stå overfor ubegrensede utdanningsalternativer 

oppstår det en usikkerhet i henhold til det å foreta det riktige utdanningsvalget. Det er flere 

veier som leder til Rom, og utfall ved de ulike alternativene oppfattes for noen som diffuse. 

Tidligere i kapittelet ble informantenes refleksjoner rundt deres nåværende situasjon, i 

sammenligning med unge fra tidligere generasjoner, redegjort for. Det kom frem at de 

oppfatter at unge i senmoderniteten står i en historisk særstilling. De fremstiller at de selv har 

langt flere valgmuligheter og at de står friere til å foreta autonome valg uten forventninger om 

å følge familiære tradisjoner, eller forventninger i henhold til sosial bakgrunn. Alle kan bli 

hva de selv ønsker. Friheten de beskriver har også en bakside. Med krav om å lede sitt eget 

livsprosjekt, kommer også det individuelle ansvaret ved feiling og nederlag (Beck og Beck-

Gernsheim 2002:24). I samsvar med dette hevder Furlong og Cartmel (2007) at også 

forestillingen om ubegrensede muligheter leder til at ulike mønstre av sosial ulikhet blir 

overskygget.  
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But the greater range of opportunities available helps to obscure the extent to which 

existing patterns of inequality are simply being reproduced in different ways. 

Moreover, because there is a much greater range of pathways to choose from, young 

people may develop the impression that their own route is unique and that the risks 

they face are to be overcome as individuals rather than as members of a collectivity 

(Furlong og Cartmel 2007:9).  

De videre analysene tar utgangspunkt i denne dimensjonen ved den faglige diskusjonen 

mellom individualiserings- og ulikhetsperspektivet, som jeg vil belyse med utgangspunkt i 

informantenes refleksjoner.  

Når informantene blir spurt om hva de viktigste faktorene for å kunne nå sine mål er, 

uttrykkes en relativt homogen oppfatning.  

Line: Jeg vet ikke, du må, du må jobbe hardt for det, for å oppnå målene du virkelig har lyst til å oppnå 
i livet. Du kan ikke gå rundt og late som ingenting og tro at alt kommer av seg selv. Så man må jobbe 
hard for det, det er vel det eneste jeg tenker om det egentlig. 

Zhara: Man må jo være ambisiøs, man må jo jobbe for det, man kan ikke liksom, hvis jeg vil komme inn 
på det jeg vil, må jeg ha høye karakterer, og da må jeg jobbe for å få de karakterene, (…). 

Olav: Nei, det er jo at man faktisk klarer å sette seg mål, at man har stå-på vilje og klarer å lære seg 
det man skal og gjør det man skal for å oppnå dem.  

Egenskaper informantene trekker frem er ofte målrettethet og stå på vilje; med andre ord, at 

man må jobbe hardt og følge sine interesser. Ofte trekker de frem egenskaper ved seg selv de 

føler ikke lever opp til kravene fra samfunnet om å være selvrådig; stå på vilje, målrettethet, 

handlingsdyktighet, selvsikkerhet og lignende. Dette gjenspeiles også når informantene bes 

om å reflektere over hvilke ulemper de selv føler å ha, eller hva som kan gjøre det 

vanskeligere for dem å oppnå sine mål mot fremtiden.   

Johannes: Nei, altså, den eneste hindringen er jo liksom hvor mye jeg jobber. Det er jo bare meg selv 
det står på. Og så resten er jo bare tilfeldigheter på en måte. Hvis jeg jobber hardt nok. Så skal... Hvis 
jeg jobber så hardt som jeg vil, så skal det ikke være noen grunn til at jeg ikke skal få meg jobb i 
framtiden. 

Nina: Nei, det er vel andre som har flere drømmer og er mer spesifikke på hva de vil, da, og er mer 
rettet mot målet sitt. Jeg tar ting som det kommer, og da er det ikke alltid like lett å oppnå 
drømmestillingen. Andre kjemper kanskje litt mer for det. 
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Line: Nei, det er liksom vitnemålet mitt da. Som kan gjøre det vanskelig. Også er det jo litt. Man kan jo 
oppnå ting om man virkelig vil det, hvis man virkelig brenner for en ting, så må du bare jobbe for det. 
Så jeg får jo, det er litt vanskelig å svare på egentlig for jeg er veldig sånn prøver bare å gjøre det beste 
ut av hverdagen liksom. Ender jeg på gata så er jo det min egen feil på en måte, men jeg tror ikke at jeg 
kommer til å gjøre det da. 

Det er tydelig at informantenes narrativer bygger på en grunnleggende individualistisk logikk, 

hvor det vil være opp til dem selv om de vil nå sine ønskede posisjoner i arbeidslivet.   

De videre analysene er delt inn i to nivåer: Individ- og samfunnsnivå. Hensikten med denne 

inndelingen er å nyansere temaet, og å belyse ulike sider ved informantenes refleksjoner. 

Individnivået omhandler hvordan informantene reflekterer rundt eksterne faktorers innflytelse 

og påvirkning i deres handlingsvalg og ambisjoner. Samfunnsnivået innebærer hvordan de 

drar egne erfaringer opp på et samfunnsnivå.  

4.2.1 Mitt liv, mitt valg, mitt ansvar  

Informantene finner det viktig å føle seg autonom og selvstendig i avgjørelsene de har tatt, 

planene de legger og ambisjoner de har for fremtiden. Det er særlig to refleksjonsprosesser 

som utspiller seg i deres fortellinger om sine foreldre og bekjentes innflytelse på sine 

handlingsvalg, planer og ambisjoner. Den ene refleksjonsprosessen innebærer at en gruppe 

informanter utrykker å stå overfor et forventningspress de avviser, og plasserer seg selv 

således i sentrum av sine beslutningsprosesser.  

Hanna: De synes det er veldig viktig med utdannelse! Og det var fullstendig Texas hjemme når jeg sa at 
jeg skulle droppe ut av høyskolen til jul, og da fikk jeg høre ”hva skal det bli av deg hvis du ikke skal 
studere?” Det er jo ikke det det går på! De er veldig redd for at jeg ikke skal få en utdanning. Det er 
veldig viktig! Og det er jeg jo enig i! Men som sagt er det viktigere å finne noe jeg trives med.  

Intervjuer: Har dette også vært viktig for dem, i forhold til deg, tenker jeg? 

Hanna: Ja, de prøver jo hele tiden å finne ut hva som er best for meg, men de tar liksom valgene for 
meg når det gjelder utdanning. Slik som med radiografien så sier de ”kan du ikke bare gå ut de to og et 
halvt årene, så har du det i bakhånd?”. For de mener at radiografi er et godt og ettertraktet yrket med 
bra lønn og derfor skal jeg ta det da. Men, utdanning er mine valg, ikke noen andres! 

Sitatene fra intervjuet med Hanna illustrerer en følelse av kollisjon mellom sine forventninger 

til hvilke muligheter en utdannelse skal gi og hva som oppfattes som et riktig utdanningsvalg, 

og hvilke forventninger foreldrene har til dette. En gruppe informanter uttrykker at deres 

foreldre mener det er viktig at utdanningsvalget skal sikre gode jobbmuligheter som vil tilby 

bra lønn. Selv mener informantene det er viktigere å foreta utdanningsvalg som kan tilby 

mulighet til å finne en posisjon på arbeidsmarkedet de vil oppleve er meningsfullt, fremfor å 
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kun være sikret godt økonomisk utbytte. Informanter som uttrykker en opplevelse av kollisjon 

mellom egne og foreldres oppfattelse av hvordan overgangen inn i arbeidslivet skal utledes, 

presenterer en eksplisitt individualisert holdning til avgjørelsene som tas i denne 

overgangsfasen. Det er ikke det at de føler at det er opptil dem selv å finne meningsfulle 

veier, men det er også noe de selv krever å gjøre selvstendig. 

Astri: Man vil jo... Jeg føler at hvis jeg bestemmer meg for å jobbe et år la meg si på Body Shop da, at 
det er der jeg har fått mitt kall og at det er skikkelig spennende, og at mamma syns at det er helt på 
bærtur, så vil jeg jo allikevel gjøre det, eller om jeg vil studere markedsføring da, og mamma syns det 
er å kaste bort et år hvis jeg bruker masse penger på å gå på Norges Kreative Fagskole liksom, hvis 
Mamma syns det er bare tull å bruke penger på, og jeg velger at det vil jeg  gjøre uansett, og tar opp 
lån på det så,  ja jeg gjør det jo, men jeg syns jo det er  kjipt at Mamma ikke er enig i at jeg burde gjort 
det , for det hadde vært enda bedre om jeg hadde hatt hennes støtte, for da føler jeg at det jeg gjør er 
mer riktig og da. Litt sånn faktisk. 

De fleste av informantene uttrykker at deres foreldre sitter med forventninger om at de burde, 

eller skal ta en videreutdanning. Dette i seg selv anser ikke informantene som problematisk, 

og de fleste sier seg enige i sine foreldres budskap om at utdannelse er nødvendig for å oppnå 

en god posisjon i arbeidslivet. Det er først når informantene møter en forventning til hva som 

vil være det riktige utdanningsvalget, og dette ikke korresponderer med deres egne ønsker, de 

opplever en infiltrasjon i deres individuelle livsprosjekt.   

For en annen gruppe informanter er det en annen strategi som benyttes for å oppnå følelsen av 

selvstendighet og autonomi i sine utdanningsvalg og planer. Informantene aksepterer sine 

foreldres forventninger, men samtidig ufarliggjør de foreldrenes innflytelse i beslutningene. 

På denne måten sørger de for at de ikke blir frarøvet selvbestemmelse og egenrådighet i deres 

utdanningsvalg.  

Maja: [Dypere stemmeleie, virker litt oppgitt over foreldrene kanskje?] Ja, pappa og mamma har 
masse forventninger, de har de høyeste ambisjonene som finns!! [tar volumet ned noen hakk]- men, ja. 
Jeg vet ikke…Jeg tar det som det kommer, jeg.  

Intervjuer: Synes du det er viktig at foreldrene dine er enige i det du tar utdannelse i? 

Maja: Nei, egentlig ikke jeg tror de støtter meg på uansett hva jeg tar så lenge jeg er fornøyd selv, holdt 
på si.  

Sitatet illustrerer hvordan informanter tidvis kan presentere og anerkjenne deres foreldres 

forventninger, men samtidig ufarliggjøre dem ved å presisere at det viktigste for foreldrene er 

at de får holde på med noe de selv liker. På den ene siden tas det avstand fra forventningene. 

På den annen side blir forventningene ufarliggjort, i og med at det til syvende og siste vil være 

dem selv som vil vite hva som gjør dem fornøyd, og hvilke handlingsvalg som vil lede dem i 
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en retning de vil trives med. Når Lars blir spurt om hvilken holdning hans foreldre har til hans 

planer om å starte på medisinstudier, fremvises en tilsvarende strategi.  

Lars: (…) jeg er den eneste som liker realfag, så da var det liksom sånn at mamma var opptatt av at jeg 
skulle bli lege, og så syns jeg det virker veldig spennende selv. 

Intervjuer: Ja. du har ikke opplevd det som noe press? 

Lars: Nei, egentlig ikke... Da jeg var mindre så skulle jeg bli skuespiller, Hollywoodstjerne og alt sånn. 
og så skjønte jeg at det var jo ikke så veldig realistisk å bli Hollywoodstjerne. og så var det mamma som 
luftet lege. og så har jeg alltid vært veldig fascinert av sånn kroppen og, av legeserier på tv og sånn. Så 
syns jeg det virker veldig spennende nå som jeg har jobbet på sykehus. så jeg tror definitivt det er... 
Hvert fall jobbe med mennesker, det må jeg. hjelpe. 

På tross av at han uttrykker at det i utgangspunktet var hans mor som introduserte 

medisinstudier som en mulighet for ham, blir dette nedgradert ved at det integreres inn i hans 

vurdering av hvilke utbytte han ønsker å få av utdannelsen. Han vil hjelpe mennesker, noe 

dette utdanningsvalget kan gi han en god mulighet til. Slik sett kan det tolkes dithen at hans 

mors innflytelse i avgjørelsen blir nedvurdert i hans resonnement, nettopp for å føle 

selvstendighet i valget. Det er ikke noe han føler han må, men vil.  

For en annen gruppe informanter som bruker ufarliggjørelsesstrategier i deres refleksjoner, 

spiller sosial bakgrunn en sentral rolle i deres narrativer, og følgelig får også foreldrenes 

forventninger en annen betydning for deres handlingsvalg. På tross av at de og/eller deres 

foreldre viser en forventning om sosial oppstiging eller opprettholdelse (Boudon 1974), blir 

også dette ufarliggjort når informantene setter det i sammenheng med deres utdanningsvalg. 

Følgende er tolkning av sitater fra intervju med to informanter med ulik sosial bakgrunn, for å 

belyse hvordan strategien brukes av informanter på tvers av sosial bakgrunn.  

Zhara: Hun vil ikke at vi skal ende opp som sykepleiere, for å si det sånn, hun vil at vi skal ha femårig 
utdanning etter videregående. Hun vil at vi skal, jeg tror hun tenker litt på inntekt og sånn, fordi at hun 
kommer i fra fattige levekår da hun bodde i Pakistan. Og hun er jo minstepensjonist nå og, hun vil at vi 
skal ha bra inntekt når vi blir eldre så da ser hun veldig mye på det og, så det er derfor hun... veldig... 
sier at vi ikke må bli sykepleiere og sånn. Hun forventer heller ikke at vi skal bli lege eller no, men hun 
sier jo at advokat er veldig bra (…). 

Slik Zhara uttrykker det stiller hennes mor høye krav til valg utdanning, i og med at hun ikke 

hadde de samme mulighetene når hun var på Zharas alder. Selv om moren har et krav om 

femårig utdannelse og har stilt henne overfor en inndeling av ”bra” og ”dårlig” 

utdanningsvalg, ufarliggjør Zhara morens forventninger. Dette kommer spesielt tydelig frem 

når hun sammenligner morens krav med hva hun oppfatter som ”urimelige” forventninger, i 

det hun skaper et gradsskille mellom forventninger om lege- og juss utdannelse. Samtidig som 
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hun uttrykker at moren stiller høye forventninger til henne i hennes utdanningsvalg, 

ufarliggjøres dette, og hun uttrykker flere ganger under intervjuet en følelse av å kunne velge 

fritt. For Marit handler det ikke om oppad mobilitet, men heller opprettholdelse av sosial 

posisjon.  

Marit: De forventer nok at jeg skal få litt utbytte av de ressursene jeg har, på en måte. Så at jeg tar 
høyere utdannelse og sånn, det tror jeg nok, i og med at de begge har en veldig god utdannelse. Men 
samtidig så er de veldig på det at «så lenge du gjør det som gjør deg glad», men de ser jo hva som gjør 
meg glad også, og det er jo å komme meg framover, så jeg tror absolutt at de har forventninger til meg, 
at jeg skal studere noe og bli noe. 

Marit viser en forståelse av hvilken posisjon hun og hennes familie har i det sosiale hierarkiet, 

og at dette har innflytelse på hennes utgangspunkt når hun skal foreta utdanningsvalg. Hun 

viser til flere sosiologiske aspekter ved hennes situasjon og bakgrunnen for hennes foreldres 

innflytelse. Men samtidig presenterer også hun sine valg som autonome og stiller seg selv 

selvstendig og fri ved utdanningsvalget hun skal foreta. Dette gjør hun ved å presisere at de er 

glad, så lenge hun holder på med noe hun opplever som meningsfullt, og gjør henne glad.    

En forventning fra foreldre om at videreutdanning konstituerer en vellykket overgang inn i 

arbeidslivet, ligger sentralt i narrativene. Dette forsterker inntrykket om 

utdanningsinstitusjonens påvirkning og kontroll over viktige livsvalg som foretas i 

overgangsfasen mellom skole og arbeid (Beck og Beck-Gernsheim 2002:2).  

Informantene viser at de ikke kun blir stilt i en posisjon hvor de pålegges å ta individuelle 

valg. Dette er også noe de selv krever. Kravet om valgfrihet kan tolkes i sammenheng med 

deres enighet om et individuelt ansvar for å kunne nå sine mål i livet. De mener det kun er 

individuelt besittende mangler eller egenskaper som kan stå i veien for å oppnå disse. For at 

de skal kunne utlede sine individuelle livsprosjekter, blir deres foreldrenes påvirkning enten 

avvist eller ufarliggjort, når de settes i sammenheng av deres utdanningsvalg. På denne måten 

presenterer de overgangsfasen mellom skole og arbeid som høyst individualisert, idet de tar 

avstand fra nære institusjoner som meningsbærende ressurser. For å gjøre deres 

utdanningsvalg og planer meningsfulle fremstår det som avgjørende å kunne håndtere 

ambivalensen mellom sine ønsker og muligheter, på egne premisser. Spørsmålet videre blir 

om dette overskygger deres forståelse av reproduksjon av sosial ulikhet (Brannen og Nilsen 

2005). Er det slik at deres krav om å være i førersete av egne biografiske løsninger tildekker 

deres forståelse av ulikhet i samfunnet?  
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4.2.2 Nær påvirkning, fjern sammenheng  

Tidligere i kapittelet ble det vist at informantene refererer til indre kvaliteter eller mangler når 

de reflekterer rundt hvilke ulemper de oppfatter å ha, som kan være hindringer i deres vei mot 

fremtiden. Når de så blir spurt om hvilke fordeler de oppfatter å ha, trekker flertallet av 

informanter frem eksterne faktorer. En mindre gruppe informanter henviser til de indre 

begrensningene de tidligere uttrykte å ha, og hvordan de har overkommet disse og tar kontroll 

over egen skjebne. Kun et fåtall av informanter henviser til positive indre egenskaper. Skiftet 

fra interne til eksterne faktorer, som et flertall av informantene gjorde, vil jeg hevde står 

sentralt i forståelsen av hvordan informantene oppfatter at ulikhet utspiller seg for unge i 

overgangsfasen mellom skole og arbeid.  

Underveis i intervjuene blir informantene også stilt spørsmål om hvorvidt de oppfatter at all 

ungdom i Oslo har like muligheter, i tillegg til å bli tidvis utfordret til å reflektere rundt 

sosiologiske forklaringer på reproduksjon av ulikhet. Det er to grunner til at Oslo blir brukt 

som et kontekstuelt referansepunkt. For det første har alle informantene gjennomført 

videregående opplæring i Oslo. For det andre foreligger det et historisk forankret klasseskille 

mellom Oslo øst og vest vi benytter for å gi dem et komparativt grunnlag for refleksjon. På 

bakgrunn av intervjuerens formuleringer av spørsmål og oppfølgingsspørsmål, samt 

informantenes refleksjoner, er det de faktorene ved sosial bakgrunn i figur 4.2 som har blitt 

reflektert rundt av informantene.  

 

Når intervjueren(e) spør informantene hvilke fordeler de mener de selv har i den situasjonen 

de står i, henviser en stor gruppe informanter til blant annet støtte og oppfølging fra familie og 

venner, samt miljøet de har vokst opp i og skolemiljøet.  
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André: Hvis jeg har fordeler? Eh… hva skal jeg si? Jeg vil jo si at jeg, der jeg har vokst opp da, så har 
det vært et miljø egentlig at, eller sånn, foreldrene mine har vært store støttespillere for meg, de har jo 
det. Når det gjelder skole og sånn, selvfølgelig. Har hjulpet meg til prøver og alt det der. Så, familie og 
venner egentlig. 

Jamal: Ja, foreldre med minoritetsbakgrunn. Det er jo det at de har så høye forventninger til deg, og 
det gjør automatisk at du, som et familiemedlem, vil leve opp til de forventningene, og se dine foreldre 
være glad på dine vegne. (...). Jeg vet på en måte hvordan de har hatt det i forhold til meg, og det å 
kunne utnytte det de aldri fikk gjort, det er jo en stor fordel å ha den tanken. Med tanke på de etnisk 
norske som har hatt foreldre med samme muligheter, og så videre, og så videre, de har ikke den tanken 
i det hele tatt. Så det er en stor fordel, mener jeg. 

Selv om informantene avviser eller ufarliggjør innflytelsen fra foreldrene i sine 

utdanningsvalg, viser de en forståelse av hvordan bakenforliggende faktorer i erfaringsnær 

kontekst har hatt innvirkning på hvordan de står rustet når de skal foreta utdanningsvalg. På 

denne måten viser informantene en forståelse av hvordan sosialiseringsprosesser kan ha 

innflytelse på hvordan man møter overgangsfasen mellom skole og arbeid. Sitatet fra 

intervjuet med Jamal illustrerer et aspekt som fremkommer i flere av informantenes 

fortellinger. Potensielle eksterne ”ulemper”, som det å ha foreldre uten høyere utdannelse, lav 

grad av økonomiske ressurser og/eller minoritetsbakgrunn trekkes frem av informantene 

snarere som fordeler, heller enn ulemper. For eksempel når Katarina blir spurt om hun har følt 

at det å ha foreldre uten høyere utdannelse har hatt noe å si for hennes vurderinger, svarer 

hun: 

Katarina: Nei, det har det ikke, for selv om det så har de alltid vært veldig støttende for min utdanning, 
da, men det kan jo også telle positivt da, at de ønsker at jeg skal få den utdannelsen de aldri hadde. 

Informantene viser en forståelse av at ulike aspekter ved sosialiseringsprosesser kan tilby 

fordeler, men samtidig presenteres en oppfatning om at det er tabu å la disse bli brukt som 

forklaringer på hvorfor man ikke skal kunne nå sine mål, eller at eksterne faktorer kan være 

en kilde til hindringer på veien. Å trekke på eksterne faktorer som begrensninger fremstår 

illegitimt, og i så måte presenterer informantene en moral om at man selv skal stilles ansvarlig 

for egen skjebne, og ta ansvar for konsekvenser av sine handlingsvalg (Beck og Beck-

Gernsheim 2002:24). De danner et bilde av at unge selv står ansvarlig for sin egen fremtid, 

André: Jeg tenker at det er mange som skylder på det. Ved å si at det er det som er grunnen. Men jeg 
føler at det da er bare, da legger du skylden på andre ting, uansett om du kommer fra fattige kår eller 
kommer fra en rik familie i Hongkong og, eller om det er en fra Østkanten så burde du, du har samme 
forutsetning, du kan gjøre det like bra hvis du vil det. Det er hvert fall min mening da. Det burde ikke ha 
noe å si hvor du er fra. 
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I sitatet uttrykkes det at man har like forutsetninger for å oppnå det man selv ønsker med livet. 

For informantene betyr dette formelle forutsetninger, fremfor forutsetninger basert på sosial 

bakgrunn. Når informantene stilles spørsmålet om hvorvidt all ungdom i Oslo har like 

muligheter, faller refleksjonene for flertallet av informantene rundt en meritokratisk diskurs.   

Hanna: Nei, men det er kun på grunn av karaktergreiene. Det er jo det som setter en hindring for 
muligheten du har etter vgs. Men i bunn og grunn har vel alle de samme mulighetene fordi man selv, det 
kommer jo an på innsatsen man gjør på videregående, det er jo klart. Men sånn etterpå, så er det litt 
mer begrenset. For da er det jo poengsummen man må ha for å komme inn på studiet.  

Katarina: Nei, egentlig ikke. Det er jo alltid ting som spiller inn, da, men det er jo hovedsakelig lagt til 
rette for at alle skal kunne gjøre det samme. (…). 

Lars: Sånn hvis man ser litt firkanta på det, så har man jo hatt de samme mulighetene. Man har jo fått 
tilbud om ungdomsskole og videregående, så man har hatt mulighetene til å jobbe seg fram til det man 
vil. men, det er ikke alltid det er like lett for alle. Hvis man er umotivert eller føler at man ikke passer 
inn, og sånne ting. (…).   

Samtidig nektes det ikke at dette ikke nødvendigvis er det reelle samfunnsbildet. I svarene til 

en rekke informanter uttrykkes det en ambivalens, slik første setning i sitatet fra intervjuet 

med Lars illustrerer. Andre informanter bruker uttrykk som: ”I bunn og grunn (...)” (Emil), 

”på papiret har de jo det” (Katarina) og ”i teorien, ja” (Nora). Uttrykkene impliserer en 

forståelse for at all ungdom i Oslo ikke nødvendigvis har like muligheter, selv om det 

meritokratiske idealet tilsier det. 

Nora: i teorien ja. Men det er jo ikke alltid sånn det blir i praksis. Alle har lærebøker, det finnes 
leksehjelp og alle mulige ting. Så det er godt tilrettelagt for at man skal kunne klare det. Men 
selvfølgelig det kan jo være andre ting, om det er noe hjemme, at man har konsentrasjonsproblemer så 
gjør det jo det vanskeligere.  

Jamal: Tja, jeg vet egentlig ikke. Man har jo det i grunnen, men det kan vel være en del familieforhold, 
vennegjengen, bosted, det er jo mye som kan ødelegge, men hvis du absolutt er hundre prosent sikker på 
valgene du gjør og har satt deg et mål for framtiden, så skal det mye til for å la andre momenter knuse 
de drømmene. 

En liten gruppe informanter trekker frem sosial bakgrunn som en direkte påvirkning på hvilke 

muligheter ungdom i Oslo har.  

Astri: Jeg tror at... Det har jo rett og slett med hvor man vokser opp, hvilken oppdragelse man har fått, 
hvilke verdier man står for og... Sånne ting har jo veldig mye å si. (…)      

Dette er det derimot kun et par av informantene som uttrykker eksplisitt og fremstår ikke som 

en trend i narrativene. Under seksten intervjuer blir informanten utfordret til å reflektere rundt 

sosiologiske forklaringer på ulikhet. Blant annet blir de spurt om hvorvidt foreldrenes grad av 

utdannelse kan ha betydning, familiens ressurser eller om ungdom fra Oslo vest og øst har 
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like forutsetninger. Ved å gjøre dette utfordrer intervjueren dem til å både ta stilling til om de 

mener disse faktorene har betydning for ungdommers livssjanser og til å fortolke hvilke 

betydning de eventuelt har. En gruppe av informanter avviser allikevel sosial bakgrunn som 

en forklaring på at ungdom kan ha ulik tilgang til muligheter.  

Petter: Det er egentlig opp til barna da. Hvis det er noen foreldre som har litt økonomiske problemer, 
så kan jo barna hjelpe til hvis de først får seg jobb. (…). 

Hilde: (…)De har kanskje mer penger sånn sett, men de på østkanten får jo utdannet seg de også, men 
de får kanskje ikke like mye av foreldrene. (…) 

Johannes: (…), Og jeg tenker at, sånn ressursmessig og sånn at barn med rike foreldre har jo bedre 
ressurser og har ikke så mye problemer hjemme og er sikkert tryggere med seg selv og sånn, men på 
den annen side, barn med få ressurser skjønner at de må jobbe hardere fortere... ikke sant, tidligere. 
(…) 

Det er særlig når informantene tar stilling til utsagn om ungdom med ressurssterke foreldre 

stiller annerledes enn ungdom med ressurssvake, og hvorvidt ungdom fra Oslo øst og vest har 

like forutsetninger, det presenteres en tydelig individualisert holdning. Hvor man vokser opp 

og hvilke ressurser man har hatt tilgjengelig gjennom oppveksten verken vil, eller skal være 

meningsbærende for hvorvidt unge skal kunne utlede sine individuelle livsprosjekt. Dette 

tilhører fortiden, når unge går inn i overgangsfasen mellom skole og jobb er det opp til dem 

selv å bruke det utgangspunktet de har for å nå de målene de har for fremtiden. Følgende sitat 

illustrerer ambivalensen en rekke informanter fremviser i sine refleksjoner rundt betydning av 

sosial bakgrunn for ungdom i et senmoderne samfunn. 

Nora: Men det spiller jo også en rolle i det at, det har jo vært forsket på det at vidt jeg vet: Har du høyt 
utdannede foreldre er det også større sannsynlighet for at du gjør det bra fordi foreldrene kan ting som 
gjør at de lettere kan hjelpe deg og er godt strukturert. Det er jo ofte slik at man oppdrar barna slik 
man selv ble oppdratt fordi det er det man vet. Så hvis du da har foreldre som ikke har så mye mer 
utdannelse enn videregående, så er det jo klart at de sitter med mindre kunnskap. Men det trenger ikke 
være noe hinder.  

Nora henviser til forskning og reflekterer rundt hvordan sosial bakgrunn kan ha innvirkning 

gjennom ulike sosialiseringsprosesser. Grepet hun tar avslutningsvis i sitatet illustrerer 

imidlertid hva dette analysekapittelet belyser. Informantene anerkjenner at unge vil møte 

overgangsfasen mellom skole og arbeid med forskjellige forutsetninger og viser en forståelse 

for hvordan ulikhet kan oppstå gjennom påvirkning fra nære institusjoner. På den annen side 

er det opp til individet selv å benytte de forutsetningene de har, og i så måte skal ikke 

gårsdagens hendelser sette begrensninger for fremtidens potensielle oppnåelser. I så måte 
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legitimerer de også sitt krav om å ha kontroll og styring over sitt individuelle livsprosjekt og 

sine muligheter for fremtiden.     
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5 Arbeid som et eget prosjekt 
” Jeg tenker bare at jeg vil være meg selv og at jeg i arbeidslivet er viktig for meg, og at man ikke blir 

en del av det store maskineriet.” (Emil) 

I dette kapittelet vil jeg besvare følgende forskningsspørsmål: 

3) Hvordan orienterer informantene seg mot fremtidig arbeidsliv?  

 

For å danne en forståelse av informantenes orienteringer mot arbeidslivet vil jeg ta 

utgangspunkt i flere faktorer i narrativene. Yrkesambisjoner, uttrykte arbeidsverdier og 

fortolkninger av disse, og motivasjon bak yrkesorienteringer og utdanningsvalg eller 

vurderinger av utdanningsmuligheter. Ved å ta en bred tilnærming til deres orienteringer viser 

jeg gjennom analysene at det er mulig å spore hvordan individualiseringsprosessen har ulike 

utfall for informantenes orienteringer mot arbeidslivet. Tidligere forskning viser at en viktig 

faktor for å kunne foreta meningsfulle handlingsvalg i overgangsfasen mellom skole og 

arbeid, må unge voksne ha en forestilling av seg selv i fremtiden de er tilfreds med. Derfor vil 

kapittelet først presentere trender og mønstre i informantenes orienteringer mot fremtiden 

generelt, før dette knyttes opp mot arbeidslivet.  

5.1 Meg i fremtiden og reisen dit 
Bauman (2001) og Sennett (2008) hevder at unge ikke burde planlegge for langt frem i tid, for 

å kunne være i stand til å adaptere til endringer i etterspørsel fra arbeidsmarkedet. Unge burde 

heller holde en åpen og fleksibel orientering, for å kunne tilpasse seg potensielle endringer. Å 

planlegge for langt frem i tid mener de blir en kilde til usikkerhet og utilfredshet, siden 

fremtiden de planlegger mot vil se annerledes ut når de kommer dit i tid. På den annen side 

viser det seg å være viktig for unge, i overgangsfasen mellom skole og jobb, å ha en 

forestilling av seg selv i fremtiden, for å kunne identifisere seg med visse livsplaner eller 

yrkesorienteringer (Walther 2009:130). Flere av informantene finner det vanskelig å danne et 

bilde av seg selv i fremtiden når de blir spurt om hvor de ser seg selv om ti år. For en gruppe 

informanter er det tradisjonelle etableringsfaktorer som dukker opp i fortellingene.  

Marte: Om ti år da er jeg ferdigutdannet i hvert fall. Jeg håper jeg har studert litt mer innenfor ett felt, 
og sikkert familie. Håper jeg, i hvert fall (ler). Og leilighet eller hus (ler). Vi får se. 
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André: Ja, jeg vil jo se meg selv, ha en jobb da... eh… (ler). En jobb som man kan supporte meg selv, og 
bolig og mat og etter hvert slå meg ned med en kone og få barn. Veldig vanlig drøm vil jeg tro. 

De forsøker å fremstille et ”realistisk” bilde av seg selv, både overfor intervjueren og seg selv. 

Gjennom refleksjonsarbeidet gir de uttrykk for at de finner det vanskelig å beskrive seg selv 

og sitt liv så langt frem i tid, at dette ikke er noe som står klart overfor dem selv heller. Det 

kommer frem gjennom den usikre latteren21 som følger, og som dukker opp i svar til 

spørsmålet fra en rekke av informanter. Denne gruppen informanter forsøker å harmonisere 

sine drømmer og ønsker med de ulike sfærene de vil bli møtt med i voksenlivet; familie, 

økonomisk uavhengighet og ansvar. Harmoniseringen mellom visjoner og tanker om hva som 

venter i voksenlivet, leder til at informantene fremstiller seg overraskende innenfor rimelige 

tradisjonelle livsformer knyttet til en forståelse av en lineær biografi (Walther 2009:128). Ofte 

er den første assosiasjonen for informantene, til spørsmålet om hvor de ser seg selv om ti år, 

knyttet til arbeidslivet. Dette i seg selv er ikke så overaskende, ettersom store deler av ens 

livsløp utfolder seg som yrkesaktiv voksen og vil derfor ha en dominant rolle når man 

orienterer seg mot fremtiden. For blant annet André og Marte, som tidligere i sine intervjuer 

uttrykker rimelige spesifikke ønsker for hva de ønsker å bli, blir ikke dette presisert i deres 

fremstillinger, men blir heller en del av en tradisjonell innpakning. En annen gruppe 

informanter trekker deres posisjon i arbeidslivet frem i et mer klart bilde. 

Jamal: Godt spørsmål. Jeg står vel i tingretten og krangler med motparten. (ler) Nei, jeg vet faktisk 
ikke. 

Andrea: Da har jeg min egen salong. Et eller annet fint sted. Og jeg har min egen leilighet. Ikke som jeg 
har kjøpt, men som jeg leier. Men som jeg kan kalle mitt (…). 

For disse informantene er det individuelle oppnåelser som trekkes inn i deres 

selvpresentasjon. De fremstiller klare mål for hva de ønsker å oppnå og ser det som viktig å 

danne en selvpresentasjon de ønsker å jobbe mot, for å håndtere usikkerheten ved det 

fremtidige utfallet på arbeidsmarkedet. Selv om det er en viss usikkerhet som dukker opp hos 

Jamal, stemmer bildet overens med hans ønsker om å bli advokat og å bli suksessfull innenfor 

feltet. Samtidig er det en usikker latter som fremkommer. Når man er i slutten av tenårene kan 

ti år frem i tid oppfattes som å være langt inn i fremtiden, selv med relativt klare planer. Når 

en gruppe av informantene blir spurt om å sette en pekepinn på hvordan deres liv vil se ut i 

fremtiden, oppfattes dette nærmest som krenkende. De har et ønske om å være fleksibel, i den 

forstand at de ikke vil låse seg til langvarige prosjekter og målsettinger.  

                                                
21 Dette kommer frem i intervjuopptakene, at disse svarene blir gitt med en usikker latter. 
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Silje: Oj, det var litt av et spørsmål. Jeg vet ikke, jeg aner ikke. Og det syntes egentlig er litt fint Jeg har 
ikke lyst til å vite det tror jeg. Jeg liker best å være sånn spontan og ta ting som de kommer da. Så vi får 
se, jeg har litt lyst til å se hvor veien fører meg hen, og det er der jeg kommer til å være (ler).  

Arash: Da er jeg forhåpentligvis… Jeg er egentlig ikke så veldig glad i å se, definere meg selv om ti år. 
Jeg lever spontant. Da gjør jeg vel ett eller annet vågalt forhåpentligvis. 

Aleksandra: Vet du hva, jeg ser meg selv ingen steder. Jeg greier ikke å tenke så langt, men jeg håper at 
jeg... altså uansett hva jeg velger så ser jeg meg selv i et arbeid, hvor jeg faktisk bare har det gøy, og 
liker det jeg gjør 

Denne gruppen av informantene fremstiller veien mot fremtiden som en åpen og fleksibel 

reise uten konkrete mål, fremfor å skape en selvpresentasjon innenfor spesifikke biografiske 

rammer. Å skulle beskrive seg selv i fremtiden fremstår nærmest som en byrde. Fremfor at 

dette står i sammenheng med samfunnets kontinuerlige endrede form, hvor de kunne valgt å 

stille seg åpen med tanke på de følgelig endrende krav fra samfunnets ulike arenaer (Bauman 

2001), fremstiller de heller seg selv på en identitetsreise uten klare mål, innenfor tradisjonelle 

rammer for voksenlivet. I Baumans termer kan man tolke det som at de ønsker å holde en 

flytende identitet.  

Det er ofte lettere for informantene å reflektere rundt og fortelle om hva de tenker de burde, 

eller hva de har lyst til å gjøre før de blir tretti år, eventuelt før de skal etablere seg,22 enn å 

karakterisere seg selv i fremtiden. Når de blir stilt spørsmålet om hvor de ser seg selv om ti år, 

fremstår tiårs markeringen23 på den ene siden som slutten på den ungdommelige moroa, på 

den annen side fremstilles det som en milepæl for når de har selvstendiggjort seg og er klare 

for å tre inn i det voksne arbeidslivet. For de som valgte å ikke ta stilling til dette spørsmålet, 

kunne det heller fremstå som noe irrelevant eller determinerende å ha noe så spesifikt man 

skal sikte mot i fremtiden. Fremtiden og livet skal heller være en åpen bok som skrives etter 

handling. Like fullt hadde også denne gruppen lettere for å snakke om ting de har lyst til å 

gjøre de neste årene, mens de fortsatt er ung.  

Arash: Da må jeg få ut en roman. Det står på listen. Jeg er i gang med den nå, men det er litt 
vanskeligere enn å skrive kokebok.                  

 

                                                
22 Noen av informantene uttrykte ønsker eller forventninger mot etablering i fremtiden, og ble stilt spørsmål om 
hva de gjerne vil gjøre før den tid, fremfor før de er tretti år. Trettiårs-markeringen er arbitrær og er ment for 
representere et referansepunkt for informanten og for å illustrere voksenfasen i kontrast til den unge voksne 
fasen.   
23 Tiårs markeringen er konstruert av oss, ved at det var nettopp denne alderen vi valgte å bruke da vi ba 
informantene om å reflektere rundt sitt fremtidige selv. Dette gjorde vi på bakgrunn av foreliggende teorier om 
den ”nye ungdomstiden” som hevdes å vare til slutten av tjueårene (Frønes og Brusdal 2000:50). 
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Intervjuer: Er det andre ting du tenker på at du bør ha gjort? 

Arash: jeg vet ikke. Jeg skal på en lang matreise (...). Også vil jeg veldig gjerne jobbe i leger uten 
grenser. Et helt år i Afrika hadde vært strålende. Det er vel egentlig hovedgrunnen til at jeg velger 
medisin. 

Selv om Arash tidligere avviser tanken om å danne et bilde av seg selv i fremtiden, er det 

nokså klare mål som trekkes frem når han reflekterer rundt hva han ønsker å oppnå før den 

tid. Samtidig trekker han også linjer mellom sine utdanningsambisjoner og erfaringer han 

ønsker å oppnå, og på den måten skaper han en koherens i sin fortelling (Giddens 1996). For 

en rekke andre informanter er det vanskeligere å sette klare mål for hva de ønsker å benytte de 

neste årene til, men de presenterer heller en form for identitetsreise. 

Linnea: det er jo å reise. Jeg har lyst til å lære meg å seile og dra å seile rundt i Europa, vil jobbe i 
utlandet, gå på skole i utlandet, studere masse forskjellige ting. Jeg har veldig lyst til å dra til India (...). 
for eksempel at man drar til India og jobber med humanitært arbeid eller, sånne ting. Gå på 
folkehøyskole eller studere, men jeg vet ikke hva lenger det er så mange ting jeg har lyst til. Jeg har 
alltid likt design og interiør og arkitektur og sånne ting. Men jeg tror kanskje at jeg kan bli litt lei, fordi 
nå har jeg jo allerede gjort det, eller gjorde det i et år og jeg vet ikke helt om det er min stil. 

For en gruppe informanter fremstilles den nye ungdomstiden som en reise hvor de ønsker ”å 

finne seg selv”, en identitetsdannelses periode, samtidig som det er en livsfase de vil benytte 

eksperimentelt. I sitat presenterer Linnea en rekke opplevelser hun ønsker å få gjennom å 

reise, som å seile rundt i Europa og å jobbe med humanitært arbeid i et utviklingsland. På den 

andre siden presenterer hun også ulike utdanningsmuligheter mot fremtidig jobb hun kunne 

tenke seg å teste ut. En annen gruppe informanter uttrykker til en viss grad en frustrasjon over 

det at de ikke vet hvem de er.  

Aleksandra: Jada, nei jeg vet ikke jeg, jeg tenker ikke så mye på fremtiden, rett og slett. Men jeg håper 
jeg da har reist mye og opplevd mye, og da kanskje funnet meg et sted jeg vil bo eller, bosette meg og 
kanskje en og bosette meg med... Men jeg vet ikke jeg, jeg har ikke tenkt å ha barn for eksempel, så 
altfor tidlig, fordi jeg først vil... Ja, jeg vet ikke jeg, finne ut av meg selv først og så få barn. Men når 
man er 29, så kan man kanskje... Neida. 

Marit: Nei, det er jo det å få en utdannelse, da. Absolutt. Jeg tenker jo også at jeg har lyst til å få reist 
mye innen den tid. Og… ja, jeg vet ikke jeg, hvert fall å være inne på riktig kjøl, for nå er alt litt sånn 
«nei, jeg vet ikke». Men jeg håper at da er jeg litt mer retnings… hva er det det heter? Målrettet. 

Informantene opplever at de nå trer inn i en livsfase hvor dette skal etableres (Arnett 2000). 

Livsfasen blir også en tid hvor de kan utsette voksenlivet, og det skapes en overgangsfase i 

livet hvor ”alt er lov”, og voksenlivet og dens konnotasjoner utsettes. På denne måten 

plasserer informantene seg innenfor den nye ungdomstiden, den unge voksne perioden 

(Frønes og Brusdal 2000).  
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Når informantene går fra å forestille seg selv i fremtiden, til hva de vil gjøre frem til den 

voksne etableringsfase, går det ofte i en av to retninger. Den ene bygger på søken etter 

identitet, og ønsket om ”å finne seg selv”. Fremfor å gi en selvpresentasjon fremstiller de 

fasen de trer inn i som en reise, hvor de skal finne mål og mening blant mengden av 

muligheter de står overfor. Den andre retningen går mer mot hva de ønsker å bruke denne 

perioden til. Hvor de fremstiller ikke bare denne perioden som en fase, hvor du finner deg 

selv, men en fase du kan utnytte og gjøre ting du virkelig vil, enten målrettet eller 

eksperimentelt (Arnett 2000). Dette tolker jeg som at informantene er påvirket av en utvidet 

nåtid (Nowotny 1994). Hva som er mest sentralt i deres liv, er denne reisen og de gjøremål de 

ønsker å skvise inn i en kort tidsramme. På denne måten blir det vanskelig for dem å rette 

blikket mot en uforutsigbar fremtid og lettere å fortelle om hva de vil oppnå nær i tid.   

5.2 Jobb og identitet 
I en seksjon av spørreskjemaet i LUNO-undersøkelsen blir respondentene bedt om å krysse av 

på en skala fra 1 – 524 for hvor viktig ulike yrkeskvaliteter er for dem i sin fremtidige 

arbeidsposisjon. Av disse ulike kvalitetene ble 5 trukket ut som mål på ”orientering mot 

fleksibilitet og selvrealisering i arbeidslivet” (se vedlegg 4:124-125), som del av en 

grovkornet operasjonalisering av tilbøyeligheter tilknyttet teori om individualisering. 

Fordelingen av respondentene på dette spørsmålsbatteriet er som følger (se vedlegg 4:133):25 

 

Fordelingen av respondentene langs indeksen er venstreskjev, flertallet av informantene faller 

under verdiene 3-5. Det frekvenstabellen viser er at flertallet av respondentmassen viser en 

                                                
24 5 = svært viktig, 1 = ikke så viktig. 
25 N = 1756. I denne fordelingen er respondentene som svarte på den tredje runden med, 
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orienterer mot selvrealisering og fleksibilitet i arbeidslivet, ut i fra hvordan disse 

orienteringene har blitt operasjonalisert. Dette kan tolkes som at de er samlet som en 

samfunnsgruppe rundt et felles sett av arbeidsverdier. Videre uttrykker respondentene at 

selvrealisering og fleksibilitet i arbeidslivet er sentralt og viktig for arbeidstilfredshet. Dette 

kan være et kjennetegn ved samfunnsgruppen, samfunnsfasen de er inne i eller det kan være 

et tegn på individualisering på kulturelt nivå. Hvilket betyr at informantene tar del i en 

offentlig fortelling som ligger rådende i samfunnet (Krange 2004:60-63), som vektlegger at 

jobben ikke lenger kun skal være et middel til noe annet, men målet i seg selv.  

Ved å se på arbeidsverdiene som er benyttet for å operasjonalisere orienteringene (se vedlegg 

4:126-127), er det lettere å danne et bilde av hva informantene ikke ønsker, enn hva de 

strekker seg mot.  

1) At jeg hele tiden lærer noe nytt – (At jeg ikke lærer noe nytt).   

2) At oppgavene er varierte slik at ingen dag er lik – (At oppgavene er ensformige og hver dag er lik). 

3) At arbeidet er skapende og iderikt – (At arbeidet er reproduserende). 

4) At jeg får sjansen til å skape noe ut av min egen fantasi og kreativitet – (At jeg må gjøre og utføre hva 
andre ber meg om). 

5) At yrket gir mulighet for ulike typer jobber i løpet av voksenlivet – (At yrket låser meg innenfor et 
spesifikt felt).  

Motsatsene til disse verdiene trekker mot hva som kan karakteriseres som industrielt 

monotont arbeid, som blant annet ble kulturelt stereotypisert i Charlie Chaplins ”Modern 

Times”. Disse er trekk Sennett (2008, se også Florida 2002) fremhever som karakteristikk ved 

den ”gamle” arbeidsordenen i det industritunge arbeidsmarkedet for den tids idealarbeider. Da 

det var kvantitet, standardisering og kollektive interessedannelser som rådet, og 

effektivisering og rasjonalisering stod som overordnede for arbeidsgivere. Fremfor 

karakteristikk som gis det nye arbeidsmarkedet; kvalitet, fleksibilitet og individualisering.  

Denne oppfatningen gjenspeiles ved at informantene finner det lettere å trekke frem og 

skissere hva de ikke vil gjøre eller være, når de orienterer seg mot fremtidig arbeidsliv. Det 

fremheves som noe kjedelig, standardisert eller ikke-autentisk. Når de blir stilt spørsmål om 

hva de mener er viktige karakteristikk ved deres fremtidige jobb, trekker de seg mot en 

ekskluderingsprosess ved å poengtere hva som er viktig for dem at jobben ikke innebærer. 

Ved å poengtere hva jobben ikke skal innebære kommer de et skritt nærmere hva de ønsker at 
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jobben skal innebære, og det hjelper dem å skape et bilde av hva som er deres ønsker av 

utbytte i det fremtidige arbeidsliv. 

Hanna: varierte arbeidsoppgaver. Det synes jeg er viktig. Og ikke en stillesittende jobb på et lite 
kontor, hvis jeg skal sitte der åtte timer om dagen da tror jeg at jeg hadde krepert. 

Marte: (...) fordi jeg er en rastløs person, jeg hadde ikke klart å sitte på et kontor og gjøre den samme 
jobben konstant i flere år. Det hadde jeg blitt gal av, så jeg må gjøre nye ting og helst være ute og gjøre 
ting hele tiden og oppleve nye ting.  

For de fleste av informantene er varierte arbeidsoppgaver viktig. Det at det skal være 

varierende arbeidsoppgaver stilles i motsetning til en stereotypisert arbeidssituasjon på et 

kontor. Dette kan være karakteristikk ved generasjonen de er en del av. Modernitetens 

industrijobber var dominerende på arbeidsmarkedet frem til og med etterkrigstiden, da 

kunnskapsrevolusjonen henholdsvis startet og den teknologiske utviklingen skjøt fart. Denne 

gruppe unge voksne, til forskjell fra deres foreldre, trekker seg fra meningsløse servicejobber, 

og ikke klassiske industrijobber. Dette kan være resultat av at det er skjedd endringer i 

samfunnsøkonomien og arbeidsparadigme (Florida 2002, Beck 2000). De tradisjonelle 

industriarbeidsplassene er i større grad out-sourced, og en ny klassisk monoton arbeidsplass er 

rådende og portrettert, som hva som tilhører nede på yrkesrangstigen. For dagens ungdom vil 

Chaplins satiriske fremstilling av det monotone industriarbeidet fremstå som for fjernt og 

irrelevant i deres forestilling av monotont arbeid i et senmoderne samfunn. Ulf P. Hellstrøm 

skrev en artikkel rundt dette for Aftenposten i februar 2012, hvor han beskriver en økende 

interesse rundt serier som trekker frem stereotypier på den typiske kontorpregede 

arbeidsplassen. Serier som baseres på å skape humor rundt dens særpreg, som i The Office, 

Etaten, tegneserien Lunch og nykommeren NAV. 

På den ene siden blir kontorjobben en stereotypi på en jobb uten autonomi. På den andre siden 

portretteres det de ikke ønsker jobben skal innebære, som en antitese på hvem de ønsker å 

være i arbeidslivet og begrenser muligheten til selvrealisering.  

Astri: (…)  Samtidig tror jeg ikke at jeg hadde vært, kunnet vært lege heller, på grunn av måten jeg er. 
Jeg liker å arbeide med, eller komme i kontakt med, andre mennesker og sånne ting, samtidig kunne jeg 
liksom ikke tenke meg å sitte på et legekontor og ta i mot pasienter, og hjelpe dem. Selv om det er bra 
liksom, så kunne jeg ikke tenke meg det da, det å være kirurg og operere, og... hele den biten. Tror ikke 
jeg hadde hatt... Jeg tror jeg hadde kjedi meg for mye i en sånn jobb da, jeg tror jeg trenger litt action. 
Jeg er ikke så tålmodig heller, så jeg tror det måtte skjedd endel ting (...). 

Johannes: (…) Man hører liksom når folk har lagt noe av seg sjæl i det. Når man ikke har det, så er det 
sånn... det er bare sånn der "ok, men du har solgt 9 millioner plater på det her, men hva har du gjort?" 
Du har tjent masse penger. 
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Intervjuer: Stas for dem, men det hjelper kanskje ikke deg så mye? 

Johannes: Så på et TV-program i går som var en som het Sugarland eller noe. Fra USA. De har vært 
på topp lenge og solgt masse plater, og så spilte de på dette talkshowet, og det var drittkjedelig, det var 
så dårlig at det liksom, "hvordan går det an"? Så det går ikke for meg, (…) 

Når man skal produsere noe, skal det ligge en mening bak det. Hvis ikke vil produksjonen få 

en annen betydning enn det individuelle særprege, og motivasjonen bak produksjonen ligger 

da i det materialistiske. For Johannes er det viktig å kunne tre ut av den kommersielle massen, 

og å kunne gjøre noe autentisk. Noen av informantene orienterer seg derimot mot yrker som 

er typiske kontoryrker, men samtidig vil de unnlate å falle inn under den stereotypien som 

trekkes frem i media og serier. Denne tvetydigheten trekker Andre klart frem;  

Andre: (...) det er uunngåelig på en måte og å ikke ha en kontorjobb i de forskjellige yrkene jeg tenker 
på… men... rett og slett ikke bare være foran PC-en heller. (...) og ikke bare gjøre det samme hver dag. 
Det har jeg ikke så lyst til.  

Han anerkjenner karaktertrekk ved de jobbene han søker mot, men vil allikevel ikke falle 

innunder en typisk ”kjedelig” jobb, og supplerer derfor svaret med en form for 

rettferdiggjørelse overfor seg selv. 

Oppsummerende kan det være fristende å trekke konklusjoner i retning av at ungdom i dagens 

samfunn er alle opptatt av å selvrealisere seg på arbeidsmarkedet, og er alle påvirket av de nye 

kravene fra arbeidsmarkedet og individualisering. Det mener jeg likevel vil være en rask 

konklusjon å trekke, og den ville heller ikke vært videre informativ. Hva vil det si at de 

ønsker å selvrealisere seg selv på arbeidsmarkedet? Hvordan karakteriseres en vellykket 

overgang inn i arbeidslivet? 

5.2 Selvrealisering i arbeidslivet26 
Deler av analysen av informantenes orienteringer mot fremtidig arbeidsliv, fokuserer på deres 

arbeidsverdier. Under intervjuene er det forsøkt å fremkalle disse på en naturlig måte, i den 

forstand at de ikke stilles overfor en liste over ulike arbeidsverdier, men skal på eget initiativ 

fremstille hvilke verdier som er viktige for dem. Det vært varierende hvorvidt informantene 

har blitt presentert for noen verdier som en katalysator eller om de har kommet inn på dem, 

selv gjennom åpne spørsmål rundt hva som er viktig for dem at deres fremtidige yrke tilbyr. 

                                                
26 Det er én informant i studien som skiller seg fra de resterende 33 i orienteringer mot arbeidslivet. Dette er 
Nora. Studien baseres på en analyse av narrativer, hvor jeg søker å finne mønster og trender i datamaterialet. Jeg 
har derfor valgt å trekke hennes fortelling ut i denne analysen, da hun kun representerer én motstemme, og ikke 
en gruppe i det selekterte utvalget.  
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På bakgrunn av dette baserer de videre analysene ikke kun på deres eksplisitt uttrykte 

arbeidsverdier, men også på helhetsinntrykket av deres orienteringer mot fremtidig arbeidsliv. 

Deres yrkesambisjoner, uttrykte arbeidsverdier og fortolkninger av disse og motivasjon bak 

yrkesorienteringer, utdanningsvalg og/eller vurderinger av ulike utdanningsmuligheter. 

En viktig del av refleksjonsprosessen er å snakke om hva de ikke ønsker at jobben skal 

innebære, fremfor hva de ønsker at den skal gi. Det er imidlertid særlig tre kvaliteter ved den 

fremtidige jobben som informantene trekker frem tidlig og eksplisitt. Det er at det skal være 

en jobb hvor de trives, at det er en jobb de liker, og at det ikke skal være kjedelig.  

Aleksandra: Vet du hva, jeg ser meg selv ingen steder, jeg greier ikke å tenke så langt, men jeg håper at 
jeg... Altså uansett hva jeg velger så ser jeg meg selv i et arbeid, hvor jeg faktisk bare har det gøy og 
liker det jeg gjør. 

Hilde: Det viktigste er at jeg trives med det, at det er noe jeg har lyst til å gjøre 

De tre kvalitetene bygger på sosiale og personlige forhold og er knyttet til deres forståelse av 

seg selv. ”Hvor og med hvem vil jeg trives å jobbe med, hva liker jeg å gjøre og hvordan type 

jobb vil utfordre meg på en måte som gjør at jeg ikke vil kjede meg?” Informantene forteller 

at de har ambisjoner om å ta videreutdanning innen de neste årene, om de ikke allerede har 

startet å studere. Med andre ord så vil de besitte det nødvendige utgangspunktet for å kunne 

oppnå en god posisjon på arbeidsmarkedet, som nå i større og større grad krever kompetanse 

på universitet- og høyskolenivå. Fremfor å kun måtte ta stilling til hvilke jobber som er 

tilgjengelig med studiekompetanse kan de også forvente at jobben skal kunne være et sted 

hvor de kan selvrealisere seg, ettersom videreutdannelse øker yrkesmuligheter. For å velge 

mellom de utallige mulighetene de har foran seg uttrykker forventningene knyttet til sosiale 

og personlige forhold en form for selvrefleksjon. For å finne en jobb de liker, trives i og ikke 

kjeder seg med, må de danne seg en forståelse av hva dette betyr for dem individuelt (Giddens 

1996). Dette kommer blant annet til uttrykk da Jamal blir spurt om han kunne tenke seg å 

forbli i en og samme jobb ut yrkeslivet. 

Jamal: Mulig, hvis jeg stortrives med jobben, men det er viktig med variasjon. Det er jo også noe av 
grunnen til at jeg valgte juss, så jeg ikke må ha kun ett fagområde å jobbe innen. For eksempel hvis jeg 
nå blir advokat, jobber med det en periode, og hvis jeg har gått lei av å krangle med folk, så blir jeg en 
lærer. Det kommer helt an på hvor glad jeg er i jobben. 

De er i en alder hvor de ennå befinner seg på god avstand fra det voksne arbeidslivet, og det 

er derfor ikke overraskende at deres forventninger kan være diffuse. Samtidig er det 

bemerkelsesverdig at trenden er så klar på tvers i datamaterialet. Jeg vil hevde at det er tegn 
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på hvordan individualiseringsprosessen har konsekvenser for informantenes oppfattelse av 

arbeid. I studier av dansk av ungdom og deres forventninger til arbeidslivet, er det en lignende 

trend som er funnet (Illeris et.al 2009:kapittel 6). Arbeid skal ikke kun være en kilde til 

inntekt, men også en arena for selvrealisering. Forventninger om at arbeidet skal være godt 

betalt skårer høyt i kvantitative undersøkelser av norsk ungdom (Øia og Fauske 2010). Under 

intervjuer med dansk ungdom syntes denne arbeidsverdien å bli nedgradert, i møte med andre 

arbeidsverdier (Illeris et.al 2009:142). Når forventninger om god inntekt trekkes frem av 

informantene, blir det ofte nedgradert i møte med de sosiale og personlige forholdene. Når 

økonomiske forventninger trekkes frem, er det ofte økonomisk trygghet det forbindes med, 

fremfor søken etter rikdom og materialistiske goder.  

Katarina: Eller, selvsagt at det er en grei lønn da, det er det jo, men kanskje litt liten med tanke på hvor 
viktig det er å være lærer. Så lønn var egentlig ikke det viktigste, nei. 

Arild: Hvis jeg hadde fått en jobb med relativt god inntekt, sånn at jeg ikke hadde behøvd å bekymre 
meg for økonomien og hatt en relativ fleksibel, fleksibel åtte-timers arbeidsdag, vanlig arbeidsdag, så 
hadde det vært helt greit. 

Generasjonen som denne gruppen er en del av, har vokst opp i et samfunn preget av 

økonomisk vekst og fremgang. En skulle forventet at informantene ville sitte med 

forventninger om gode inntektsmuligheter, men når dette trekkes opp i intervjuene blir det 

bagatellisert i møte med sosiale og personlige forhold.  

Rikke: Hvis jeg skal jobbe i en jobb i mange, mange år, og forholde meg til den jobben, så spiller det på 
en måte ikke så stor rolle hvor mye penger jeg får for det. For da vil jeg ikke få noe utbytte av det 
følelsesmessig uansett. (…) 

Christian: Nei, altså hvis en ting, hvis skolen sier en ting, som sier at nei, det er ikke økonomisk 
lønnsomt, du kommer til å slite med penger og bla, bla, bla og sånne ting, så er ikke det interessant for 
meg så lenge jeg synes at det er gøy. Også kan det sikkert hende at det er interessant senere når du skal 
etablere deg, men da tjener du penger da, da finner du noe annet å tjene penger på. Eller så finner du 
en måte å gjøre det du liker og tjener penger på det. 

Det er ikke kun lønningsposen man skal gå ut av arbeidsplassen med. Som Rikke uttrykker 

eksplisitt forventes det også et følelsesmessig utbytte. Christian uttrykker flere ganger i 

intervjuet at han søker å kunne tjene masse penger og leve godt. Likevel uttrykker også han at 

dette ikke skal gå på bekostning av trivsel, men at disse burde gå hånd i hånd i så fall.  
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5.3 Senmoderne selvrealiseringsidealer  
Det er ennå litt for tidlig å forlate informantenes ønske om selvrealisering i arbeidslivet. 

Foreløpig har dette kun blitt støttet med at informantene deler en formening om at de søker mot 

en arbeidsform og arbeidsplass de individuelt liker, trives og ikke kjeder seg i, og hvor de får et 

følelsesmessig utbytte. De foregående analysene argumenterer for at informantene søker 

selvrealisering i arbeidslivet, men de gir ikke indikator på hvordan informantene forestiller seg at 

dette kan oppnås. Hensikten med å utarbeide selvrealiseringsidealer er å nyansere og utvikle 

forståelsen av hvordan individualisering, som en samfunnsprosess treffer ungdom på ulike måter 

når de orienterer seg mot arbeidslivet i et senmoderne samfunn. I og med at arbeidsmarkedet har 

gått og gjennomgår fundamentale endringer, orienterer informantene seg mot et annerledes 

arbeidsmarked enn unge fra tidligere generasjoner. Tidligere forskning viser at unge tilhørende 

GenMe ikke sitter med en høyere forventning om at deres jobb skal være et uttrykk ved deres 

identitet, enn unge tilhørende GenX eller Boomer-generasjonen (Twenge 2010:205). I og med at 

det har skjedd endringer ved arbeidsmarkedets karakteristikk, struktur og produksjonsformer, vil 

informantene som tilhører GenMe, orientere seg mot et annerledes arbeidsmarked enn tidligere 

generasjoners unge. Ut i fra teorier om individualisering kan det tolkes dithen at unge fra tidligere 

generasjoner hadde en forventning om at jobben skulle være ett uttrykk ved deres identitet, som 

var tett knyttet til kollektive gruppeenheter. For eksempel kunne jobben til en person fra tidligere 

generasjoner være et uttrykk for vedkommende sin klasse- eller kjønnsidentitet. Unge fra GenMe 

har derimot en forventning om at jobben skal være et uttrykk ved deres subjektive oppfattelse av 

seg selv, byggende på selvinnsikt og selvrefleksjon. De oppfatter dermed arbeidslivet som en 

arena for selvrealisering (Beck og Beck-Gernsheim 2002, Giddens 1994).    

Det er mulig å spore mønstre i deres narrativer gjennom informantenes fortellinger om yrkesfelt 

de søker mot, samt motivasjonen som ligger bak denne orienteringen og deres arbeidsverdier. 

Flere av informantene søker mot samme yrkesfelt, som politi-, journalistikk- eller legefeltet, men 

de har forskjellige motivasjoner og oppfattelser av hvilke utbytte de ønsker å få gjennom disse 

yrkene. Det er derfor ikke yrkene i seg selv som ligger til grunn for inndelingen av 

selvrealiseringsidealene. Således nyanseres forståelsen av hvordan individualisering som en 

samfunnsprosess får ulike utfall for unge voksne når de orienterer seg mot arbeidslivet i et 

senmoderne samfunn.  
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Figur 5.1 gir en oversikt over hvordan informantenes orienteringer mot selvrealisering er påvirket 

av ulike sider ved individualiseringsprosessen, og idealene som uttrykkes i narrativene. Idealene 

er utarbeidet gjennom koding og analyser av empirien. De utgjør idealtyper i Weberiansk 

forstand, og vil bli eksemplifisert deretter. Idealene er ikke gjensidig utelukkende. Det er flere 

informanter som søker mot fler enn ett selvrealiseringsideal. Følgelig viser også å være påvirket 

av flere sider ved individualiseringsprosessen. 

 

Kategoriene i venstre kolonne henviser til det overordnede insentivet og henviser til ulike 

påvirkninger av individualiseringsprosessen i informantenes orienteringer og søken etter 

selvrealisering i arbeidslivet. Idealene ”Den kreative klasse” og ”Det fleksible mennesket” 

kategoriseres under betegnelsen: Tilpasning til arbeidslivet. Når informanter søker mot disse 

idealene uttrykker de et ønske om å oppnå en posisjon i arbeidslivet på en av to måter. Den ene 

varianten er at posisjonen går i overenstemmelse med Floridas (2002) karakterisering av 

arbeidsform og produksjon i den kreative klasse. Ved den andre varianten uttrykker posisjonen en 

fleksibel posisjon i arbeidslivet i overenstemmelse med Sennetts (2008) og Bauman (2001) 

karakterisering av en idealarbeider på det nye arbeidsmarkedet. Idealene Individualisert 

Altruisme og Idealisme kategoriseres under betegnelsen: Moralsk insentiv. Når informantene 

søker mot disse to idealene, uttrykker de et ønske om å selvrealisere seg i arbeidslivet gjennom å 

kunne hjelpe andre eller å være til nytte for samfunnet. For at dette skal være en kilde til 

selvrealisering, uttrykker informantene enten en forventning om at arbeidsformen vil gi dem et 

følelsesmessig utbytte, eller så er motivasjonen forankret i selvopplevde hendelser som gir dem et 

personlig insentiv for å skape forandring. Kategorien ”Utvidet nåtid” inneholder ikke et ideal, 
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men illustrerer hvordan en gruppe informanters søken etter selvrealisering er preget 

individualiseringsprosessen. I fortellingene presenteres ikke et ideal for fremtiden, men ønsket 

om å realisere seg selv plasseres innenfor en utvidet nåtid. Hvordan dette skal gjennomføres 

fremstilles som mer impulsivt og påvirkelig. Videre har orienteringene har svakere forankring i 

arbeidslivet enn hva selvrealiseringsidealene tilsier.   

Jeg vil nå presentere de ulike selvrealiseringsidealene og kategorien ”utvidet nåtid” og hvilke 

informanter som orienterer seg mot dem. I neste seksjon vil oversikten gjøres om til en 

typologi som består av to akser; moralsk insentiv – tilpasning til arbeidslivet og indre- og ytre 

motivasjon.  

5.3.1 ”Den kreative klasse”  

”Den kreative klasse” bygger på ønske om verdiskapning på arbeidsmarkedet gjennom personlig 

selvutfoldelse. Dette skjer enten gjennom personlig kreativitet og artistisk utslipp, eller gjennom 

et ønske om å kunne bruke individuelle egenskaper og ferdigheter som fremste arbeidsressurs. 

Følgende informanter søker mot dette idealet:   

Emil, Andre, Linnea, Arash, Silje, Johannes, Aleksandra, Jenny, Christian og Lisa og 

Andrea  

Ifølge Florida (2002) har de vestlige samfunn gjennomgått en samfunnsøkonomisk endring de 

siste tiårene. Det er ikke lenger varer og produkter som skaper størst verdi for 

samfunnsøkonomien, men det er heller verdiskapning gjennom kunnskapsbygging og 

videreformidling av foreliggende kunnskapsbanker. I tråd med et av scenarioene Beck (2000:38-

42) trekker frem om institusjonens fremtid, går vi fra et arbeidssamfunn til et kunnskapssamfunn. 

(Beck 2000:40). ”Knowledge, not work, will become the source of social wealth; and ’knowledge 

workers’ who have the capacity to translate specialized knowledge into profit-producing 

innovations (…) will become the privileged group in society” (Beck 2000:40). Det øverste kravet 

til arbeidere i den kreative klasse er selvstendig tenkning og kreative løsninger på kompliserte 

problemstillinger, eller kreativ selvutfoldelse. Den kreative klasse inneholder yrkesposisjoner 

som skaper nye meningsfulle former, og posisjoner hvor en må trekke på foreliggende formell 

kunnskap for å løse kompliserte problemer. Felles for arbeidere i den kreative klassen, er at deres 

arbeidsressurser er individuelle evner, egenskaper og ferdigheter (Florida 2002).  
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En gruppe av informantene som søker mot ”den kreative klasse”, ønsker å selvrealisere seg 

gjennom å kunne bruke personlige ferdigheter og egenskaper på jobben. De søker selvrealisering 

gjennom å ha kontroll over sine egne arbeidsressurser, og på den måten ikke føle seg erstattelig 

og som en del av et maskineri.  

Emil: (…) jeg tror jeg trenger litt utfordrende arbeid. Et arbeid hvor jeg føler at jeg selv kan gjøre en 
god jobb. Nå jobber jeg på en barneskole og jeg føler at hvilken som helst annen person kunne gjort 
akkurat den samme jobben. Så da føler jeg at jeg er der kun for å tjene penger. Jeg vil ikke ha det sånn 
når jeg blir litt eldre. 

Å jobbe som en lærer eller vikarlærer opplever Emil som lite utfordrende og stimulerende, og 

føler han lett kan erstattes av en annen. Dette tolker jeg på den måten at gjennom å føle seg 

erstattelig og lite stimulert, oppleves det et tap av kontroll over egne arbeidsressurser og en 

økende følelse av usikkerhet på arbeidsplassen. Ved å sitte med en følelse av at det eneste utbytte 

han får er penger, mister jobben funksjonen som et sted han kan selvrealisere seg og gir ikke 

annet utbytte en de materialistiske. I tillegg til å kunne benytte individuelt sittende 

arbeidsressurser, uttrykker informantene et ønske om å kunne utfordre seg selv, få mulighet til å 

kunne utvikle sine ferdigheter og å utnytte sitt potensiale. 

Hjalmar: (…) jeg hadde jo sikkert trivdes som rørlegger eller elektriker og sånne ting og. (…) Jeg ville 
jo tenkt med meg selv da at liksom, det ville vært den lette løsningen egentlig. Da er man jo liksom... Jeg 
ville følt at jeg ikke hadde, hva skal jeg si, gjort alt jeg kunne da, for å liksom... nå så langt som mulig. 
(…) jeg vil jo på en måte, nei, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere akkurat det, men man vil jo 
liksom... altså, nå potensialet sitt da. Og jeg føler at... Jeg kunne jo godt tenkt meg... Jeg kunne sikkert 
trivdes med noe helt annet, jeg kunne sikkert jobbe i den butikken jeg jobber i nå, resten av livet og, men 
jeg ville jo sikkert blitt litt sånn lei, følt at jeg ikke hadde gjort framgang. 

Andre: Hvis det er en jobb der jeg kan få, hva skal jeg si a? Stimulert mine egenskaper og ferdigheter 
så, hvis det er et sted hvor jeg kan få, få bruk for min faglige bredde da og gjøre mye variert arbeid og 
ikke bare gjøre det samme hver dag. 

(…) 

Andre: (…) og det at du, rett og slett, gleder deg til å stå opp om morgenen gå på jobb og få, for din 
egen del da, at du får noe ut av jobben. For eksempel, finne ut nye ting, forske på ett eller annet, komme 
på nye ting. Som også blir det ideelle samfunnet. (…). 

Å søke mot ”den kreative klasse” betyr at informantene uttrykker et ønske om å bruke individuelt 

besittende arbeidsressurser for å kunne bli stimulert og få en følelse av at jobben ikke kun gir et 

materialistisk utbytte.  

Den andre gruppen informanter søker dette idealet ved ønsket om å selvrealisere seg gjennom 

personlig kreativt utslipp. Det som skiller denne gruppen fra den foregående, er at informantene 

ønsker å skape noe og å jobbe med noe kreativt, for uttrykkets skyld. Informantene som søker 
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mot denne retningen i idealet er gjerne de som ønsker å jobbe med noe innenfor musikk, teater 

eller design.  

Silje: Eh, nei, jeg vet ikke. Jeg har mest lyst til å drive med skuespill da. Jeg har lyst til å bli skuespiller. 
Jeg har egentlig lyst til å bli skuespiller på det norske teateret. 

Intervjuer: Hvorfor akkurat det norske teateret? 

Silje: Fordi de har så mange kule oppsetninger, de er liksom ikke, de er liksom ikke et vanlig teater da, 
selv om de snakker nynorsk hele tiden, så er det liksom, de har liksom sprø skuespill da som de velger 
seg ut. Ofte mye blod og gørr og. 

I tråd med hva Silje forteller, er det ikke kun det å bli skuespiller som er sentralt for hennes 

selvutfoldelse, men det er også å kunne jobbe med det et sted hun mener passer hennes 

oppfattelse av hva hun ønsker å uttrykke. Det er ofte også sentralt for denne gruppen informanter 

å kunne holde på med noe utenfor ”normalen”, på et høyt nivå og å kunne styre sitt eget show. De 

er ofte målrettet innenfor sine felt og uttrykker klare mål for hvor de ser for seg å ville jobbe.  

Johannes:(…) Nei, nå skal jeg ikke være realistisk her nå skal jeg si det jeg planlegger å være om ti år, 
tenker jeg at jeg skal spille i orkester i Tyskland eller Frankrike. Gjerne et veldig bra et, som i Berlin 
eller Paris eller Lyon eller Den Haag eller ja ...(umulig å høre på opptak), Nederland. Skal jeg spille i 
et veldig bra orkester i Europa. Om ti år Min drøm er jo da å spille trombone med Berlinfilharmonien. 
For det er liksom det beste orkesteret som fins. Og jeg har jo lyst til å bli best. det er jo det som er 
greia. og det kommer til å ta en stund, men jeg skal bli best.  

Jenny: ja, det er jo det jeg også liker med bryllupsplanlegger, eller som jeg tror er fint å være som 
bryllupsplanlegger, er at du styrer ditt eget show. Har et hjemmekontor og driver litt sånn som du vil. 
Det er ikke fra åtte til fire. 

Når Jenny senere i intervjuet blir spurt om hvor hun ser seg selv om 10 år, trekker hun frem et 

scenariet som eksemplifiserer suksess innenfor hennes felt. For å bli suksessfull 

bryllupsplanlegger mener hun at hun må reise til Amerika, hvor det investeres mer penger i 

bryllup enn i Norge, og hvor hun da vil få mulighet til å utnytte sitt potensiale på feltet.  

Jenny: Da er jeg i California, ligger på en hengekøye også er jeg akkurat ferdig med mitt ordentlige, 
store bryllup. 

For informantene som har ”den kreative klasse” som selvrealiseringsideal, er deres motivasjon og 

insentiv for hvordan de søker å selvrealisere seg i fremtidig jobb muligheten til å bruke 

individuelle evner, egenskaper og ferdigheter. På denne måten sitter de med et ideal som er preget 

av den nye yrkesstrukturen, og med en indre motivasjon i yrkesorienteringene. 
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5.3.2 ”Det fleksible mennesket”  

Idealet ”Det fleksible mennesket” bygger på lignende trekk som den foregående, hvor 

informantene har et ønske om å realisere seg selv i tilpasning til nye krav på arbeidsmarkedet. Det 

som skiller dette idealet fra det foregående er at dette bygger på motivasjon om å kunne 

maksimere sin formelle kompetanse på den måten at de skal kunne kontrollere sin fleksibilitet og 

mobilitet på det fremtidige arbeidsmarkedet. Følgende informanter kjennetegnes under denne 

kategorien: 

Pham, Jamal, Filip, Zhara, Hjalmar, Marit, Marte og André 

Sennett (2008) karakteriserer idealarbeideren på det nye arbeidsmarkedet som han med 

fleksibilitet som fremste egenskap. I likhet med Florida (2002) og Beck (2000) ser også Sennett 

at det er skjedd endringer med tanke på verdiskaping på arbeidsmarkedet og arbeidsmarkedets 

struktur. Slik det ble nevnt i kapittel 2, hevder Sennett og Bauman (2001) at idealarbeideren i 

dagens samfunn er han som er adaptiv til nye krav og etterspørsler, som ikke låser seg fast til 

langvarige prosjekter, besitter fleksibilitet som fremste egenskap og omfavner risiko. Produksjon 

og verdiskaping må stadig tilpasses endrede etterspørsler fra forbrukere, som i det ene øyeblikket 

ønsker å spise særnorske matvarer, mens i det neste øyeblikk, vietnamesisk orientalske gryter. 

Fleksibiliteten vil ha konsekvenser for arbeidere i en bedrift, som stadig må gjennomgå 

nyskapning og omorganisering. Dette gjelder ikke kun for arbeideren, men også for bedrifter og 

organisasjoner, og deres produksjon. Fleksibiliteten skaper således en ny type usikkerhet for 

arbeideren som ikke lenger kan ta sikte på å motta gullklokka, men må innstille seg på å måtte 

skifte mellom en rekke jobber i løpet av sin yrkeskarriere. For å være en ”vinner” på det nye 

arbeidsmarkedet trenger man å innstille seg på å gi slipp på fortidens oppnåelser og være 

tilpasningsdyktig til nye etterspørsler. Sennett og Bauman knytter risikobegrepet til evnen til å gi 

slipp på kontroll og omgjøre det til en egenskap, risikovillighet.  

Den gruppen informanter som har dette idealet, er de som søker å realisere seg selv gjennom å 

maksimere sin formelle kompetanse, på en slik måte at de får kontroll over egen fleksibilitet og 

mobilitet på arbeidsmarkedet. De velger å utdanne seg innenfor felt, som de ser sikrer dem gode 

muligheter til å være mobil i deres arbeidsliv.  

Filip: Ja, eller altså, jeg vet jo egentlig ikke hva jeg skal bli. Så da var det økonomi eller juss som, 
studere det, og da har du mest muligheter etterpå, mest mulig jobber du kan jobbe innen. De fleste 
firmaer trenger økonomer og da kan jeg, da er jeg ikke spesialisert på en ting resten av livet da kan jeg 
bytte jobber. 
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Jamal: Mulig, hvis jeg stortrives med jobben, men det er viktig med variasjon. Det er jo også noe av 
grunnen til at jeg valgte juss, så jeg ikke må ha kun ett fagområde å jobbe innen. For eksempel hvis jeg 
nå blir advokat, jobber med det en periode, og hvis jeg har gått lei av å krangle med folk så blir jeg en 
lærer. Det kommer helt an på hvor glad jeg er i jobben. 

Informantene oppfatter at visse typer utdannelser kan gi gode arbeidsmuligheter senere. Ved å 

utdanne seg innenfor områder som ikke er yrkesspesifikke, men heller gir bred faglig kompetanse 

som kan brukes til flere ulike yrkesområder. På denne måten vil de kunne skifte mellom jobber 

på egne vilkår. I tråd med hva Jamal uttrykker handler det ikke kun om å stille seg fleksibel til å 

kunne velge mellom et bredt spekter av jobbmuligheter, men også å få muligheten til skifte 

mellom ulike jobber, om ens interesser endrer seg. Pham uttrykker et lignende argument. 

Pham: det er kanskje ikke spennende, eller det er spennende å liksom ha to bakgrunner da, som du kan 
kombinere. for eks ta it da, som du kan kombinere med siviløkonom.  

(…) 

Pham: jeg er veldig fleksibel føler jeg. og jeg liker å drive med forskjellige ting. det å jobbe med en ting 
i lengden kan, hvis det blir til en rutine, da så liker jeg det ikke så veldig godt. så derfor vil jeg jobbe i et 
konsulentfirma og få nye prosjekter hele tiden drive med forskjellige ting. 

Det å spesialisere seg innenfor noe spesifikt oppfattes som å låse ens bevegelsesmuligheter i 

arbeidslivet. De vil få en kompetanse som gir de mulighet til å skifte mellom ulike prosjekter og 

stiller seg ikke kun fleksibel til ulike yrker, men også ulike prosjekter innenfor yrkesfeltet. 

Andre: Det er derfor jeg på en måte, ingeniør da, arkitektur, det er yrker som er veldig bredt faglig felt 
da, og da i ingeniør er det veldig mye du kan gjøre. Hoppe mye frem og tilbake og jobbe med veldig 
mange forskjellige prosjekter. Arkitektur også, der kan du jobbe med sykehus, eller du kan jobbe med 
bolig eller arbeidsplasser eller dra til utlandet og tegne ett eller annet. Det er mye. Det er derfor jeg 
også velger disse yrkene da, for det er yrker der du kan ha litt variasjon. 

Det er flere av informantene som søker mot dette idealet med et bevisst forhold til de nye kravene 

på arbeidsmarkedet og har av den grunn modifisert sine ønsker og preferanser for hva de vil bli. 

På denne måten adapterer dem til det nye arbeidsmarkedets logikk.  

Jamal: Egentlig så hadde jeg ganske lenge tenkt til å bli journalist og studere journalistikk. Men så har 
jo verden blitt rammet av finanskrise og litt forskjellig arbeidsledighet, og da fant jeg ut at det kanskje 
ville være dumt å fokusere kun på ett fagområde, så hovedårsaken til at det ble juss til slutt er fordi det 
gir en ganske bred kompetanse, og du kan egentlig nesten gjøre hva du vil med det studiet. Så det er det 
som er hovedgrunnen, å ha bredest mulig kompetanse og ikke angre senere. 

Filip: Ja, ikke bli politi også plutselig er det politi. Nå er det mange som trenger økonomer, og da er det 
er gøy å jobbe med så da er det det jeg vil søke og da kan jeg jobbe utlands.  

Fremfor å potensielt være et offer for konjunktursvingninger på arbeidsmarkedet, velger de å 

investere mot fremtidig posisjon på arbeidsmarkedet gjennom å harmonisere de mulighetene de 
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ser på som maksimerende for deres integrering på arbeidsmarkedet, med den oppfatningen de har 

av hva som vil lede til selvrealisering. Med andre ord, så adapterer de ikke til arbeidslivets nye 

logikk på bekostning av sine ønsker og interesser, men tilpasser dem til hverandre. I så måte er 

deres yrkesorienteringer bygget på en ytre motivasjon.  

Søken mot ”den kreative klasse” og/eller ”det fleksible mennesket” bygger på arbeidsverdier, 

insentiver og motivasjon knyttet til egenvinning på arbeidsmarkedet. Informantene søker 

selvrealisering gjennom personlig selvutfoldelse eller innovasjon, og/eller maksimering av ens 

individuelle kompetansebank, som vil kunne gi dem kontroll over egen fleksibilitet og mobilitet 

på det nye arbeidsmarkedet (Sennett 2008, Bauman 2001, Florida 2002, Beck 2000). På denne 

måten søker informantene å selvrealisere seg gjennom tilpasning til arbeidslivet, enten gjennom 

en indre motivasjon eller en ytre.  

5.3.5 ”Utvidet Nåtid” 

”Utvidet nåtid” bygger på at informantene har hendelser eller omgivelser som preger deres 

foreliggende hverdag, på en slik måte at det har stor innflytelse på deres oppfatning av hvordan 

de skal kunne selvrealisere seg i arbeidslivet. Følgende informanter kjennetegnes innunder denne 

kategorien:  

Arild, Hilde, Even, Petter, Line og Olav 

Unges oppfattelse og erfaring med tid har innflytelse på hvordan man orienterer mot fremtiden 

(Brannen og Nilsen 2002:517). I senmoderniteten hevdes det at vi er preget av en opplevelse av 

nåtiden som en utvidet nåtid, hvor fremtiden ikke lenger tilbyr en referanseramme for planlegging 

(Nowotny 1994). Som effekt leder det til at de planene man legger for fremtiden i større grad er 

preget av erfaringer, nærliggende i tid. Fremtiden dras derfor nærmere nåværende tilværelse. 

Opplevelsen av tid har også akselerert, i den forstand at man stadig har flere aktiviteter som skal 

organiseres innenfor en kortere tidsramme. Den utvidede nåtiden skaper derfor en nødvendighet 

til å strukturere, men samtidig også muligheten til å kunne restrukturere.  
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The future no longer offers that projection space into which all desires, hopes and 

fears could be projected without many inhibitions because it seemed sufficiently 

remote to be able to absorb everything which had no place or was unwelcome in the 

present. The future has become more realistic, not least because the horizon of 

planning has been extended. But this also means that it is drawing closer to the present 

(Nowotny 1994:50).  

Tidligere i analysekapittelet har jeg belyst at informantene er påvirket av den nye tidsånden. 

Det er lettere for dem å snakke om hva de skal gjøre de neste årene enn mål for fremtiden. De 

er også mindre tilbøyelige til å definere hvor og hvem de ser for seg være i fremtiden. 

Informantene som kjennetegnes innenfor denne kategorien viser en større påvirkning av 

denne tidsånden.  

Et trekk ved de andre idealene er at informantene uttrykker en forståelse av seg selv og hvordan 

de ønsker å søke selvrealisering i fremtidig jobb. Selvforståelsen ligger videre til grunn for de 

yrkesambisjonene de har og for noen også de investeringene de har startet med, som for eksempel 

arbeidserfaringer, utdanning og reiser. For informantene i denne kategorien, begrunnes søken 

etter selvrealisering ut i fra omgivelser eller erfaringer nær i tid og/eller rom, som setter stort preg 

på deres hverdag. Av den grunn preges denne gruppens fortellinger i større grad av individuelle 

særegenheter, enn de foregående, når det kommer til deres yrkesambisjoner, arbeidsverdier og 

motivasjon. Jeg vil derfor her forsøke å trekke disse særegenhetene frem og samtidig få frem 

likhetstrekkene mellom deres fortellinger. 

For Arild og Hilde er yrkesambisjonene og motivasjonen preget av deres fritidsinteresser, som de 

begge gjerne skulle sett som mulig å kunne leve av. På fritiden spiller Arild [sjakk] på et høyt 

nivå. Av den grunn har han ikke hatt mulighet til å skaffe seg andre yrkeserfaringer ved siden av 

skole tidligere, og han har heller ikke mulighet til å jobbe ved siden av studiene han nå har startet 

på.   

Intervjuer: Hva er det som ville vært drømmejobben din? 

Arild: Det ville vært om jeg kunne leve av [sjakk]. Det hadde vært det beste. 

Intervjuer: Har det også vært litt i tankene, [for valg av studier], at det gir mange muligheter til å gjøre 
mye forskjellige ting og, så det kan være lett for deg å være fleksibel på arbeidsplassen så du kan drive 
med [sjakk]? 

Arild: Ja, det må være et av hovedpunktene at det er, liksom, at det ikke, jeg har ikke lyst til å bli 
karriereslave, for å si det sånn. Så lenge jeg klarer å leve av den lønnen og gjøre det jeg har lyst til, 
sånn på fritida, så er det greit for meg. 
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For Arild er det viktigste med den fremtidige jobben at den er fleksibel, slik at han får mulighet 

til å holde på med [sjakk], ved siden av. Med andre ord så blir jobben en kilde til økonomisk 

stabilitet og skal forutsette at han får mulighet til å fortsette med hans fritidsaktivitet. Samtidig gir 

han også uttrykk for at valget av studie har basis i hans interesse for feltene IT og språk. Denne 

sammenhengen kan tolkes som at han sitter med en forventning om at dette skal lede ham inn i en 

jobb med arbeidsoppgaver han interesserer seg for.  

Intervjuer: Hvilke fag like du best, når du gikk på videregående? 

Arild: Var jo egentlig språkfag, også, ja, IT. Det var det jeg likte best egentlig.  

Intervjuer: Men du valgte å gå i retning av IT fremfor språk. 

Arild: Jeg har gjort litt begge deler da. Det jeg går på nå heter, Informatikk, språk og kommunikasjon. 
Så til neste år, så kan man velge noen språkfag som valgfag. 

For Hilde handler det om å klare å sjonglere det å ha hest og å kunne ha en jobb hun liker. For 

henne er det ikke fleksibiliteten jobben gir, men heller tilgjengeligheten. 

Hilde: (…) Og så begynte jeg å tenke på sykepleier, så fant jeg ut at det er noe jeg har lyst til da. Hvert 
fall etter jeg har begynt å jobbe så vet at jeg at det er riktig. Så mamma og pappa, de synes det er greit. 
Du er jo garantert jobb for de trenger jo alltid det, hvor enn du er. Men så blir man jo ikke akkurat 
veldig rik av å være sykepleier. Så de var litt bekymret for det også. At det ikke var så veldig bra betalt. 
Men det går vel greit 

Intervjuer: Ja. Det bekymrer ikke deg? 

Hilde: Ikke egentlig. Hvert fall ikke nå før jeg får familie og sånn, for da kan jeg jo jobbe masse skift. 
Hvis jeg jobber natt så er det jo mye bedre betalt enn på dagen, da. Så jeg tror det går greit… 

Underveis i intervjuet forteller hun om ulike planer og ønsker hun hadde for hva hun ville gjøre 

dette friåret hun er inne i, men kostnader knyttet til hesten gjorde at hun ikke kunne reise bort fra 

Oslo for å gå på folkehøyskole eller lignende, fordi det ville blitt for dyrt å ta med hesten. Å bli 

sykepleier vil gi henne mulighet til å kunne rotfeste seg hvor hun vil på grunn av bred geografisk 

etterspørsel. Hun nevner også i intervjuet at hun vil ha mulighet til å kontrollere hvor mye hun 

tjener, etter hvor mange og hvilke skift hun jobber, i hvert fall frem til etablering. På denne måten 

møtes kravene hestedriften har, med hva hun velger å ville utdanne seg innenfor.  

For Even, Petter og Line er det nærliggende erfaringer og opplevelser som har satt sitt preg på 

deres yrkesambisjoner og motivasjon. Even har nylig blitt kristen og planlegger å utdanne seg 

som prest. 

Intervjuer: Vurderte du andre muligheter ved siden av det å bli prest? 

Even: Tenkte på pedagogikk. Også eventuelt ta opp et naturfagligfag.  
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Intervjuer: Noen spesiell grunn til at du ønsker å bli prest framfor de andre tingene? 

Even: Ja, det var etter at jeg ble troende. Snart et år siden. 

(…) 

Even: ja, det er noe som jeg verdsetter. Men samtidig, skal jeg bli prest så må jeg ha takhøyde for at det 
kan endre seg, det kan plutselig endre seg. For eksempel en arbeidsoppgave, han presten i (X)kirken 
måtte plutselig revidere prekenteksten sin etter fredag 22. Juli. Og det er jo et eksempel på praktisk 
arbeidsoppgave som kan plutselig endre seg. 

Han har også de siste årene startet å trene på et rimelig høyt nivå og er med i ulike typer renn. 

Dette har også satt sine preg på hans orienteringer mot fremtiden, derunder fremtidig arbeidsliv. 

Even: Som jeg tenker innenfor en jobbsituasjon, uansett hva jeg ender opp med vil jeg heller jobb som 
kanskje er dårlig betalt, men at er rom og fritid for å drive med idrett, holde seg i form. Framfor en 
stillesittende jobb hvor man tjener sabla godt, men ikke har noe fritid i det hele tatt. 

Even ønsker å harmonisere en rekke ting i hverdagen, hvorav alle er preget av erfaringer, 

opplevelser og omgivelser, nær i tid. Petter gir uttrykk for en lignende opplevelse. Som flere i 

hans familie, valgte han å reise til militæret da han var ferdig med videregående opplæring. Til 

forskjell fra en rekke andre informanter som har gjort det samme, har den erfaringen han har 

opparbeidet seg der, så vel som de opplevelsen han hadde, satt et stort preg på hans narrativ. Både 

med tanke på hans livsoppfatning og yrkesambisjoner. Når han blir spurt når han vil anse andre 

personer som voksne, svarer han: 

Petter: Forsvaret. Det er manndomstesten. Det føler jeg. Å ha stabil jobb og flytta hjemme fra, for da er 
du selvstendig. Da klarer du deg selv, det er det jeg ser på som en voksen person da. (…). Jeg har møtt 
mange folk der opp som, alle der oppe for meg i forsvaret er voksne for meg. Alle har vært gjennom 
harde ting og alle er kamerater og sånn og klarer seg selv. 

Når han blir spurt om hvordan dette relaterer for jenter generelt trekker han besvarelsen mot 

opplevelser han har hatt med jenter som er i militæret fremfor å abstrahere svaret. Det er også 

gjennom erfaringer han har opparbeidet seg i militære han begrunner sine utdannelses- og 

yrkesambisjoner. 

Intervjuer 1: (…) Eller hvor lenge tenker du å være i forsvaret? 

Petter: Nei, altså, jeg tenker å fortsette der så lenge det går. Tenker å ta sånn befalskurs etter hvert da, 
så jeg kan, så jeg ikke blir kasta ut. 

Intervjuer 1: Så du kan bli voksen og gammel i forsvaret? 

Petter: Ja, tror det skal gå greit det. Hvis ikke forsvaret blir noe for meg da så tenker jeg kanskje å søke 
på universitetet, medisin. Kanskje. 

Intervjuer 2: Vurderte du det? 

Petter: Nei, jeg vurderte ikke det i det hele tatt før jeg kom inn i forsvaret.  
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Intervjuer 1: Det er noe du har begynt å tenke på i det siste? 

Petter: Ja, når jeg har fått liksom den utdannelsen da, og blitt det jeg er nå, så har jeg tenkt at det er 
spennende da, også menneskekroppen hvordan ting fungerer også ja... 

Når han blir spurt om motivasjon bak ønske om å studere medisin eller å bli i forsvaret ligger i å 

kunne være til nytte eller å hjelpe andre, uttrykker han at dette ikke har ligget sentralt i 

resonnementet. Ellers beskriver han seg selv som en rastløs person, som egentlig ikke liker å 

forplikte seg, for å holde seg fleksibel. På denne måten klarer han å kontrollere tiden og bringer 

samtidig fremtiden tidsmessig nær hans nåværende situasjon. Line uttrykker i intervjuet 

ambisjoner om å bli politi, vekter, toller eller lignende. Hun har imidlertid gått ut av videregående 

uten formelt vitnemål, som klart setter et preg på hennes reise inn mot arbeidslivet, og hennes 

ambisjoner dithen. Dette kommer tydelig frem da hun forteller om en samtale hun har hatt med 

en kompis, vedrørende det å ta videreutdannelse, og modererer også hennes yrkesambisjoner. 

Line: Samtidig så, han har jo et lite poeng men han, jeg syntes han snakket veldig mye tull da når han 
drev å snakket om at du må gjøre ditt og datt og du kan ikke gå et liv uten å studere. For jeg har jo sagt 
at jeg tror ikke jeg er så keen på å studere, da har jo han vært veldig sånn ”du må studere for å få bra 
fremtid da” men jeg tenker sånn man trenger jo ikke å gjøre det, man kan jo fint overleve uten studier, 
så det forhindrer deg kanskje i noen jobber, men du kan jo... du trenger ikke de jobbene hvis du ikke har 
lyst på dem. 

Selv om hun uttrykker rimelige klare ønsker for fremtidig arbeidsliv, faller disse under strupen 

når hun møter en konflikt mellom ønsker for fremtiden. Ønsker og ambisjoner faller følgelig 

nærliggende i tid. Olav velger å leve i nuet, i den forstand at han følger sine interesser uten å ha 

noen særlige ambisjoner eller forventninger om hva det vil lede til i yrkeslivet, annet enn å kunne 

holde på med noe han liker.  

Intervjuer 1: Hva med etter du er ferdig med utdanningen? 

Olav: Jeg vet ikke. Det blir jo å få seg en jobb da. Se litt hvordan det går... 

Intervjuer 2: Hva er det som tiltrekker deg mest med ingeniøryrket? 

Olav: Nei, altså jeg syns det er spennende så da. Da… [mumler] tenker ikke så veldig mye på jobb og 
sånn, hva slags jobb jeg får etter det. Det var liksom utdanningen i seg selv som var tiltrekkende. 

Olav er tilbakeholden og fremstår som sjenert i intervjuet, og fremstiller ikke arbeidsverdier og 

motivasjon bak sine yrkesorienteringer på eget initiativ. Han blir istedenfor stilt overfor en rekke 

arbeidsverdier som katalysatorer, og mulige sammenhenger i hans resonnementer. 

Intervjuer 2: Du sa tidligere at du ville følge der som jobbmulighetene er. ikke nødvendigvis ikke 
komme tilbake til Oslo, kunne du reist til utlandet for eksempel? 

Olav: Eh, ja. Det kan jeg jo 

 



86 
 

Intervjuer: Ikke tenkte noe særlig på det eller? 

Olav: Nei, jeg har ikke tenkt noe særlig på det. Kan hende jeg kunne gjort det. Hvis det var en bra jobb. 

Det er tydelig at han ikke har selv tatt stilling til fremtidig yrkesmuligheter og viser en til dels 

likegyldighet overfor dem. Det som står sentralt for Olav er at han verdsetter studien han er inne i 

høyt, og at dette følgelig vil lede han mot en jobb han vil like.  

De to kategoriene jeg har belyst bygger i sin helhet på påvirkning av det nye arbeidslivet og den 

nye tidsånden, som henviser til ulike sider ved individualiseringsprosessen. Informantene 

adapterer til de nye krav eller faller under den nye tidsånden, felles er at de selv står i sentrum av 

sine resonnement når de håndterer usikkerheten ved de potensielle utfallene på arbeidsmarkedet. 

De to neste selvrealiseringsidealene som vil bli presentert bygger på et ønske om å selvrealisere 

seg utfra et moralsk insentiv. Det vil argumenteres for hvordan disse moralske insentivene også 

er preget av individualiseringsprosessen. I så måte faller også denne kategorien under diskusjoner 

om senmoderniteten.  

5.3.3 Individualisert altruisme  

Individualisert altruisme bygger på søken etter selvrealisering med ønske om å hjelpe andre 

mennesker og bedre deres hverdag. Gjennom å hjelpe andre føler informantene at de vil få et 

følelsesmessig utbytte fra jobben, som vil gjøre deres arbeidsliv meningsfullt. Følgende 

informanter kjennetegnes innenfor denne kategorien: 

Selma, Emil, Hilde, Katarina, Kristine, Lars, Nina, Rikke og Hanna 

Tidligere forskning viser at det ikke har skjedd en tidsendring i unges arbeidsverdier tilknyttet 

altruisme. Twenge (2010) hevder kontinuiteten snarere er en effekt av at ungdom i GenMe er 

pålagt å utføre frivillig arbeid i deres søkeprosess mot videreutdannelse, enn at det er en 

kontinuitet i internaliserte altruistiske holdninger. Denne tolkningen problematiserer Beck (og 

Beck-Gernsheim 2002:kap.12) i bokkapittelet  ”Freedom’s Children”. Han argumenterer for at 

individualisme og egoisme ikke er gjensidig utelukkende konsepter og hevder at unge i det 

senmoderne praktiserer en ekstremt politisk fornektelse av politikken. Med dette mener han at 

unge ikke tiltrekkes av ”gamle” måter å drive politikk, basert på formalisering, langvarige verv 

og forpliktelser. Unge i senmoderniteten er ikke rammet av en krise, men av frihet.  
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Freedom’s children practice a seeking, experimenting morality that ties together 

things that seem mutually exclusive: egoism and altruism, self-realization and active 

compassion, self-realization as active compassion. (…) self-assertion, enjoying 

oneself and caring for others are not mutually exclusive; they are mutually inclusive 

and strengthen and enrich one another (2002:159-160).  

Beck presenterer her dette som et tilsynelatende paradoks. De gamle politiske kanalene holder 

ikke tritt med det senmoderne menneskets søken etter engasjement og selvrealisering, gjennom å 

hjelpe og å være til nytte for andre. Det er nettopp dette som ligger grunnleggende for idealet som 

jeg betegner individualisert altruisme. Altruisme er et begrep knyttet til en forståelse av 

motivasjon bak handlinger som uselvisk, et ønske om å gjøre noe verdifullt for andre, uten 

egenoppnåelse eller -vinning. Å være preget av individualisme og å være individualisert, henger 

som nevnt tidligere, ikke sammen med egoisme og står ikke i motsetning til altruisme. 

Individualisert altruisme består av en blanding mellom altruistiske insentiver og en indre 

motivasjon. Informantene uttrykker en forventning om at å hjelpe andre mennesker leder til 

selvrealisering, de vil få et ”utbytte” av det og det vil være meningsfullt for dem.  

Emil: At du vet at du har et arbeid. At du har en fast lønn. Det er mange som prøver å følge 
kunstnerdrømmen, men jeg tror ikke det er så trygt. I tillegg så går det jo bare på å skape et yrke som 
betyr noe for deg selv, føler jeg da, hvis du gjør det. Men hvis jeg blir for eksempel politi så kan jeg 
hjelpe andre. 

(…) 

Emil: Jeg tror det viktigste er at… at det er noe som betyr noe for en selv og andre. 

Becks (og Beck-Gernsheim 2002) fokus i artikkelen er rettet mot politisk engasjement og 

organisasjonsdeltagelse og har en sterk politisk undertone. Hans grunnleggende argumenter 

mener jeg kan overføres til forståelsen av hvordan en gruppe av informantene orienterer mot og 

søker selvrealisering i fremtidig jobb. Orientering mot å kunne hjelpe andre mennesker og selv 

velge engasjementet, ligger sentralt i deres valg av utdanning, relevant arbeidserfaring og/eller 

annen investering mot fremtidig posisjon på arbeidsmarkedet.  

Hilde: Jeg ville faktisk jobba med mennesker, gjort noe som hadde gjort at de hadde fått det bedre. 
Hjelpe mennesker som hadde trengt hjelp. Da får jeg på en måte noe igjen for det selv, for da føler jeg 
at jeg gjør noe som er viktig for andre. Jeg ser at den gleden du gir de, den er viktig. 

Sitatet illustrerer et sentralt poeng ved dette idealet. Informantene har et ønske om å hjelpe andre 

og ved å hjelpe andre føler de at de får noe igjen for det selv. Hilde jobber nå ved et sykehjem for 

å opparbeide seg erfaring og få innsikt på dette feltet. Selv ønsker hun å bli barnesykepleier. Lars 
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ønsker å bli lege. Legeyrket er tradisjonelt sett oppfattet som et prestisjefylt yrke, hvor det er god 

sjans for å få høy lønn og status. Det er noe annet som trekker Lars i denne yrkesretningen. Når 

han blir presentert for påstanden om at yrket kan være en kilde til prestisje og god lønn, som 

tidligere studier påpeker har en rimelig viktighet for unge når de orienterer mot fremtidig 

yrkesvalg (Katznelson & Pless i Illeris et al. 2009:142), blir verdiene nedgradert som insentiver 

for yrkesambisjonen. 

Lars: (...). Lønn, legelønnen er jo ikke verst. Og det er jo litt status. Men det er ikke det som driver meg. 
Det er det å hjelpe andre. du får liksom litt anerkjennelse, og en takk for hjelpen og… jeg merker det 
når jeg bare triller som portør, så takker de for turen og, for at jeg pratet med dem om andre ting enn 
sykdommen og sånn. Og da merker jeg at jeg syns det er veldig hyggelig å få ros for sånne ting. selv om 
jeg ikke gjør så veldig mye, jeg bare dytter senga. 

Ved kvantifisering og statistiske analyser av arbeidsverdier, faller denne tvetydigheten bort. Ikke 

kun paradokset Beck introduserer i frihetens barn, men også tvetydigheten i hva som ligger 

sentralt når informantene skal begynne å forhandle mellom et uoversiktlig antall 

handlingsmuligheter når de er ferdig på videregående skole. Både Hilde og Lars trekker mot 

yrker som befinner seg innenfor omsorgsfeltet, det er tilfellet også for en rekke andre informanter 

som søker mot dette idealet. Kristine representerer en annen gren. For henne er det viktig å ikke 

bare jobbe for mennesker, men også med mennesker. Og i hennes lange liste over ønskede 

yrkesplasseringer er det en rød tråd.   

Kristine; Å se at andre har det bra. Å se at andre blir bedre eller at andre har det fint, da går det veldig 
bra med meg. Hvis andre har det bra så går det veldig bra med meg.  

(…) 

Kristine: Ja. Jeg vil at det ekteparet som sitter der på verandaen skal si «Åh, vi hadde så fin ferie fordi 
jeg skjønte hvorfor havet gikk tilbake når det var solnedgang», fordi jeg har fortalt dem noe nyttig, eller 
jeg har lyst til at folk skal ikke bite merke i meg som person, for jeg er ikke så viktig i meg selv, jeg vil at 
de skal ha en opplevelse som gjorde at det ble viktig for dem. Det er det jeg har lyst til å gjøre som 
psykolog, og jeg har lyst til å sitte og, at en person åpner seg og så finner hun ut at «Åja, det var det 
som var med meg», (…). Så hvis hun da slutter å stresse om morgenen og står opp ti minutter tidligere, 
så kunne hun slippe å være kvalm for resten av hennes liv, ikke sant. Smart. Og det var jo ikke jeg som 
fant på det, det var hun. Så sånn vil jeg at det skal være, da. 

Flere av hennes yrkesambisjoner trekkes frem i dette sitatet. Det er mye hun kan tenke seg å 

gjøre, og som vil være meningsfullt for henne. Det er ikke yrket i seg selv som er viktig når hun 

orienterer seg mot arbeidslivet og reflekterer rundt fremtidig arbeidsposisjon, men heller hva som 

er kilden til selvrealisering for henne, individualisert altruisme. I så måte bygger deres 

orienteringer mot arbeidslivet på en indre motivasjon og et individualisert moralsk insentiv.  
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5.3.4 Idealisme 

Idealisme trekker i lignende retning som det foregående idealet, søken etter selvrealisering i 

arbeidslivet med basis i moralske insentiv. De ønsker å hjelpe gjennom å skape en forandring. 

Følgende informanter passer innunder denne kategorien: 

Line, Pham, Silje, Arash, Lars, Andre og Marit 

Det som distingverer idealisme fra individualisert altruisme, er nettopp det at motivasjonen om å 

skape en forandring, ligger på et samfunnsnivå fremfor individnivå. Motivasjonen bak 

utdannings- eller yrkesambisjonene til den gruppen av informanter, som søker selvrealisering 

gjennom idealisme, har forankring i en opplevelse av urettferdighet eller et ønske om å gi noe 

tilbake til samfunnet. I så måte har deres orienteringer en ytre motivasjon.  

Silje: Ja, jeg har hatt litt sånn halvveis planer da om å ta lektorutdanning og bli videregående lærer. 

Intervjuer: Hvorfor det? 

Silje: Fordi at jeg, jeg blir så skuffa over å se dårlige lærere da, til og med på katta som liksom skal ha 
noen av de beste lærerne i byen så er det fortsatt en del dårlige lærere der også. Det er ikke det at de 
ikke kan det de driver med for de er veldig flinke sånn sett, men at de ikke er flinke pedagogisk da og det 
ødelegger veldig mye for opplæring generelt. 

Flere av informantene trekker på nærliggende erfaringer og opplevelser når de gjør rede for 

motivasjon bak yrkesambisjoner. Både Silje og Pham trekker mot læreryrket. For Silje er det for 

å kunne bidra til et yrkesområde hun har opplevd som utilstrekkelig og manglende på 

kompetanse. For Pham handler det om å kunne bruke sin opparbeidede kompetanse, ikke kun for 

egennytte, men også for å gi noe tilbake til samfunnet. 

Pham: Ja, hatt den tanken. kanskje være lærer et år eller to år, etter å ha jobbet et par år da. og 
kanskje gi noe tilbake hehe. Noen av de jeg har hatt har vært veldig flinke, og de har inspirert meg. og, 
andre lærere, hehe, de er ikke så flinke, så det er viktig med gode lærere. Lærere i dag da. De er ikke 
like flinke. De får ikke den statusen de fortjener, da 

Både de Silje og Pham uttrykker en form for fortvilelse i relasjon til selverfarte opplevelser. For 

andre informanter i gruppen handler det like fullt om å ville skape en samfunnsendring på 

bakgrunn av svakheter i samfunnsinstitusjoner, som de ønsker å forandre. 

Arash: Ja jeg kan jo ta et eksempel da. Jeg har tenkt å fordype meg i psykiatri etter endt studium fordi, 
på en måte, jeg føler på en måte at det å sette folk i bås, om det er psykiske lidelser eller om det skulle 
være personlig på en måte, at det blir helt feil, fordi du kommer aldri nærme virkeligheten med ord. 
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Slik jeg tolker Arash reagerer han på diagnoseringen av ”sykdommer” og ønsker å investere mot 

dette feltet, så han kan få mulighet til å ha innflytelse til å skape et paradigmeskifte på 

fagområdet. For Line handler det om å endre politiets fokusområde.  

Line: Jeg vet ikke, det bare… når jeg var mindre så var det bare sånn redde verden opplegg. Men nå så 
er det mer fordi jeg har lyst til å bare være i en jobb som er viktig for samfunnet, en jobb som, der hvor 
man, folk trenger det da. Det er jo også, jeg vet, jeg ser politi så ser jeg liksom horer går rundt langs 
gatene også politiet bryr seg ikke om det, men de bryr seg om person som har feilparkert liksom. Det er 
litt sånne ting da som er litt sånn som jeg har lyst til å bare fikse på selv om jeg vet at det ikke kan gjøre 
så veldig mye med det. (…) 

Informanter som søker selvrealisering med dette idealet, søker også mot minst ett annet ideal. Det 

er ingen informanter som rendyrket søker selvrealisering gjennom idealisme. Det kan tolkes som 

at deres ambisjoner og ønsker tilknyttet dette idealet kan være alderstypiske. Videre bygger 

selvrealiseringen på et uklart bilde over muligheter som er gjennomførbare. Dette betyr derimot 

ikke at idealet mister signifikans, ettersom det nettopp er denne samfunnsgruppens ønsker og 

deres refleksjoner som er sentralt for denne studien.  

I det siste avsnittet vil jeg presentere idealene i form av en typologi, for å gjøre det lettere å se 

relasjonen og sammenhengen mellom de ulike idealene.  

5.4 Typologi over selvrealiseringsidealer  
Typologien er ment for å belyse hvordan individualisering som en samfunnsprosess får ulike 

utslag for informantene i deres orienteringer mot arbeidslivet. Den kan også indikere hvordan 

informantene håndterer ambivalensen mellom sine ønsker og muligheter, når de skal foreta 

det riktige utdanningsvalget. Å ha en forestilling av seg selv i fremtidig arbeidsliv kan gjøre 

deres utdanningsvalg, og andre handlingsvalg i overgangsfasen mellom skole og arbeid 

meningsfulle. Selvrealiseringsidealene gir en indikasjon på hva informantene ilegger et 

meningsfullt arbeidsliv.  
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Figur 5.2 er en typologi over selvrealiseringsidealer og beveger seg langs to akser, og hvorav 

kategorien ”utvidet nåtid” er plassert i midten. Dette skal derimot ikke indikere grad eller et 

nullpunkt i aksene, men illustrere at informantene er påvirket i så måte at deres orienteringer 

bærer en flyktighet.  

Her vil jeg ta utgangspunkt i den horisontale aksen for å distingvere mellom de ulike idealene. 

”Den kreative klasse” og individualisert altruisme bygger begge på indre motivasjoner bak 

informanters ønske om selvrealisering i arbeidslivet. ”Den kreative klasse” innebærer at 

informanter ønsker å selvrealisere seg gjennom å kunne benytte sine evner, ferdigheter 

og/eller kreativitet som fremste arbeidsressurs. Dette faller under Floridas (2002) 

karakterisering av den nye næringen på arbeidsmarkedet, den kreative klasse. Individualisert 

altruisme innebærer at informanter ønsker å selvrealisere seg i arbeidslivet, gjennom å hjelpe 

andre mennesker og bedre deres hverdag. Ved å gjøre dette sitter informantene med en 

forventning om et følelsesmessig utbytte som vil gjøre deres arbeidsliv meningsfullt, og deres 

søken etter selvrealisering bygger således på et individualisert moralsk insentiv (Beck og 

Beck-Gernsheim 2002:kapittel 12).  

Idealene  ”Det fleksible mennesket” og idealisme bygger på ytre motivasjoner bak 

informanters ønske om selvrealisering i arbeidslivet. ”Det fleksible mennesket” innebærer at 

informanter ønsker å maksimere deres formelle kompetanse på en slik måte at de har kontroll 

over egen fleksibilitet og mobilitet i arbeidslivet. Å få mulighet til å skifte mellom ulike 

prosjekter og yrker etter hva de selv ønsker, står sentralt. Orienteringer faller derfor under 

Sennett (2008) og Bauman (2001) karakteriseringer av en idealarbeider på det nye 

arbeidslivet. Idealisme innebærer at informantene ønsker å skape en forandring i samfunnet, 
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basert på individuelle opplevelser. De gjør således dette om til deres eget prosjekt, og deres 

søken etter selvrealisering i arbeidslivet bygger således på et individualisert moralsk insentiv.   

”Utvidet nåtid” er plassert i midten av typologien. Årsaken til dette er at deres ønske om 

selvrealisering mangler den sterke forankringen i arbeidslivet de andre idealene besitter. 

Nærliggende hendelser eller omstendigheter i tid preger deres orienteringer på en måte som 

gjør at deres yrkesambisjoner kan tolkes som mer flyktige og påvirkelige. Informanter som 

kjennetegnes i denne kategorien ønsker å finne en posisjon i arbeidslivet, hvor de liker sine 

arbeidsoppgave, hvor de trives og ikke kjeder seg. Orienteringene deres mot arbeidslivet er 

derimot påvirket av en utvidet nåtid (Nowotny 1994). Dette resulterer i at deres søken etter å 

selvrealisere seg i arbeidslivet blir plassert innenfor den utvidede nåtiden, fremfor at det 

fremstilles som et ideal å søke mot i en fjerntliggende fremtid.  
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6 Konklusjon 
I oppgaven har jeg sett nærmere på en gruppe unge voksne fra Oslo sine narrativer om 

overgangsfasen mellom skole og arbeid. I lys av teorier om individualisering blir denne fasen 

presentert som individualisert. Dette innebærer for det første at unge voksne ikke søker 

mening ved sine vurderinger av handlingsalternativer, valg og planer for fremtiden fra 

foreldres erfaringer, eller i lys av sosial bakgrunn. For det andre at overgangsfasen utledes 

mer mangfoldig, og at unge voksne som følge finner det vanskelig å relatere opplevelser med 

jevnaldrende og opplever egne veier som unike. For det tredje betyr dette at de møter og har 

et krav om å lede sine individuelle livsprosjekt, og at selvrealisering har blitt en demokratisert 

ideologi blant samfunnsgruppen. Formålet med studien har vært å danne en forståelse av 

hvordan en gruppe unge voksne opplever å gå inn i overgangsfasen, og hvordan de trekker på 

erfaringer og forventinger for arbeidslivet når de skal foreta handlingsvalg i perioden. Deres 

fortellinger gir mulighet til å forstå hvilke forventninger de har til hvordan den bør utledes og 

hva de kjennetegner en vellykket overgang inn i arbeidslivet. Å ha en empirinær tilnærming i 

analysene, har gjort det mulig å spore hvordan ulike sider ved teorier om individualisering har 

forklaringskraft for unge voksne forventninger til overgangsfasen mellom skole og arbeid i 

senmoderniteten.  

Jeg vil først presentere en modell, som illustrerer kronologiseringen av informantenes 

fortellinger, og redegjøre for hovedfunn fra analyse ut fra ulike sekvenser i modellen. For å 

besvare problemstillingen jeg stilte innledningsvis i oppgaven, vil jeg deretter diskutere 

relasjonene mellom funnene og hvordan ulike sider ved individualiseringsprosessen viser å ha 

utslag for forventninger til overgangsfasen. Avslutningsvis vil jeg trekke tilbake til det 

teoretiske utgangspunktet for oppgaven og presentere hvilke implikasjoner funnene har for 

fagfeltet. 
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6.1 Forventninger til overgangsfasen mellom skole og 
arbeid 

Med utgangspunkt i det analytiske tankekartet fremstilt i figur 3.1 har jeg gjennom empirinær 

analyse utviklet en modell som henviser til trender og mønstre i narrativene. Pilene i modellen 

hentyder ikke kausaliteter eller nødvendige sammenhenger, de viser heller til relasjoner 

mellom ulike elementer i narrativene og hvordan de har påvirkning på hverandre.   

 

Analysene har ledet til tre hovedfunn. Det første omhandler vurderinger av valgalternativer 

etter avsluttet videregående opplæring, som for dem handler om å ta det riktige 

utdanningsvalget. Det andre er knyttet til hvilken betydning de mener sosial bakgrunn har og 

burde ha i overgangsfasen, da de oppfatter det som viktig å foreta selvstendige valg. Det 

tredje funnet omhandler forventningene informantene har til å kunne realisere seg i 

arbeidslivet.   
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6.1.1 Det riktige valget 

Valg av utdannelse står sentralt i informantenes narrativer, som et handlingsvalg, en plan eller 

ambisjon for informantene, og som en forventning fra deres foreldre. Selv om det fremstår for 

et par av informantene som mer uavklart om de vil videreutdanne seg, opplever de det 

nærmest som problematisk å skulle velge å ikke gjøre det. Dette anskueliggjør kontrollen 

utdanningsinstitusjonen har over hva som anses som grunnleggende for en vellykket overgang 

fra skole og inn på arbeidsmarkedet. En oppfatning som stemmer overens med Becks påstand 

om at store samfunnsinstitusjoner får økende innflytelse over handlingsvalg i 

senmoderniteten.   

Det som er viktig for informantene når de skal foreta utdanningsvalget er at det skal være det 

riktige valget. I samsvar med Walthers studie preges informantenes vurderinger av 

utdanningsalternativer av en ambivalens mellom ønsker og muligheter, som skaper en 

usikkerhet når de skal foreta valget. På den ene siden må de etablere hvilket utbytte de ønsker 

å oppnå med utdanningen. På den annen side må de finne tilgjengelige og gjennomførbare 

studieløp som samsvarer med dette. Valget skal ikke kun gi gode muligheter på 

arbeidsmarkedet, men det skal også oppfattes som meningsfullt på et subjektivt nivå. For å 

håndtere usikkerheten viser friår å utgjøre en viktig funksjon for store deler av utvalget, og 

friår oppfattes ikke som år fri. For noen gjelder det å kunne etablere hvilket ønske de faktisk 

har, hvor de skal benytte friår til å eksperimentere og teste ut ulike yrkesfelt eller 

arbeidsformer, eller bruke tiden til å overveie ulike ønsker de har i tankene. For andre 

informanter, som har etablert hva det er de ønsker, handler det om å ta kontroll over hvilke 

muligheter som er tilgjengelige. Dermed oppnår man ønskede utfall og opparbeider seg 

eventuelt fordeler i form av erfaringer innenfor ønsket felt. Således fremstår informantenes 

refleksjoner rundt valg av friår og hvordan de skal fylle friåret, som en konsekvens av 

individualisering på institusjonelt og kulturelt nivå. De må forholde seg til et stort omfang av 

valgmuligheter og er gjennom selvrefleksjon påkrevd å etablere hva de mener vil være et 

meningsfullt handlingsvalg.    

En annen gruppe informanter finner det vanskeligere og mer utfordrende å håndtere 

ambivalensen. De uttrykker enten at det er nærmest umulig å skulle ta riktig utdanningsvalg, 

eller at det utdanningsvalget som er tatt kanskje ikke er det riktige. Dette uttrykkes for et par 

av informantene gjennom en frustrasjon over at muligheter ikke samsvarer med ønsker. For et 

par andre, som har tatt et utdanningsvalg, oppfattes utdanningsvalget som potensielt kun en 
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mulighet av flere som kunne ledet til ønsket posisjon i arbeidslivet. Ved å ikke ha undersøkt 

nøyere hvilke muligheter som forelå oppfattes utdanningsvalget å kanskje være forhastet. 

Ønsker eller muligheter får for stor påvirkning i forhold til hverandre når informantene gjør 

vurderinger. Ubalansen de uttrykker å ha forsterker viktigheten ved at unge individuelt må 

kunne balansere ønsker og muligheter for å håndtere usikkerheten ambivalensen mellom de to 

kan skape.  

6.1.2 Et selvstendig valg  

Det har ikke vært en hensikt å undersøke om det er en faktisk sammenheng mellom 

informantenes sosiale bakgrunn og deres utdanningsvalg. Ettersom et flertall av informantene 

ikke har startet et utdanningsløp ennå, ville dette kun bygget på spekulasjoner og gitt liten 

tyngde. Derimot mener jeg det er viktig å trekke inn dimensjonen i studien for å skape et 

helhetsinntrykk av deres forventninger til overgangsfasen mellom skole og arbeid. Deres 

refleksjoner rundt sosial bakgrunns betydning er også viktig for å forstå hvilken sammenheng 

dette har til handlingsvalg, ut i fra unge voksnes perspektiv. Sosial bakgrunn har en tvetydig 

rolle i informantenes narrativer. Det anerkjennes at sosialiseringsprosesser i oppveksten og 

ulik tilgang til ressurser har innflytelse på hvilke utgangspunkt unge voksne står med når de 

går inn i overgangsfasen. Samtidig avvises det at dette skal ha en videre påvirkning over hva 

den enkelte skal kunne oppnå i livet, og skal ikke virke betingende for hvordan man former 

sine individuelle livsprosjekter. Dette kan relatere til Furlong og Cartmels teori om at 

forestillingen om å stå overfor ubegrensede valgalternativer og forestillingen om 

overgangsfasen som differensiert og destandardisert, leder til at mønstre av reproduksjon av 

ulikhet overskygges. Samtidig vil jeg hevde at denne tolkningen ikke nødvendigvis er 

dekkende for å forstå sammenhengen, fra unge voksnes perspektiv. I analysene av narrativene 

fremstår det snarere som essensielt for informantene å aktivt ta avstand fra begrensninger eller 

påvirkninger forankret i sosial bakgrunn. Gjennom bruk av to ulike strategier kreves autonomi 

og selvrådighet i beslutningsprosesser. Slik det er nevnt tidligere har informantenes foreldre 

forventing om at de skal videreutdanne seg, som ikke oppfattes som problematisk av 

informantene. De aksepterer at dette står i henhold til krav fra samfunnet, som grunnleggende 

for en vellykket overgang til arbeidsmarkedet. Når foreldrene har forventninger til hvilke 

studieløp de burde velge, som ikke oppfyller deres betingelser for premisser for det riktige 

valget, avvises forventningene av informantene. Det oppstår en kollisjon mellom hva de unge 

og deres foreldre legger til grunn for hva en vellykket overgang til arbeidslivet er. Når 
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foreldrenes forventninger oppfyller deres kriterier for hva det riktige valget innebærer, blir 

disse ufarliggjort som innflytelse og påvirkning over deres vurderinger og handlingsvalg. 

Forventningene trekkes ut fra deres resonnement. Således oppnår informantene en følelse av 

selvstendighet i valget og planene.  

For å opprettholde følelsen av autonomi i beslutningsprosessene avvises også sosial bakgrunn 

som en forklaring på hvorfor de ikke skal kunne nå sine mål. Informantene avviser også sosial 

bakgrunn som en forklaringsfaktor for nederlag eller feiling. Noe de trekker inn i refleksjoner 

rundt både erfaringsnære forhold og sammenhenger på samfunnsnivå. Ulike sider ved sosial 

bakgrunn kan gi fordeler for utgangspunktet man har når man går inn i overgangsfasen, men 

ansvaret for å oppnå en vellykket overgang plasseres på dem selv og andre individuelt. 

Dermed avvises det ikke at sosial bakgrunn har forklaring på ulike forutsetninger. Derimot 

presenteres en moral som tilsier at sosial bakgrunn ikke skal virke som meningsbærende 

ressurser for å forklare fiasko eller nederlag mot fremtiden. Unge voksne skal benytte det 

utgangspunktet de har og ta kontrollen over sitt eget liv ved å bruke det til sin fordel, 

uavhengig av forutsetninger. Krav om å utlede individuelle livsprosjekt forutsier selvrådighet. 

I så måte gir funnene støtte for individualisering på et institusjonelt nivå. Nære institusjoner 

mister grepet rundt individuelle vurderinger av handlingsalternativer, og er ikke lenger kilde 

til å gjøre handlingsvalg meningsfulle. Følgelig sitter individet selv ansvarlig for 

konsekvensene av sine valg.   

6.1.3 Selvrealisering i arbeidslivet 

Arbeidslivet fremstår som noe fjernt og plasseres langt frem i tid i informantenes narrativer. 

For å danne en forståelse av deres orienteringer mot arbeidslivet og hvilke rolle dette har i 

deres forventninger til overgangsfasen de er inne i, har jeg i analysene tatt ulike faktorer i 

betraktning. Deres yrkesambisjoner, uttrykte arbeidsverdier og fortolkninger av disse, 

motivasjon bak yrkesorienteringer og utdanningsvalg, og vurderinger rundt 

utdanningsmuligheter. I analysene argumenterer jeg for at det uttrykkes et generelt ønske om 

å realisere seg selv i arbeidslivet. De har alle et grunnleggende ønske om å kunne jobbe med 

arbeidsoppgaver de liker, de ikke vil kjede seg med og på en arbeidsplass de trives. Dette 

bygger på personlige og sosiale forhold, som krever selvrefleksjon for å etablere hva det betyr 

for dem individuelt. Når materialistiske forhold vurderes med og mot disse, blir det 

nedgradert i betydning i deres orienteringer.  
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Hvordan informantene søker selvrealisering hevder jeg viser til ulike utfall 

individualiseringsprosessen har for unge voksnes forventninger om et meningsfullt arbeidsliv. 

Typologien over senmoderne selvrealiseringsidealer i figur 5.2 viser sammenhengen mellom 

hvordan de søker å selvrealisere seg og de ulike idealene. Aksene og kategorien plassert i 

midten av typologien viser hvordan informantenes søken etter selvrealisering er preges av 

ulike trekk ved samfunnsprosessen.   

 

”Den kreative klasse” betyr at informanter søker å selvrealisere seg enten gjennom kreativ 

selvutfoldelse, eller ved å kunne benytte egne evner og ferdigheter som fremste 

arbeidsressurs. Utfoldelsen av selvrealisering sammenfaller med fremstilling av den nye 

yrkesklassen på arbeidsmarkedet og bygger på en indre motivasjon hos informantene. 

Individualisert altruisme betyr at informantene søker å selvrealisere seg gjennom å kunne 

hjelpe andre og bedre deres hverdag. Ved å gjøre dette har informantene en forventning om å 

kunne få et følelsesmessig utbytte. Således uttrykkes selvrealisering som væren for andre og 

bygger på indre motivasjon, med et moralsk insentiv. ”Det fleksible mennesket” innebærer at 

informanter søker selvrealisering gjennom å oppnå kontroll over egen fleksibilitet og 

mobilitet på arbeidsmarkedet. Fordelen knyttet til fleksibilitet vil de oppnå gjennom å 

maksimere deres formelle kompetanse på en slik måte, at de ikke vil låse seg til spesifikke 

yrker eller prosjekter. Dette sammenfaller med fremstillingen av en idealarbeider på 

arbeidsmarkedet i senmoderniteten; han som besitter fleksibilitet som fremste egenskap, og 

bygger på en ytre motivasjon. Idealisme betyr at informantene søker selvrealisering gjennom 

å skape en forandring på et samfunnsnivå og bygger således på en ytre motivasjon. De tar 

utgangspunkt i erfaringsnære opplevelser og søker å skape en forandring og gjør dette om til 

sitt eget arbeidsprosjekt. ”Utvidet nåtid” er plassert i midten av typologien og viser til at en 
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gruppe informanters søken etter selvrealisering i arbeidslivet baseres på omgivelser nær i tid. 

Deres søken etter å selvrealisere seg i arbeidslivet blir plassert innenfor den utvidede nåtiden, 

fremfor at det fremstilles som et ideal å søke mot i en fjerntliggende fremtid. Kategorien 

henviser ikke til et nullpunkt i aksene, men plasseringen henviser til dens påvirkelige 

karakter. 

Det ene utvalgskriteriet i studien, basert på operasjonalisering av ”orientering mot 

selvrealisering og fleksibilitet i arbeidslivet”, sikret en bred variasjon av orienteringer mot 

arbeidslivet hos informantene. Ved å ikke ha en fastlåst definisjon av begrepene 

”selvrealisering” og ”fleksibilitet” åpnet den induktive tilnærmingen til datamaterialet for en 

empirinær fortolkning av begrepenes meningsinnhold. Selvrealisering viser å være et relativt 

åpent begrep om et meningsfullt arbeidsliv, og å ha en fleksibel orientering henviser til en 

måte å oppnå dette. 

6.2 En individualisert overgangsfase. Frihetens 
paradoks 

Modellen over forventninger til overgangsfasen mellom skole og arbeid i et senmoderne 

samfunn, er en avbildning av trender og mønstre i informantenes narrativer. Forløpet og 

relasjonene i modellen ble ikke fremstilt kronologisk eller sammenhengende i intervjuene, 

men er et resultat av analyse og en ordning av informantenes fortellinger. Modellen gir et 

holistisk bildet av informantenes forventninger til overgangsfasen og sier noe om 

kompleksiteten ved situasjonen de stilles i når de har avsluttet videregående skole. For å 

forstå hvordan de opplever å gå inn i denne perioden i livet må de ulike sekvensene settes i 

perspektiv og tolkes sammenhengende. I så måte skaper deres refleksjoner en koherens i 

forventningene de har for overgangsfasen og hvordan dette har innflytelse over deres 

handlingsvalg etter videregående skole.  

Informantenes opplevelse av usikkerhet, tilknyttet ambivalensen de møter når de skal foreta 

det riktige utdanningsvalget, kan tydeliggjøres i sammenheng med deres refleksjoner rundt 

sosial bakgrunns betydning og deres forventninger for fremtidig arbeidsliv. Videre vil jeg 

relatere dette til tredelingen av individualiseringsprosessen for å forsøke å nyansere bildet av 

hvordan prosessen gir utslag for unge i senmoderniteten, med hensyn til overgangsfasen 

mellom skole og arbeid.  
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Jeg finner at selvrealisering og autonomi er to viktige dimensjoner for å forstå 

sammenhengene mellom de ulike elementene narrativene, og står også sentralt i forståelsen av 

usikkerheten de opplever. Informantene uttrykker et sterkt ønske om å kunne realisere seg 

selv i arbeidslivet og gjør dette til sine individuelle livsprosjekt. Dette samsvarer med teori 

om individualisering på et kulturelt nivå, at unge i økende grad møter budskap om å skulle 

selvrealisere seg, og at det er opp til dem selv å gjøre dette. De oppfordres til å stille seg selv 

utenfor mengden og utforske sin individualitet, når de skal foreta handlingsvalg. Når 

informantene reflekterer rundt hvilke utbytte de ønsker videreutdanningen skal gi, gir dette 

indikasjon på hvordan de søker selvrealisering i arbeidslivet. De må å finne de mulighetene 

som kan lede til den ønskede posisjonen og som oppfattes som meningsfullt, som vil gjøre 

deres utdanningsvalg til det riktige valget. Dette henviser til relasjonen og påvirkningen 

ønsker og muligheter har på hvordan de oppfatter de kan oppnå selvrealisering i arbeidslivet. 

Idealene de søker mot gjør utdanningsvalget meningsfullt, så langt de ser utdanningen kan 

lede dem dit. Deres søken etter selvrealisering viser seg å bære preg av ulike følger av 

individualiseringsprosessen. Den førstnevnte kategorien i modellen ”tilpasning til 

arbeidslivet” viser til hvordan det nye arbeidsmarkedets struktur har innflytelse for en gruppe 

informanter i deres ønske knyttet til tilpasning med dens krav og etterspørsel. Den neste 

kategorien ”utvidet nåtid” henviser til hvordan en gruppe informanters søken etter 

selvrealisering plasseres innenfor den utvidede nåtiden, som kjennetegnes ved den 

senmoderne tidsånden, fremfor at det fremstilles et ideal de søker å oppnå i fremtiden. Den 

siste kategorien ”moralsk insentiv” viser en annen følge av individualiseringsprosessen. 

Gruppen informanter søker å selvrealisere seg gjennom et individualisert moralsk prosjekt, 

ved å kunne hjelpe andre eller å skape en forandring i samfunnet.  

Sosial bakgrunn har en tvetydig rolle i informantenes refleksjoner rundt hvilke betydning den 

har eller burde ha for overgangsfasen. De anerkjenner at ulike elementer i 

sosialiseringsprosessen gir utfall for hvilke utgangspunkt man møter overgangsfasen med. 

Samtidig gis det uttrykk for at det vil være opp til en selv å bruke forutsetningene til sin 

fordel, uavhengig av hva utgangspunktet er, og ta kontroll over sitt livsprosjekt. Hvilke 

forutsetninger man har skal ikke være utslagsgivende for hvorvidt man kan nå sine mål, og 

skal heller ikke ha forklaringsverdi for fiasko eller nederlag. Dette samsvarer med teorier om 

individualisering på et institusjonelt nivå, at unge ikke bruker klassiske gruppeenheter som 

klasse, familie, kjønnsroller etc., som meningsbærende ressurser for sine handlingsvalg og 

følgelig utfall og konsekvenser. Informantene henviser snarere til fremtiden for å gjøre 
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vurderinger og handlingsvalg meningsfulle, og sosial bakgrunns betydning hører fortiden til. 

For at de skal kunne opprettholde autonomi i sine beslutningsprosesser enten avviser eller 

ufarliggjør informantene foreldrenes innflytelse over sine handlingsvalg og vurderinger. Om 

de skal kunne lede sine livsprosjekter, og oppnå selvrealisering i arbeidslivet må de selv stå til 

ansvar for å gjøre dette, og det skal gjøres på egne premisser.  

Modellen over forventninger til overgangsfasen mellom skole og arbeid illustrerer på denne 

måten frihetens paradoks, presentert i narrativene. Unge voksne starter overgangsfasen 

mellom skole og arbeid med ulikt utgangspunkt, men med lik mulighet for å kunne 

gjennomføre en vellykket overgang inn i arbeidslivet, forankret i individuelt skapte 

overgangsprosjekter.  

6.3 Konklusjon – Implikasjoner  
I dette studiet ligger fokus på en gruppe unge voksne som nylig har avsluttet videregående 

skole. Flertallet av gruppen har ikke foretatt utdanningsvalg ennå og befinner seg derfor på 

god avstand fra arbeidsmarkedet og det voksne arbeidsliv. Ønsket om å selvrealisere seg og 

kravet om autonomi i deres livsprosjekt kan følgelig bære preg av at de befinner seg tidlig i 

overgangsfasen. Dermed er de unge stadig i en eksistensiell konfrontasjon med samfunnet. Av 

den grunn kan det være interessant å følge opp informantene om noen år og undersøke 

hvordan deres holdninger og forventninger endrer seg, og hvordan eventuelle forandringer 

kan relateres til modellen. I den teoretiske gjennomgangen viste jeg det tilsynelatende 

motsetningsforholdet mellom individualiserings- og ulikhetsperspektivet. Selv om 

informantene tar avstand fra og avviser sosial bakgrunn som betingende for sine og andre 

jevnaldrenes livsprosjekter, kan deres handlingsvalg antyde det motsatte. Modellen kan legge 

grunnlag for å undersøke hvordan sosial bakgrunn legger premisser for unge voksne i 

overgangsfasen. Dessuten kan den belyse hvordan dette samspiller med orienteringer mot 

arbeidslivet. Analysene viser hvordan informantene løsriver erfaringer forankret i sosial 

bakgrunn fra fremtidens håp og forventninger. For å forklare unge voksnes utdanningsvalg og 

handlingsvalg blir det for snevert å kun henvise til faktorer forankret i fortiden. Det blir i 

tillegg nødvendig å trekke inn viktigheten med framtidsorienteringer.  

Ved å bruke teorier om individualisering som inspirasjon for fortolkning av datamaterialets 

meningsinnhold, viser studien et nyansert bildet av hvordan individualiseringsprosessen har 
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ulike følger for en gruppe unge voksnes forventninger til overgangen til arbeidslivet. Beck, 

Giddens og Bauman har ulike tilnærminger til individualisering og viser til forskjellige 

konsekvenser prosessen har for individet sosiale relasjoner og livsløp i senmoderniteten. 

Heller enn å diskutere de ulike teorienes fortrinn og svakheter har jeg forsøkt å vise deres 

forklaringskraft i ulike deler av informantenes narrativer. Hvordan ulike teorier kan anvendes 

som ulike objektiver på forskjellige motiver.  
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Vedlegg 1 Informantoversikt 
Alle informantene er født i 1992 og har utført videregående opplæring i Oslo. For å definere 

hvilke bydel informantene har vokst opp i har jeg benyttet Tormod Øyas (2006:18) inndeling i 

NOVA-rapporten; ”Ung i Oslo – Levekår og sosiale forskjeller”. Om informantene har gått på 

en videregående skole utenfor sitt område, oppgis dette. Informantene står oppført i alfabetisk 

rekkefølge etter hvilke segment de tilhører. Hensikten med å utarbeide informantoversikten er 

for å gi leseren et innblikk i hvem informantene er ved å presentere særegenheter i deres 

individuelle narrativer.  

Segment 1 

Aleksandra har vokst opp i en bydel i ytre Oslo Øst. Moren har vært hennes forsørger de siste 

årene, ettersom faren falt bort noen år tilbake. Jeg har ikke informasjon om moren har høyere 

utdannelse eller ikke, men hun jobber innenfor utdanningssektoren. Foreldrene hennes har 

opprinnelse fra et annet land. For øyeblikket så jobber Aleksandra og tjener opp penger til hun 

skal på en utenlandsreise over et par måneder. Hun uttrykker ambisjoner og et ønske om å 

påbegynne studier i utlandet til våren. Videre ønsker Aleksandra til å utdanne seg innenfor 

teater, drama, eller reiseliv, men hun er for tiden usikker. Hun har lyst til å enten bli 

skuespiller, eller muligens en reiseplanlegger. Å bli en skuespiller som reiser mye, hadde vært 

drømmejobben.   

André har vokst opp i bydel på Oslos vestkant. Begge foreldrene har høyere utdannelse og 

jobber som arkitekter. For øyeblikket er han i militæret. Han ønsket å være i militæret for å 

kunne tenke gjennom, hva han ønsker å gjøre videre. Etter militæret ønsker han å starte å 

studere, enten medisin-, ingeniør- eller arkitektstudier; gjerne delvis i utlandet. André ønsker 

å jobbe med noe som bidrar til utvikling av kunnskap, eller hvor han kan skape noe og bli 

intellektuelt stimulert.  

Arash har vokst opp i bydel i Oslo Vest. Begge foreldrene hans har høyere utdannelse og 

jobber innenfor finans. Han tar nå et friår for å kunne skrive og få utgitt en dessertbok, og for 

kunne starte og skrive på en roman han ønsker å utgi senere. Dette oppfattes som reelle 

planer, ettersom han har opparbeidet seg en del kontakter innenfor feltet de siste årene. Han 

jobber også deltid på en klinikk, som han godt kan se for seg å jobbe for senere. Han har 
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ambisjoner om å både studere medisin og juss etter endt friår, og vil gjerne jobbe en periode i 

Leger Uten Grenser. Han ønsker også å kunne dra på en lang matreise. 

Astri har vokst opp i en bydel i Ytre Oslo Øst. Hun søkte seg likevel inn på en skole i 

sentrum. Begge foreldrene hennes har høyere utdannelse og jobber som ingeniører. Hun er nå 

i militæret og stortrives der, og ser på året som et friår. Hun har allerede kommet inn på et 

studium på Høgskolen i Oslo. Studie heter  Økonomi og ledelse, og tilbudet ligger fryst 

ettersom hun er i førstegangstjeneste. Hun holder imidlertid muligheten åpen for at hun 

kanskje vil fortsette i militæret etter endt førstegangstjeneste. Dermed ville hun fått mer tid til 

å tenke over hva hun vil studere videre, dersom tilbudet som ligger kanskje ikke er noe for 

henne. Hun utrykker en viss usikkerhet for hva det hun gjerne vil jobbe med eller innfor i 

fremtiden. Like fullt vil hun gjerne ha litt action i hverdagen og søker derimot vekk fra jobber 

hun ser på som kjedelig.  

Christian har vokst opp i bydel i Indre Oslo Øst. Moren jobber innenfor arkitektur, og faren 

innenfor IT. Selv jobber Christian i kommunen og som ubetalt praktikant hos en bedrift 

innenfor musikkbransjen. Han har en ambisjon om å fortsette å jobbe innenfor denne 

bedriften en stund. Det øverste ønsket er å kunne starte sitt eget gjøre karriere og bli 

suksessfull på feltet. Han har tidligere hatt et en ønske om å bli musiker, men foreløpig er 

dette lagt på hylla.  

Emil har vokst opp i bydel i Ytre Oslo Øst. Begge foreldrene har høyere utdannelse, og jobber 

innenfor utdanningssektoren. Han jobber nå som assistent på en barneskole. Helst har Emil 

lyst til å bli psykolog, eller muligens politi. Videre har han en interesse for å skrive. Emil 

uttrykker et ønsket om å fortsette å skrive, men ser ikke på det som en realistisk karriere for 

han. Han vil helst jobbe med mennesker. Emil finner det vanskelig, og muligens urealistisk, å 

kunne jobbe med det han virkelig vil, nettopp å bli psykolog.  

Filip har vokst opp i bydel i Indre Oslo Øst. Han valgte å starte på en videregående skole på 

vestkanten. Faren har en utdannelse innenfor IT, men jobber nå som hjemmesnekker. Moren 

tok en høyere utdannelse i voksen alder og jobber innenfor utdanningssektoren. Filip er nå i 

militæret, hvor han også tar ulike kurs i forbindelse med videreutdannelse. Dette gir han 

studiepoeng han kan bruke når han skal starte å studere. Han har allerede kommet inn på en 

utdanningsinstitusjon i Danmark, hvor han skal studere siviløkonomi. For Filip er det viktig å 

få en bred kompetanse som gir han mange muligheter på arbeidsmarkedet.  
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Hjalmar har vokst opp i bydel på Ytre Oslo Øst. Begge foreldrene har høyere utdannelse og 

jobber innenfor finansnæringen; den ene som økonom og den andre som regnskapsfører. 

Hjalmar har startet å studere på Universitetet i Oslo. Han syntes det var greit å komme i gang 

og teste farvannet. Videre ønsker Hjalmar å jobbe innenfor en internasjonal organisasjon i 

utlandet. Hvilke fagfelt han vil jobbe med er imidlertid usikkert, og han står åpen med tanke 

på å teste ut ulike muligheter. 

Johannes har vokst opp i en bydel på Oslos vestkant. Faren er arkitekt og drevet sitt eget 

firma over en periode. Moren har ikke høyere utdanning, men hun jobber innenfor 

utdanningssektoren. Faren har opprinnelse fra utlandet. Johannes studerer for øyeblikket på en 

musikkskole i utlandet. Han har ambisjoner om å studere og øve for å kunne bli blant de beste 

på sitt område. Dessuten søker Johannes om å oppnå anerkjennelse og en ettertraktet 

internasjonal posisjon på sitt felt.  

Kristine har vokst opp i en bydel i Oslo Vest. Begge foreldrene hennes har flere utdannelser, 

hvorav noen av gradene er tatt i utlandet. Moren driver en eget helsesenter og faren jobber 

innenfor brannvesenet. For øyeblikket tar Kristine et friår og jobber innenfor servicenæringen. 

Hun finner denne næringen veldig givende og skal ut å reise som backpacker til våren. 

Kristine uttrykker mange ulike ønsker og ambisjoner for hva hun har lyst til å studere, hvor 

hun vil studere og for hva hun vil bli. Det viktigste for henne er imidlertid at hun vil jobbe 

med mennesker og være til hjelp, samtidig som hun får muligheten til å reise mye. 

Lars har vokst opp i bydel i Etablert Østkant. Faren jobber innenfor bankvesenet og har mest 

sannsynlig (ifølge Lars) fått en form for utdannelse der. Vi har ikke konkret informasjon om 

moren har høyere utdannelse, men hun jobber innenfor utdanning og pedagogikk. Lars har tatt 

seg et friår hvor han jobber på et sykehus for å opparbeide seg erfaringer på feltet. Etter jul 

skal han på en utenlandsreise, hvor han blant annet skal gjøre veldedighetsarbeid i et 

utviklingsland. Neste år skal han søke på medisinstudier i utlandet, eventuelt bioingeniør- 

eller bioteknologistudier. Han ville tidligere bli skuespiller, men la det fra seg, da det ble 

oppfattet som en urealistisk drøm.  

Linnea har vokst opp i bydel i Oslo Vest. Begge foreldrene hennes jobber innenfor design. 

Moren har høyere utdannelse, men ikke faren. Linnea tar nå et friår og jobber i barnehage for 

å spare opp penger. Hun vet ikke enda hva hun vil studere, men er klar på at hun har 

ambisjoner dithen. Videre synes Linnea det er en vanskelig situasjon hun står overfor nå. Hun 
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opplever at valgmuligheter er for mange og hun ønsker å gjøre mye forskjellig. Hun vet ikke 

hva hun ønsker å bli, men vet at det må være noe kreativt og gjerne noe som har med miljø å 

gjøre.  

Maja har vokst opp nord i Oslo. Moren har høyere utdannelse og jobber innenfor 

helsesektoren. Faren har muligens (ifølge henne) høyere utdannelse og jobber innenfor 

økonomi. Han har vært selvstendig næringsdrivende og direktør for en større bedrift. Maja 

skal ta seg et friår. Hun planlegger å jobbe for å spare opp penger frem til hun skal ut og reise 

til våren på backpackertur. Maja fremstår som målrettet mot å studere noe økonomirelatert, 

men hun er for øyeblikket usikker på hvilke retning innenfor økonomi hun skal studere. Hun 

er åpen for å eventuelt reise til utlandet for å studere.  

Marit har vokst opp i en bydel på Oslos vestkant. Begge foreldrene hennes har høyere 

utdannelse. Moren jobber innenfor forskning, mens faren sitter i en lederstilling i en større 

bedrift. Marit tar nå et friår for å kunne spare opp litt kapital, før hun starter å studere. Hun 

vurderer også å ta et år på folkehøyskole. Marit vet foreløpig ikke hva hun vil studere og 

synes det er vanskelig å velge, men hun har en klar ambisjon om å fullføre en master i et eller 

annet. Hun er ikke sikker på hva det er hun vil jobbe med ennå, men er åpen for at dette kan 

endre seg. Like fullt er det viktig for henne å kunne arbeide med noe hvor hun føler at hun 

bidrar til samfunnet og hvor hun får utfordret seg selv.  

Marte har vokst opp i en bydel i Oslo Vest. Moren har høyere utdannelse, men jobber ikke 

med en relatert jobb. Faren har høyere utdannelse innen økonomi, og jobber med forvaltning. 

Marte har nå tatt seg et friår hvor hun skal jobbe og dra på en utenlandsreise til Sør-Amerika. 

Hun skal søke seg inn på politiskolen, men så det ikke som realistisk å komme inn rett etter 

endt videregående skole. Derfor har Marte planer om å øke sine muligheter for å komme inn 

på politihøyskolen ved å studere noe relevant neste høst. Hun har som ambisjon og ønske om 

å utvikle en karriere innenfor politiyrket, for så å jobbe seg oppover i systemet og helst å bli 

en etterforsker.   

Silje har vokst opp i en bydel på Oslos vestkant. Begge foreldrene hennes har høyere 

utdannelse og jobber innenfor designfeltet. Silje har de siste årene engasjert seg mer og mer 

for politisk aktivisme. Hun tar seg nå et friår, så hun er fleksibel og får mulighet til å være 

spontan og mer involvert. Dessuten jobber hun deltid ved siden av i en butikk. Silje uttrykker 

et ønske om å bli skuespiller. Hun planlegger å gå drama på folkehøyskole til neste år for å se 
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om det er noe hun vil satse på, med tanke på videreutdanning og yrke. Hun er også innom 

tanken om å ville bli lærer.  

Zhara har vokst opp i en bydel på Oslos ytre østkant. Hun gikk på en skole i England under et 

av årene i videregående opplæring og et på en privat utdanningsinstitusjon. Moren har vært 

hennes forsørger de siste årene, som følge av at faren hennes falt bort. Moren er av utenlands 

opprinnelse. Moren har ikke en høyere utdannelse og befinner seg utenfor arbeidsmarkedet. 

Zhara startet på et studieprogram på Universitetet i Oslo, men hoppet av da hun fant ut at det 

ikke var noe for henne. Isteden har hun startet å ta opp fag på en privat utdanningsinstitusjon. 

Dette startet hun med for å kunne komme inn på jusstudiet. Det er viktig både for henne og 

hennes mor at hun tar en høyere utdannelse og øker hennes muligheter for en god posisjon på 

arbeidsmarkedet.  

Segment 2 

Andrea har vokst opp i bydel, indre øst. Hun valgte å gå på en skole på vestkanten. Moren har 

høyere utdannelse, og jobber innenfor omsorgsfeltet. Hennes stefar jobber som 

servicetekniker. Andrea har valgt å ta seg et halvt å fri før hun skal starte på en frisørskole 

etter jul. Friåret skal hun bruke for å opparbeide seg motivasjon og ha mulighet til å jobbe 

innenfor feltet for å opparbeide seg arbeidserfaring. Hennes ønske for fremtidig arbeid er å 

kunne åpne et eget selskap og egen frisørsalong, som også ligger til grunn for en rekke 

fagvalg hun tok under videregående opplæring.  

Arild har vokst opp i bydel på Indre øst. Moren har høyere utdannelse innenfor design og 

jobber med relatert arbeid. Faren har ingeniørutdannelse og jobber som ingeniør. Arild har 

startet å studere på Universitetet i Oslo, innenfor et område han synes er interessant. Han vet 

ikke hva han ønsker å bli når han er ferdig å studere, men opplever fleksibilitet som den 

viktigste egenskapen ved jobben. Ønsket om fleksibilitet følger av at han da kan spille med 

sjakk ved siden av. Han driver med sjakk på et høyt nivå, men det er ikke mulig å leve av det, 

ellers ville han helst ønsket å jobbe med det.  

Even har vokst opp i bydel på Ytre Oslo Øst. Begge foreldrene har høyere utdannelse. Moren 

jobber innenfor en offentlig etat, og faren jobber på et anlegg. For øyeblikket går han 

allmenfagligpåbygning og jobber litt ved siden av. Om noen få år ønsker han å starte og 

studere teologi for å bli prest.  
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Hanna har vokst opp i bydel Oslos ytre østkant. Verken moren eller faren har høyere 

utdannelse, og begge jobber innenfor servicenæringen. Hanna startet å studere på høsten etter 

ønske fra foreldrene, men sluttet underveis da studiet ikke var noe for henne. Hanne ville ikke 

sløse bort tid og startet derfor å jobbe. Hun ser helst at hun hadde valgt å ta friår etter 

videregående skole. Hennes øverste ønske er å bli veterinær, men hun har skiftet fokus og har 

nå ambisjoner om å jobbe med mennesker gjennom noe helserelatert. 

Hilde har vokst opp i bydel i Oslos ytre østkant. Begge foreldrene hennes er utdannet 

ingeniør, men det er kun faren som jobber innenfor det feltet. Moren jobber som en 

koordinator og arrangør av større arrangementer, som kurs og konferanser. Hilde tar nå et 

friår og jobber på et sykehjem, for å se om dette er et felt hun kunne tenke seg å jobbe med 

videre. Hilde eier en hest, som krever både tid og penger. Hilde har derfor utelukket visse 

muligheter, som å gå på folkehøyskole eller å studere utenfor Oslo. Hun uttrykker et ønske 

om å bli en barnesykepleier. Tidligere hadde Hilde også lyst til å bli politi, men det virket som 

et usikkert valg med tanke på etterspørselen på arbeidsmarkedet. Om hun hadde hatt 

muligheten, skulle hun helst ha jobbet med noe relatert til hest.    

Jamal har vokst opp i bydel på Oslos ytre øst. Faren har en økonomiutdannelse fra sitt 

opprinnelsesland, som ikke har blitt godkjent i Norge. Han jobber innenfor servicenæringen. 

Vi har ikke informasjon om morens utdanningsbakgrunn, men hun er for øyeblikket utenfor 

arbeidsmarkedet. Jamal har startet på jusstudier og har lyst til å bli advokat. Det er viktig for 

Jamal å oppnå en god og bred kompetanse som han vet det vil være etterspørsel etter når han 

har endt utdannelsen sin, som har fulgt til at noen av hans tidligere karrieredrømmer har blitt 

satt på hylla.   

Jenny har vokst opp i bydel på Oslos ytre østkant. Moren har flere utdannelser, blant annet en 

bachelor innenfor økonomi. Hun jobber innenfor finansnæringen. Faren jobber innenfor 

servicenæringen og drivet en egen bedrift. For øyeblikket går Jenny på allmennfaglig 

påbygning for å øke sin kompetanse og hennes muligheter, ettersom hun har gått design på 

videregående. Hun ønsker og har ambisjoner mot å være selvstendig næringsdrivende, som 

bryllupsplanlegger; helst i USA. Jenny opparbeider seg erfaring på feltet per dags dato. Hun 

har også ambisjoner om å videreutdanne seg i utlandet.  

Katarina har vokst opp i bydel, ytre øst. Ingen av foreldrene hennes har høyere utdannelse, og 

begge jobber innenfor servicenæringen. Katarina har nå startet å studere for å bli lærer. Hun 
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har også tidligere ønsket å bli politi eller forfatter, men oppfatter det i større grad som 

drømmer enn ambisjoner. 

Line har vokst opp i bydel på Oslo Vest. Hun valgte å gå på en videregående skole i Ytre Oslo 

Øst. Vi har ikke nok informasjon til å avklare om hennes foreldre har høyere utdanning eller 

ikke. Hennes far jobber innenfor servicenæringen og moren jobber innenfor bokbransjen. 

Hennes far har en utenlandsk opprinnelse. For øyeblikket søker Line etter en jobb og 

uttrykker et ønske om å flytte for seg selv. Hun har ikke oppnådd studiekompetanse, men har 

planer om å gjøre dette i løpet av de neste årene. Hun er ikke sikker på om hun ønsker å ta en 

videreutdanning eller ikke, men hun har lyst til å kunne jobbe som toller, vekter eller politi.  

Lisa har vokst opp i bydel i Indre østkant. Moren er IT-konsulent. Hennes stefar har tidligere 

jobbet som driftstekniker, men jobber for øyeblikket innenfor vedlikehold. For tiden studerer 

Lisa landskapsarkitektur, en idé hun fikk da hun møtte noen landskapsarkitekter gjennom 

jobben til moren. Hun ser mange muligheter innenfor området og trives godt på studiet. Lisa 

ønsker å jobbe som landskapsarkitekt i fremtidig arbeidsliv. Hennes høyeste drøm ville være å 

kunne bo på en gård midt i Oslo, med stor hage og en stall til hesten hennes. 

Nina har vokst opp i bydel i Etablert Østkant. Det fremkommer at ingen av hennes foreldre 

har høyere utdannelse, og at begge jobber innenfor servicenæringen. Nina har startet på 

sykepleierutdanning og ønsker å bli barnesykepleier. Hun vurderte å ta et friår, men syntes det 

var greit å komme i gang med studiene så fort som mulig. Nina har lenge vært klar på at det er 

barnesykepleier hun ønsker og bli. Hun uttrykker at hun ikke orket å sette seg inn i de andre 

muligheten hun hadde, siden det var så uoversiktlig og så mye forskjellig. Lisa ser ikke på seg 

selv som en drømmer og synes det er greit å sikte mot noe som er trygt og sikkert.  

Nora har vokst opp i bydel i Oslos ytre øst. Hennes mor har høyere utdannelse, og jobber 

innenfor servicenæringen. Faren har muligens høyere utdannelse, var tidligere 

selvstendignæringsdrivende, men er nå pensjonert. Nora har startet å studere økonomi og 

administrasjon. For henne er det viktigst å få seg en trygg og stabil jobb, slik at hun kan 

opparbeide seg en god livsstil utenfor jobben. Hun har en interesse for å kokkelere, men vil 

ikke utdanne seg dithen i frykt for å drepe interessen. Nora ville heller følge fornuft fremfor 

følelser.   
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Olav har vokst opp i bydel på Oslos ytre Østkant. Han valgte å gå på en videregående skole i 

sentrum. Moren har vært forsørger de siste årene, ettersom faren falt bort noen år tilbake. 

Moren har høyere utdanning og jobber innenfor helsesektoren. Faren hadde 

ingeniørutdanning og jobbet innenfor feltet. Olav har startet på et årsstudium i informatikk og 

skal søke på sivilingeniørstudier til neste år. Han søkte også på dette studiet forrige høst, men 

kom ikke inn. Følgelig prøver han å styrke sjansen for å komme inn nå. Olav uttrykker ikke 

noen spesielle ambisjoner eller ønsker mot fremtidig yrke, men valgte studie på bakgrunn av 

at det er noe han interesserer seg for og syntes er gøy.   

Petter har vokst opp i bydel i Ytre Øst. Ingen av foreldrene har høyere utdannelse. Moren har 

tidligere vært aktiv innenfor militære og jobbet innenfor servicenæringen, men er nå utenfor 

arbeidsmarkedet. Faren han opparbeidet seg en lederstilling gjennom ansiennitet i en større 

bedrift. For øyeblikket er Petter i militæret og har ønsker om å fortsette og muligens utvikle 

en karriere der. Han har også en potensiell ambisjon om å starte på legestudier, ettersom 

interessen for feltet har vokst mens han har vært i militæret.   

Pham har vokst opp i bydel på Oslos ytre østkant. Begge foreldrene hans jobber innenfor 

servicenæringen, men det kommer ikke frem om de har høyere utdannelse. Hans foreldre har 

utenlandsk opprinnelse. Han har startet å studere siviløkonomi og vurderer å supplere med 

pedagogikk studier senere. Pham har et ønske om å jobbe som lærer et par år, før han entrer 

konsulentbransjen. Ved å utdanne seg som siviløkonom ser han at han får en rekke muligheter 

senere og vil stille seg fleksibel i sin posisjon på arbeidsmarkedet. For han er det viktig å 

kunne gjøre noe som hjelper samfunnet og leder til en utvikling enten innad i en bedrift eller 

på samfunnsnivå.  

Rikke har vokst opp i bydel på Oslos ytre østkant. Hun valgte å gå på en videregående skole 

på vestkanten. Faren er utdannet siviløkonom. Deler av utdanning ble tatt i hans 

opprinnelsesland, og han etterutdannet seg i Norge. Det fremkommer at han har jobbet noe 

sporadisk som rådgiver overfor juridiske problemer knyttet til eiendom. Moren har ikke 

høyere utdannelse og jobber i barnehage. Rikke har nå tatt seg et friår. Hun søkte på juss før 

sommeren, men kom ikke inn. Hun bruker friåret til å ta opp fag på en privat 

utdanningsinstitusjon, for å øke muligheten til å komme inn, og jobber deltid ved siden av. 

Hun har lyst til å bli advokat, og hennes høyeste drøm ville vært å kunne bli en dommer eller 

jobbe med menneskerettigheter. Hun er familieorientert og ser gjerne for seg å kunne jobbe 

deltid i fremtiden, for å kombinere familie- og arbeidsliv.   
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Selma har vokst opp i bydel på Oslos ytre østkant. Begge hennes foreldre er av utenlandsk 

opprinnelse. Ingen av hennes foreldre har høyere utdannelse, og begge jobber innenfor 

servicenæringen. For øyeblikket tar Selma opp flere fag på en privatskole for å bedre sine 

muligheter på utdanningsmarkedet. Hun har ambisjoner om å studere noe innenfor helse, 

gjerne biomedisin eller sykepleier.  
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Vedlegg 2 Intervjuguide 
 

Bakgrunnsinfo. 

- Navn, alder, VGS, bosted, søsken 

 

Nåtid 

1. Hva gjør du nå? 

Andre muligheter/alternativer. Påvirkning.  

 

 2. Hvilke tanker har du om stedet der du vokste opp? 

Tilknytning (konkret/generelt). Tilbakeflytting? 

 

3. Hva tror du er grunnen til at noen velger å flytte etter endt videregående, mens andre 

blir boende hjemme? 

Forskjellige holdninger, bakgrunn, mål? 

 

4. Hva gjør foreldrene dine? 

Utdannelse, jobb, forventninger, besteforeldre 

 

5. Hvordan føles det å være ferdig med skolen? 

Ulikt fra overgangen fra ungdomsskolen, fordeler/bakdeler 
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Fremtid 

6. Hvilke planer har du lagt for de neste årene? 

 

7. Hvor ser du deg selv om 10 år? 

 Etablering, “voksenhet”, utdannelse, forventinger, oppnåelser.  

 

8. Hvis du kunne få gjøre hva som helst, hva ville du da gjort? 

Drømmejobb (karakteristikk, endringer), stabilitet vs fleksibilitet (jobb for livet?), 

“drømmeliv”, reiser. 

 

9. Er det noen ting som gjør det vanskelig for deg å oppnå det du vil?  

Fordeler, ulemper, like muligheter (ressurser/øst-vest, VGS, foreldres bakgrunn)? 

10. Hva mener du er viktig for å oppnå sine mål? 

 

11. Har du noen forbilder?  

Hva er det med de du beundrer? 

  

Fortid 

 

12. Kan du fortelle litt om tidligere jobberfaringer du har?  
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Økonomisk uavhengighet, hvorfor, hva var bra/dårlig, CV (bevisst planlegging), 

organisasjoner  

 

13. Hvordan opplevde du skolen? 

Hva var bra/dårlig, Karakterer, tilbakemelding/ambisjoner fra andre, relasjon til lærere og 

andre ressurspersoner, foreldrenes innvolvering, venner og søsken.  

  

Bilder: 

-Man er sin egen lykkes smed 

-Man må kjenne sine styrker og svakheter og holde seg til det man kan. 

 

14. Er du på facebook? 

Hva bruker du det mest til? 

Blogger du? 

 

Kropp og kroppsidealer 

  

Skolen  

16. Synes du det var mye fokus på utseende da du gikk på skolen? 

Positive eller negative kommentarer, ungdomsskolen 

  

Kroppsidealer: 
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17 . Hvordan vil du beskrive en fin mann og kvinnekropp? 

Kroppsidealer, krav, konsekvenser av ikke å være opptatt av utseende i dag? 

 

Normalkropp: 

18. Hvordan vil du beskrive en normal gutt/jentekropp? 

 Hva er normalt? 

  

Egen kropp og utseende: 

19. Har du noen gang prøvd å forandre ditt eget utseende ved for eksempel å slanke deg 

eller å forsøke å legge på deg? 

Motivasjon, måloppnåelse, selvfølelse 

  

20. Trener du? 

Motivasjon, konsekvenser av å slutte?   

  

21. Hvilke morgenrutiner har du før du drar på skole eller jobb?  

Følelser rundt rutinene, konsekvenser dersom du ikke gjorde det?          

  

22. Synes du det er viktig å være opptatt av utseende? 

Konsekvenser 
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23. Om du kunne forandre noe ved ditt utseende eller kropp, ville du gjort det?  

Hva, hvorfor 

  

24. Tror du at utseende er like viktig for gutter og jenter 

Hvorfor? 

  

25. Hvis du skulle lignet på en kjendis, hvem ville det ha vært?          

 

Bilder som ble vist under intervjuet 

 

“Hvilke av disse kroppene mener du er den mest normale/ideelle”? 
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“Her kan du plassere de adjektiv du mener passer best til hver kropp.” 

Adjektivene er som følger: målrettet, viljesterk, viljeløs, stygg, vakker, lat, aktiv, selvsikker, 

usikker, omsorgsfull, egoistisk, ideal, unormal, normal, grådig, bestemt, interessant, 

uinteressant, kjedelig, attraktiv, u-attraktiv, pålitelig, upålitelig, sexy, usexy. 

Det blir tatt et bilde av resultatet. 

Tilslutt bes informanten om å diskutere hvorfor hun satte adjektivene der hun gjorde. 
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26. Er det noe vi ikke har vært innom som jeg burde ha spurt om eller som du vil legge 

til? 
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Vedlegg 3 Introbrev 
 

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

Forespørsel	  om	  deltakelse	  i	  LUNO	  –	  Young	  Perspectives	  

Hei!	  

Du	  har	  tidligere	  deltatt	  i	  spørreundersøkelsen	  LUNO	  (Longitudinell	  Ung	  i	  Oslo),	  i	  likhet	  med	  om	  lag	  
2500	  andre	  Oslo-‐ungdommer	  født	  i	  1992.	  I	  forbindelse	  med	  oppfølgningsprosjektet	  LUNO	  –	  Young	  
Perspectives,	  ønsker	  vi	  nå	  å	  intervjue	  40	  LUNO-‐deltakere	  som	  har	  takket	  ja	  til	  å	  bli	  kontaktet	  på	  nytt.	  
Du	  er	  trukket	  ut	  blant	  dem	  vi	  gjerne	  vil	  snakke	  med!	  

Utvalget	  er	  basert	  på	  hvordan	  LUNO-‐deltakere	  svarte	  på	  spørsmål	  om	  preferanser	  om	  fremtidig	  
arbeid	  og	  utenlandsreiser.	  Formålet	  med	  intervjuene	  er	  å	  få	  et	  innblikk	  i	  Oslo-‐ungdommers	  egne	  
perspektiv	  på	  fremtiden	  og	  veien	  videre	  etter	  videregående	  skole.	  I	  tillegg	  til	  at	  du	  bidrar	  til	  å	  styrke	  
kunnskap	  om	  ungdom	  i	  din	  situasjon,	  er	  et	  slikt	  intervju	  en	  fin	  anledning	  til	  å	  tenke	  høyt	  om	  hvilke	  
ønsker,	  forventninger	  og	  planer	  du	  har	  fremover.	  Kanskje	  lærer	  du	  noe	  nytt	  om	  deg	  selv?	  

I	  løpet	  av	  den	  nærmeste	  tiden	  vil	  vi	  kontakte	  deg	  på	  telefon	  for	  å	  spørre	  om	  du	  kan	  tenke	  deg	  å	  bli	  
med	  på	  et	  intervju.	  Intervjuet	  tar	  45-‐90	  minutter	  og	  finner	  sted	  ved	  UiO,	  eller	  et	  annet	  sted	  som	  
passer	  deg	  bedre.	  Om	  du	  ikke	  bor	  i	  Oslo	  for	  tiden,	  kan	  vi	  gjøre	  intervjuet	  per	  telefon,	  eller	  vi	  kan	  
avtale	  en	  tid	  du	  er	  hjemme	  på	  ferie.	  

Det	  er	  selvfølgelig	  frivillig	  å	  delta,	  og	  du	  har	  også	  rett	  til	  å	  trekke	  seg	  fra	  undersøkelsen	  både	  under	  og	  
etter	  intervjuet	  uten	  forklaringsplikt.	  Intervjuerne	  er	  underlagt	  taushetsplikt	  og	  opplysninger	  fra	  
intervjuet	  vil	  behandles	  konfidensielt.	  I	  fremtidige	  publikasjoner	  vil	  ingen	  deltakere	  navngis,	  og	  ingen	  
opplysninger	  vil	  kunne	  spores	  tilbake	  til	  enkeltpersoner.	  Intervjuerne	  har	  heller	  ikke	  muligheten	  til	  å	  
spore	  hva	  du	  har	  svart	  på	  enkeltspørsmål	  i	  spørreskjemaene.	  

LUNO	  –	  Young	  Perspectives	  gjennomføres	  av	  Institutt	  for	  sosiologi	  ved	  UiO,	  etter	  tillatelse	  fra	  NOVA,	  
som	  gjennomførte	  spørreundersøkelsen.	  Hovedansvarlig	  er	  doktorgradsstipendiat	  Jens	  Lunnan	  Hjort,	  
som	  tidligere	  har	  jobbet	  som	  forskningsassistent	  ved	  NOVA.	  Hjort	  samarbeider	  med	  
masterstudentene	  Kine	  Paulsen,	  Linda	  Pettersen,	  Stian	  Mathisen	  og	  Margrethe	  Gustavsen.	  Veileder	  
for	  dem	  alle	  er	  professor	  Torben	  Hviid	  Nielsen.	  
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Ta	  gjerne	  kontakt	  med	  Jens	  Lunnan	  Hjort	  på	  j.l.hjort@sosgeo.uio.no	  eller	  22	  85	  52	  64	  /	  94	  100	  119	  
dersom	  du	  har	  spørsmål.	  

Med	  vennlig	  hilsen	  

Kristinn	  Hegna	   	   	   	   	   	   Jens	  Lunnan	  Hjort	  

Prosjektleder	  LUNO	   	   	   Ansvarlig	  LUNO	  –	  Young	  Perspectives	  	  

NOVA	  	   	   	   Universitetet	  i	  Oslo	   	   	   	  

www.nova.no	  	   	   	   	   	   	   www.sv.uio.no/iss	  
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Vedlegg 4 Notat 
Notat: utvalgskriterier for kvalitativ undersøkelse i forlengelsen av LUNO 

Jens Lunnan Hjort 

Innledning 

Longitudinell Ung i Oslo (LUNO) er en NOVA-undersøkelse der Oslo-ungdommer født i 
1992 har svart på tre spørreskjemaer mellom 2006 og 2010. Spørreskjemaene dekker en rekke 
områder i de unges liv, med utdanning som det mest sentrale. 2470 ungdommer har vært med 
på minst en av de tre rundene. En kort presentasjon av LUNO finnes på NOVAs nettsider: 
http://www.nova.no/id/10533.0. Så langt har det ikke blitt publisert mye på bakgrunn av data 
fra LUNO. Ett unntak er en artikkel av prosjektleder Kristinn Hegna (2010) i Tidsskrift for 
ungdomsforskning om endringer i utdanningsaspirasjoner mellom T1 og T2. 

Jeg var selv ansatt som forskningsassistent ved NOVA mellom 2008 og 2010, og jobbet store 
deler av høsten 2009 og våren 2010 med den tredje datainnsamlingen. Jeg var også med i 
prosessen med å utforme det tredje spørreskjemaet, som ungdommene altså svarte på i en 
alder av 17 år, mens de fleste av dem gikk i 2.trinn på videregående skole. I dette 
spørreskjemaet var det inkludert et spørsmål om de unge kunne tenke seg å bli kontaktet ved 
en senere anledning, med tanke på et kvalitativt intervju. Av 1865 ungdommer som var med i 
runde 3, svarte 965 ja til dette. 

Jeg har fått anledning til å basere mitt doktorgradsprosjekt på en kombinasjon av 
datamaterialet fra LUNO og en kvalitativ undersøkelse som følger opp et mindre utvalg av 
respondentene. Hensikten med dette notatet er å finne frem til en fornuftig kobling mellom de 
kvantitative dataene og den kvalitative undersøkelsen. Eller med andre ord, å utvikle godt 
begrunnede utvalgskriterier for hvem vi skal intervjue kvalitativt, basert på det kvantitative 
datamaterialet. 

Den kvalitative undersøkelsen vil jeg gjøre sammen med masterstudentene Margrethe 
Gustavsen, Linda Pettersen, Stian Mathisen og Kine Paulsen. Professor Torben Hviid Nielsen 
er veileder for oss alle fem. Det overordnede teoretiske temaet for doktorgradsprosjektet er 
spenningen mellom individualisering og sosial ulikhet. Det empiriske nedslagsfeltet er 
hvordan ungdommene orienterer seg mot fremtiden. På hvilke måter er ungdommene preget 
av individualisering og selvrealisering? Hva er sammenhengen mellom sosial bakgrunn og 
ulike måter å orientere seg på? Innenfor denne brede rammen er det også meningen at 
masteroppgavene kan fokusere på mer spesifikke temaer. 

Vi ønsker å bruke repondentenes svar på spørsmål vi anser som spesielt interessante for vårt 
prosjekt, til å strukturere respondentmassen. Individualisering er en (langsom) historisk 
samfunnsprosess. Det er ikke denne vi her har data til å kunne spore. Men i litteraturen 
fremsettes det hypoteser om at denne samfunnsprosessen fremprovoserer og premierer 
bestemte tilbøyeligheter og orienteringer hos enkeltindividet. Typiske eksempler på slike 
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tilbøyeligheter er høy verdsetting av selvrealisering, og en fleksibel og mobil 
fremtidsinnstilling. I LUNOs tredje runde var det med enkelte spørsmål som kan tjene som 
forsøksvise operasjonaliseringer av disse tilbøyelighetene. 

I dette notatet presenterer jeg disse variablene, og slår dem sammen til en indeks. Denne blir 
således en grovkornet operasjonalisering av tilbøyelighetene som forbindes med 
individualiseringsprosessen. Jeg setter så et cut-off-punkt i hver ende av indeksen, slik at vi 
får et segment i hver ende. Den impliserte tolkningen blir da at segment 1 består av 
ungdommene som er mest opptatt av selvrealisering og fleksibilitet. De er dem 
individualiseringstesen presumptivt “passer best” på, mens det for segment 2 vil være motsatt. 
I neste omgang er planen å rekruttere intervjuobjekter blant disse to segmentene. Ungdommer 
som havner rundt medianen på en slik indeks havner utenfor målgruppen for den kvalitative 
undersøkelsen. Designet er dermed komparativt, og følger et “least similar design”. Det 
overordnede rasjonalet blir at surveymaterialet antyder en spredning i hvordan ungdommene 
orienterer seg med hensyn til slike dimensjoner (selvrealisering, fleksibilitet, mobilitet), en 
spredning som den kvalitative undersøkelsen tar sikte på å undersøke nærmere. 

Variabler 

Det er særlig to spørsmålsbatterier i LUNOs tredje runde som kan relateres til den type 
tilbøyelighet og orientering det her er snakk om: et spørsmålsbatteri om hva man vil verdsette 
ved et fremtidig yrke (12 spørsmål), og et om hva slags planer man har frem til 25års-alderen 
(13 spørsmål). Ut fra disse igjen velger jeg 5 fra det første batteriet og 2 fra det andre. 
Indeksen får slik to komponenter, som jeg velger å gi lik vekt når de slås sammen til en 
indeks. Høy score på den første komponenten indikerer en orientering mot selvrealisering og 
fleksibilitet i arbeidslivet, mens høy score på den andre komponenten indikerer en orientering 
mot utlandet (evt. “kosmopolittisk” orientering) i ens fremtidsplaner. Det kan argumenteres 
for at de to komponentene fanger opp ulike, men beslektede dimensjoner av ungdommenes 
fremtidsorienteringer. En orientering mot utlandet i ens fremtidsplaner kommer gjerne 
sammen med en orientering mot selvrealisering og fleksibilitet i arbeidslivet, men dette 
behøver ikke være tilfellet. Jeg kommer tilbake til implikasjonene av å slå sammen de to 
komponentene. 

Variablene som inngår i indeksen er: 

Hvor viktig er følgende for deg når det gjelder valg av yrke? (Svaralternativer: betyr 
ingenting – betyr nesten ingenting – betyr litt – betyr en god del – betyr veldig mye.) 

1 At jeg hele tiden kan lære noe nytt 

2 At arbeidsoppgavene er varierte slik at ingen dag er lik 

3 At arbeidet er skapende og idérikt 

4 At jeg får sjansen til å skape noe ut fra min egen fantasi og kreativitet 

5 At yrket gir mulighet for ulike typer jobber i løpet av voksenlivet 
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Hvor sannsynlig er det at du vil komme til å gjøre noe av det følgende innen du er 25 år? 
(Svaralternativer: helt usannsynlig – ganske usannsynlig – litt sannsynlig – ganske sannsynlig 
– svært sannsynlig.) 

6 Dra på en lengre reise utenfor Europa (over 2 mnd) 

7 Flytte for å studere eller jobbe i utlandet 

Valget av variabler er i første instans teoretisk motivert. Til å begynne med vil jeg begrunne 
valget med utgangspunkt i litteraturen om individualisering. Videre vil jeg gjengi resultatene 
fra en faktoranalyse av hver av spørsmålsbatteriene, som kan understøtte valget. I tillegg har 
jeg gjort mange bivariate analyser av variablene, og av egenskaper ved de to segmentene, det 
vil si respondentene som havner henholdsvis øverst og nederest på indeksen. Sist men ikke 
minst har jeg hatt anledning til å undersøke hva respondenter i de to segmentene har svart på 
åpne spørsmål i LUNOs andre og tredje runde, om egne utdannings- og yrkesplaner, og om 
hva de oppfatter som egne fortrinn og hindringer. Slik har jeg kunnet etterprøve om 
forskjeller i hvordan respondentene krysser av på spørsmål om fleksibilitet, mobilitet og 
selvrealisering, svarer til forskjeller i hvordan de ordlegger seg om egne muligheter og valg. 

Teoretisk bakgrunn 

Det teoretiske bakteppet for dette prosjektet er sosiologiske debatter om klasse og 
individualisering. Begge begreper har fra tid til annen blitt trukket i tvil. Eksempler på 
skyttergravskriger om henholdsvis klasse og individualisering finner vi i Wrights forsvar av 
klassebegrepet (1996) mot Pakulski og Waters’ angrep kjent som “the death of class” (1996), 
og i Becks forsvar av individualiseringsbegrepet (2007) mot Atkinsons innstendige kritikk 
(2007). Samtidig er det ikke mangel på bidrag som søker å integrere de to perspektivene (f. 
eks. Furlong og Cartmel 1997, Savage 2000, Adams 2006). Dette prosjektet tar som 
utgangspunkt at begge begreper fanger opp reelle samfunnsmessige prosesser, og retter fokus 
mot hvordan de kan forstås i sammenheng med hverandre. 

Selv om vi kan lese klassiske sosiologiske teorier om overgangen fra tradisjonelle til moderne 
samfunn som teorier om individualisering, har klassebegrepet en lengre tradisjon enn 
individualiseringsbegrepet, i alle fall som omdreiningspunkt i empirisk arbeid. Mens vi er 
vant til operasjonaliseringer av klassebegrepet til bruk i empirisk forskning, kan vi ikke si det 
samme om individualiseringsbegrepet. Klasseperspektivet vil stå sentralt i prosjektet, selv om 
det ikke brukes som utvalgskriterium for den kvalitative undersøkelsen. Surveymaterialet blir 
analysert med hensyn til klassebakgrunn, og i den kvalitative undersøkelsen vil betydningen 
av sosial bakgrunn bli undersøkt i hvert enkelt tilfelle. Det legges som nevnt heller ikke opp 
til en direkte operasjonalisering av individualiseringsbegrepet, men en grovkornet 
operasjonalisering av visse tilbøyeligheter hos enkeltindividet, som hevdes å bli mer sentrale i 
kjølvannet av de siste tiårs individualiseringsprosesser. 

Beck, Bauman og Giddens hevder alle at det er nye egenskaper, kompetanser og ressurser 
som blir viktige i et individualisert samfunn. Slik det legges frem handler dette om å være 
fleksibel og refleksiv, og å kunne håndtere og mestre usikkerhet og risiko. Vi må regne med at 
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noen får dette bedre til enn andre. Lash (1994) kontrasterer “reflexivity winners and losers”, 
slik Bauman (1997) kontrasterer “turister og vagabonder”. Individer som scorer høyt på en 
slik akse besitter kompetansen som skal til for å mestre risiko og kompleksitet i det 
individualiserte samfunnet, og utgjør samtidig den gruppen som teorier om individualisering 
“passer best på”. I tråd med litteraturen vil denne gruppen også være dem som er mest preget 
av selvrealiseringsideologi.  

Selvrealisering, fleksibilitet og mobilitet 

Teorier om individualisering tar gjerne utgangspunkt i institusjonelle og/eller kulturelle 
samfunnsendringer (Krange 2004, Aakvaag 2006), og går derfra videre med hypoteser om 
hvilke følger disse får for enkeltindividet. Beck anser endringer i arbeidsmarkedet som en 
sentral motor i de siste tiårs individualiseringsprosesser (Beck 1992: 92-5). Arbeidslivet har 
både gjennomgått betydelige institusjonelle omstruktureringer, og betydelig kulturell 
reorientering, siden etterkrigstidens industrisamfunn. På det institusjonelle planet har 
arbeidslivet blitt mer dynamisk, fleksibelt, kunnskapsintensivt og spesialisert. Den enkelte 
forventer ikke lenger å tjene karrieren ut i én jobb. På det kulturelle plan har den gjengse 
holdningen til arbeid gradvis blitt dreiet fra et syn på arbeid som plikt og som kilde til 
materiell overlevelse, over mot et syn på arbeid som kilde til selvrealisering. Grovt 
oppsummert har normen endret seg fra at man skal yte på jobben og nyte på fritiden, til at 
man også skal nyte jobben, som ideelt sett skal by på spennende, karakterutviklende 
utfordringer (Åkvik Nilsen 2007: 6-7, Sennett 1998; 2006, Boltanski og Chiapello 2007). 

Sennett hevder at “idealmennesket for den nye kapitalismen” har fleksibilitet som sin fremste 
egenskap. Idealmennesket for den nye kapitalismen har evnen til å kunne håndtere usikkerhet 
og kortsiktighet, evnen til å improvisere og fokusere på potensielle ferdigheter (i motsetning 
til tålmodig innlærte håndverk), og evnen til ”gi slipp på fortiden” (Sennett 2006: 3-5). 
Kravene gjelder først og fremst innen ”the cutting edge” av dagens kapitalisme, men idealet 
har blitt akseptert og overtatt innen store deler av arbeidslivet, og samtidens kultur generelt 
(2006: 12). Jeg har her behandlet endringene i arbeidslivet fra etterkrigstiden og frem til i dag 
svært overflatisk. Det sentrale er at det finnes betydelig grunnlag i litteraturen for en tese om 
at endringene har visse konsekvenser for enkeltindividers holdning til arbeid: endringene 
trekker i retning av en mer fleksibel orientering og et sterkere fokus på selvrealisering i 
arbeidslivet. 

Det er ikke noe langt sprang fra en orientering mot selvrealisering og fleksibilitet, til det å 
være mobil, “kosmopolittisk”, og orientert mot utlandet. Ut fra litteraturen om 
individualisering kan vi forvente at ungdommene som er mest lystne på erfaring fra utlandet, 
enten det er i forbindelse med utdanning, arbeid eller “reising for reisingens skyld”, vil finnes 
blant dem som også er mest orientert mot selvrealisering og fleksibilitet. Sennets 
idealmenneske for den nye kapitalismen vil naturligvis ikke la geografiske avstander være et 
hinder for nye erfaringer som kan styrke ens CV og videreutvikle ens kompetanse. For 
Bauman (1997: kap. 6; 2000) er kjennetegn ved dem som mestrer den “flytende 
moderniteten” best at de er mobile, fleksible, holder muligheter åpne og ikke binder seg for 
fast til geografiske steder og langvarige prosjekter. Enten rasjonalet for å reise ut handler om å 
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forsterke sin ressursbase eller å utsette seg for nye impulser og oppleve nye ting – i de fleste 
tilfeller vil det kanskje være en kombinasjon av de to – vil det harmonere godt med det 
individualiserte samfunnets idealer om fleksibilitet og selvrealisering. 

Faktoranalyse 

Faktoranalyse kan forenkle et datamateriale ved å redusere antall variabler til et mindre antall 
faktorer. Hensikten med faktoranalyse er å identifisere mønstre i korrelasjonene mellom et 
sett variabler, slik at man kan undersøke om indikatorene måler en eller flere dimensjoner av 
et fenomen (Johannessen 2007: kap. 11).  

Det første spørsmålsbatteriet jeg benytter angår preferanser ved valg av yrke. Spørsmålet 
respondentene ble stilt lød Hvor viktig er følgende for deg når det gjelder valg av yrke? I 
tabell 1 er alle de foreslåtte forholdene ved en yrkessituasjon tatt med i en faktoranalyse. 
Koeffisienter under 0,4 er eksludert. 
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Tabell 1. Faktoranalyse: orientering mot arbeidslivet.  

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 

At jeg får sjansen til å 

skape noe ut fra min egen 

fantasi og kreativitet 

.860     

At arbeidet er skapende 

og idérikt 

.841     

At arbeidsoppgavene er 

varierte slik at ingen dag 

er lik 

.609     

At jeg hele tiden kan lære 

noe nytt 

.516 .505   

At jeg kan bruke mine 

spesielle evner 

.496 .464   

At jeg kan gjøre noe for 

andre 

  .873   

At arbeidet er 

samfunnsnyttig 

  .760   

At jeg kan arbeide med 

mennesker 

  .668   

At arbeidet gir høy status og 

prestisje 

    .823 

At arbeidet er godt betalt     .817 

At det vil blir gode 

muligheter til å bli leder 

    .741 

At yrket gir mulighet for 

ulike typer jobber i løpet 

av voksenlivet 

.428   .490 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
 

Av de tre faktorene har faktor 1 en tydelig sammenheng med litteraturen om 
individualisering. Felles for variablene som lader på faktor 1 er at de indikerer en orientering 
mot selvrealisering og fleksibilitet i arbeidslivet. Variablene som lader på faktor 2 indikerer 
en orientering mot å være til nytte for andre og for samfunnet (altruistiske verdier), mens 
variablene som lader på faktor 3 indikerer en orientering mot mer tradisjonelle tegn på 
individuell suksess i arbeidslivet. 
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Variablene jeg har valgt å ta med i indeksen er markert med uthevet skrift. Når variabelen “at 
jeg kan bruke mine spesielle evner” er tatt ut, er det med begrunnelse i at spørsmålet kan 
tolkes ulikt, ut fra hvilke “spesielle evner” respondentene opplever at de selv har.  

Det andre spørsmålsbatteriet jeg benytter angår planer frem til 25års-alderen. Spørsmålet lød 
Hvor sannsynlig er det at du vil komme til å gjøre noe av det følgende innen du er 25 år? I 
tabell 2 er alle de foreslåtte fremtidsplanene tatt med i en faktoranalyse. Koeffisienter under 
0,4 er eksludert. 

 
Tabell 2. Faktoranalyse: Fremtidsplaner. Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

Få fast jobb .816       

Bli samboer eller gifte meg .789       

Få barn .741       

Tjene nok penger til å 

forsørge meg selv 

.672       

Kjøpe bil .672       

Dra på en lengre reise 

utenfor Europa (over 2 

mnd) 

  .773     

Flytte for å studere eller 

jobbe i utlandet 

  .728     

Ta opp studielån   .703     

Flytte hjemmefra   .653     

Ha en jobb mens jeg tenker 

på hva jeg skal gjøre senere 

    .701   

Ta opp fag for å forbedre 

karakterer 

    .694   

Avtjene verneplikt eller ta 

utdanning i militæret 

    .641   

Etablere eget firma       .751 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 
Felles for variablene som lader på faktor 1 er at de er tradisjonelle markører for å bli voksen. 
Videre ser vi at de to variablene som indikerer en dragning mot utlandet lader på samme 
faktor. Å ta opp studielån og å flytte hjemmefra kan ses på som forutsetninger for å få til 
lengre utenlandsopphold i ung alder for de aller fleste. Jeg velger likevel å utelate dem fra 
indeksen, i og med at de ikke er direkte relevante for det rasjonalitet jeg har lagt til grunn for 
utvalgskriteriene. En tolkning av faktor 3 kan være at den fanger inn fremtidsplaner som 
innebærer å utsette og/eller forbedre grunnlaget for veivalg som uansett vil komme senere. 
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Fleksibilitet og selvrealisering i arbeidslivet: frekvensfordeling og klasseforskjeller 

De fem variablene jeg har plukket ut fra det første spørsmålsbatteriet ligner nokså mye på 
hverandre i formuleringene, og det er således ikke overraskende at de korrelerer sterkt med 
hverandre innbyrdes. Videre er det generelt nokså stor oppslutning om disse verdiene. Figur 1 
viser fordelingen av gjennomsnittlig score på de fem variablene. Vi ser at det er et nokså lite 
mindretall som samler seg rundt verdiene 1 til 2, som indikerer at fleksibilitet og 
selvrealisering betyr “ingenting” eller “nesten ingenting” for deres yrkespreferanse.  

 

Videre er det et interessant funn at det er svært små forskjeller med hensyn til sosial bakgrunn 
på disse variablene (tabell 3). Klasseskjemaet som er tatt i bruk er utviklet ved NOVA, og 
bygger på Goldthorpes skjema. 
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Tabell 3 

Gjennomsnitt, fleksibilitet og selvrealisering i arbeid. 

Sosial klasse basert på fars 

yrke, mors hvis missing. 

Etter Goldthorpe Mean N Std. Deviation 

1,00 Øvre serviceklasse 3.7816 532 .72421 

2,00 Nedre serviceklasse 3.6972 533 .78084 

3,00 Lavere funksjonærer 3.5959 98 .85143 

8,00 Faglærte arbeidere 3.7327 107 .78713 

9,00 Ufaglærte arbeidere 3.7424 118 .89140 

99,00 Uoppgitt/ikke kodet 3.7064 171 .91221 

Total 3.7265 1559 .79194 

 
Dette tyder på at selvrealisering og fleksibilitet er noe som verdsettes av de fleste, uavhengig 
av sosial bakgrunn. På figur 1 ser vi at de fleste respondentene ligger mellom verdiene 3 
(betyr litt) og 5 (betyr veldig mye). Videre kan disse funnene ses i sammenheng med Furlong 
og Cartmels (1997; 2007) hypotese, som de har kalt “the epistemological fallacy of late 
modernity”, om at det er stor oppslutning blant ungdom om individualistiske verdier, mens 
skjevt fordelte materialle og sosiale ressurser blir utslagsgivende, på et dypereliggende nivå. 
Når klasse som uavhengig variabel derimot byttes ut med kjønn eller studieprogram, blir 
forskjellene betydelig større. Jenter og elever ved Musikk, dans og drama scorer 
gjennomgående høyere enn sine jevnaldrende på dette målet. 

 

Utenlandsorientering: frekvensfordeling og klasseforskjeller 

Figur 2 viser fordelingen for de to spørsmålene om utenlandsorientering (variabel 6 og 7). 
Også her er tyngdepunktet til høyre for den midterste verdien (3: litt sannsynlig) , men 
spredningen er jevnere enn for variabel 1-5. Når vi undersøker fordelingen med hensyn til 
sosial bakgrunn (tabell 4), er det en slående forskjell til spørsmålene om arbeidsorientering. 
Her er klasseforskjellene tydelige. Ungdommer med en ressurssterk sosial bakgrunn anser det 
som mer sannsynlig at de kommer til å reise ut, enn ungdommer med en mindre ressurssterk 
bakgrunn. 

Med andre ord, bakgrunn og ressursbase blir mer utslagsgivende når det er snakk om konkrete 
valg og planer, enn når det er snakk om abstrakte verdier om selvrealisering og fleksibilitet, 
som ser ut til å deles på tvers av sosiale skillelinjer. Igjen er dette et interessant funn i lys av 
Furlong og Cartmels tese.  
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Tabell 4. 

Gjennomsnitt, utenlandsorientering. 

Sosial klasse basert på fars 

yrke, mors hvis missing. 

Etter Goldthorpe Mean N Std. Deviation 

1,00 Øvre serviceklasse 3.5721 534 1.03229 

2,00 Nedre serviceklasse 3.4339 552 1.03245 

3,00 Lavere funksjonærer 2.8812 101 1.18142 

8,00 Faglærte arbeidere 2.7902 112 .93635 

9,00 Ufaglærte arbeidere 2.6870 123 1.09656 

99,00 Uoppgitt/ikke kodet 3.0170 176 1.12998 

Total 3.2966 1598 1.09616 
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Indeks og segmenter 

Når vi slår sammen variabel 1-5 og variabel 6-7 til en indeks, slår vi altså samtidig sammen 
variabler som ligger på litt forskjellige nivåer. Strategien innebærer at vi vil få respondenter 
som scorer høyt på både 1-5 og 6-7 i segment 1, og tilsvarende respondenter som scorer lavt 
på begge, i segment 2. Respondenter som scorer høyt på tilslutning til verdier om 
selvrealisering og fleksibilitet, men lavt på utenlandsorientering, eller vice versa, vil havne 
rundt midten av skalaen og dermed defineres ut av den kvalitative undersøkelsen. Tidligere i 
notatet har jeg argumentert for at det er en viss logisk sammenheng mellom de to aspektene 
av en orientering mot fremtiden. En kritikk kan imidlertid være at vi tar sammenhengen på 
forskudd, ved at ungdommer som scorer høyt på et aspekt og lavt på det andre, havner utenfor 
den kvalitative undersøkelsen. Det blir viktig å være obs på denne effekten av 
utvalgsstrategien. Analyser av surveymaterialet tyder dog på at sammenhengen er reell, i den 
forstand at de to målene er nokså sterkt korrelert med hverandre (Pearsons r = 0,193**). 
Stilisert kan vi si at respondentene i segment 1 ikke bare slutter seg til verdiene, men også er 
klare til å sette dem ut i praksis ved å skaffe seg erfaring utenlands. Videre vil disse være dem 
individualiseringstesen passer best på, og nettopp derfor vil vi være interessert i å snakke 
nærmere med disse. Til slutt bygger som nevnt strategien på et komparativt “least similar 
design”, slik at vi bevisst går inn for å intervjue respondenter som skiller seg fra dem i 
segment 1, både med hensyn til tilslutning til abstrakte verdier om fleksibilitet og 
selvrealisering, og med hensyn til mer konkrete planer og valg. 

 

Indeksen beregnes ved å slå sammen de to gjennomsnittene (for henholdsvis variabel 1-5 og 
variabel 6-7). De to siste variablene teller dermed like mye som de fem første. Score på 
indeksen varierer fra 1 til 5. Jeg setter så et cut-off-pukt i hver ende, slik at jeg får ca. 180 
respondenter i henholdsvis segment 1 og 2. 
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Tabell 5. Egenskaper ved segment 1 og 2. 

	  	   segment	  1	   segment	  2	  
antall	   180	   185	  
score	  indeks	  1-‐5	   4,50-‐5	   1-‐2,60	  
dikotom	  
klassevariabel	   62,4%	  "høy"	   29,7%	  "høy"	  
kjønn	   76,7%	  jenter	   36,6%	  jenter	  

VGS-‐linje	  

Studiespesialisering	  112,	  idrett	  6,	  
musikk	  dans	  drama	  22,	  MK	  17,	  
elektro	  2,	  teknikk	  2,	  design	  8,	  

helse	  sosial	  6	  

Studiespesialisering	  93,	  idrett	  
11,	  musikk	  3,	  MK	  13,	  bygg	  11,	  
elektro	  17,	  restaurant	  6,	  teknikk	  
8,	  design	  3,	  helse	  11,	  service	  8	  

andel	  yrkesfag	   5,5	  %	   33,0	  %	  
karaktersnitt	   4,25	   3,8	  

utd.aspirasjoner	  
56%	  lang	  høyere	  utdanning,	  39%	  

kort,	  5%	  nei	  
34%	  lang	  høyere	  utdanning,	  

40%	  kort,	  26%	  nei	  
delta	  i	  kvalitativt	  
intervju?	   63,3%	  ja	   40,3%	  ja	  
 

Vi ser av tabell 5 at det er sterk overvekt av jenter i segment 1 og av gutter i segment 2. Den 
dikotome klassevariabelen er utarbeidet av Kristinn Hegna, og er basert på en kombinasjon av 
hva respondentene oppgir om foreldrenes yrke og utdanning. Det er tydelige klasseforskjeller, 
særlig er det overvekt av “lav” klassebakgrunn i segment 2. Som vi har sett bør vi huske på at 
det særlig er variabel 6 og 7 som skaper klasseforskjellene her. Det er også verdt å merke seg 
det betydelige innslaget av yrkesfagelever i segment 2. 

Modifisering av segmentene 

Neste steg er å luke ut respondenter som har takket nei til å være med på et kvalitativt 
intervju, samt å luke ut respondenter som går på yrkesfag. Det siste er et vilkår som NOVA 
stiller, i forbindelse med at de har søkt om midler til et prosjekt der de vil gjøre intervjuer med 
respondenter i LUNO som går på yrkesfag. Det er et begrenset antall av respondentene som 
både har takket ja til å bli kontaktet for et intervju og som går på yrkesfag, og på de enkelte 
studieprogrammene blir antallet svært lavt. Om vi ikke skulle gjøre dette grepet, fryktet 
NOVA at vi kunne komme til å “bruke opp” disse respondentene som potensielle 
intervjuobjekter. Grepet har naturligvis visse implikasjoner for hva slags utvalg vi får til den 
kvalitative undersøkelsen. Jeg skal diskutere disse etter først å ha vist frem hvordan 
segmentene blir seende ut etter disse utlukingsgrepene. 

Etter utluking av yrkesfagelever og respondenter som har takket nei til å bli kontaktet for 
intervju, står jeg igjen med 103 respondenter i segment 1 og 57 respondenter i segment 2. Et 
antall rundt 100 anser jeg som passende til målet om å gjøre 20 intervjuer i hvert segment. Jeg 
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utvider derfor segment 2 til å omfatte respondenter som har en score på indeksen mellom 1 og 
2,85, slik at antallet i segment 2 blir 104. 

Et tredje grep går ut på å luke ut respondenter som har avgitt “tullesvar” på de åpne 
spørsmålene, og/eller som virker å krysse av på spørreskjemaet på en utroverdig måte. 

Jeg anser også et fjerde grep som nødvendig, nemlig kjønnskvotering av gutter til segment 1. 
Etter de tre første grepene består segment 1 av 79,6 % jenter. Vi er også interessert i få 
snakket med gutter som er orientert mot fleksibilitet, mobilitet og selvrealisering, selv om 
jenter jevnt over scorer høyere på målene vi bruker (forskjellen i gjennomsnitt er omtrent 0,3 
på fem-punkt-skalaen). Grepet gjøres ved at 18 jenter med score 4,5 lukes ut av segmentet, 
mens 27 gutter med score mellom 4,25 og 4,45 rekrutteres inn i segmentet. 

Rasjonalitet bak designet her er som nevnt å intervjue ytterpunktene på indeksen. Derfor vil 
det være logisk å starte henholdsvis øverst og nederst på indeksen, når vi setter i gang 
rekrutteringen. Respondenter som havner helt i ytterpunktene på indeksen vi l dermed ha 
større sjanse for å bli kontaktet, enn respondenter i segment 1 og 2 som havner nærmere 
midten. 

 

Tabell 6. Egenskaper ved segmentene etter modifikasjon. 

	  	   segment	  1	   segment	  2	  
antall	   110	   104	  
score	  indeks	   gutter	  4,25-‐5,	  jenter	  4,55-‐5	   1-‐2,85	  
dikotom	  
klassevariabel	   66,1%	  "høy"	   38,5%	  "høy"	  
kjønn	   57,3%	  jenter	   50,0%	  jenter	  

VGS-‐linje	  

Studiespesialisering	  73,	  idrett	  4,	  
musikk	  13,	  MK	  10,	  design	  5,	  

natur	  1	  

Studiespesialisering	  79,	  idrett	  6,	  
musikk	  2,	  MK	  10,	  design	  5,	  natur	  

2	  
 

 

Når yrkesfagelevene defineres ut av den kvalitative undersøkelsen, betyr det naturligvis at vi 
ikke får intervjuet en del av populasjonen, som på mange måter skiller seg fra resten. Det er 
blant annet velkjent at de fleste yrkesfagene har betydelig lavere opptakskrav og betydelig 
høyere frafall, enn de andre studieprogrammene. Sammenlignende analyser basert på 
surveymaterialet viser også tydelige forskjeller i de aller fleste henseender. Det er all grunn til 
å tro at spørsmålet om man går på yrkesfag eller ikke, også spiller en rolle for hvordan 
ungdommene orienterer seg mot fremtiden. Etter alt å dømme får dette konsekvenser for 
designet i den forstand at variasjonen vil bli mindre. Yrkesfagelevene er potensielt et 
ytterpunkt, nesten uavhengig av hvordan vi definerer dimensjonene vi er mest opptatt av. 
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Det kan være nyttig å stille seg spørsmålet, hva er forholdet mellom denne “eksternt pålagte” 
begrensningen av utvalget for den kvalitative undersøkelsen, og andre seleksjonsmekanismer 
som fra før av er i spill? Fra T1 til T2 til T3 kan vi forvente visse seleksjonsmekanismer, som 
kan formuleres slik at sjansen for fortsatt deltakelse i undersøkelsen er større for 
“veltilpassede” ungdommer, elever med gode karakterer, lavt fravær og så videre. Tilsvarende 
kan vi forvente at ulike former for marginalisering gjør sjansen for fortsatt deltakelse mindre. 
Vi kan videre sammenligne dem som ved T3 svarer ja til å bli kontaktet for intervju, med dem 
som svarer nei. I den første gruppen er det blant annet en større andel av jenter, en større 
andel av ikke-yrkesfagelever og en større andel av ungdommer med en “høy” sosial 
bakrgunn, enn i den andre gruppen. I tabell 5 har vi sett at 63,3 % i det umodifiserte segment 
1 svarte ja, mot 40,3 % i segment 2. 

Kombinasjonen av seleksjonsmekanismer og utdefinering av yrkesfag gjør segment 2 mindre 
forskjellig fra resten av populasjonen. Fra tabell 5 til tabell 6 utvidet vi grensen for segment 2 
til scoren 2,85 på indeksen, altså tett opptil midtverdien 3, som betyr at selvrealisering er “litt” 
viktig i arbeidslivet og at utenlandsopphold er “litt” sannsynlig. I tabell 6 blir fordelingen på 
studieprogram til slutt nokså lik i de to segmentene. Karaktersnittet går også litt opp, og 
fordelingen med hensyn til sosial bakgrunn blir litt jevnere. 

Det kan argumenteres for at den “ekstern pålagte” begrensningen trekker i samme retning 
som seleksjonsmekanismer vi uansett hadde måttet regne med, slik at disse på et vis blir 
forsterket. Som et resultat av dette bør vi i liten grad forvente å få intervjuet ungdommer hvis 
liv er preget av marginalisering, kulturell motstand og risiko for frafall fra skolen. Vi bør 
heller forvente at segment 2 består av helt normale, veltilpassede ungdommer, som likevel 
knytter litt andre forventninger til arbeidslivet og eventuell utenlandserfaring. Sannsynligvis 
vil designet likevel få frem en viss variasjon i hvordan ungdom orienterer seg mot fremtiden – 
en variasjon som vil være enda større blant populasjonen “alle ungdommer født 1992 i Oslo” 
sett under ett. Når dette er sagt, må vi naturligvis være åpne for muligheten for at intervjuene 
ikke får frem noen særlig variasjon. Dette vil i så fall være et interessant funn i seg selv. 

Svar på åpne spørsmål i spørreskjemaene 

I spørreskjemaene er det åpne spørsmål om utdannings- og yrkesplaner (T2 og T3), samt om 
egenoppfattede fortrinn og hindringer (T3). Svarene varierer fra blankt, til 5-6 linjer. 
Underveis med arbeidet med å utvikle designet, har disse svarene vært en nyttig ressurs. 
Arbeidet har involvert flere alternative varianter av indeksen og segmentene. Det har ikke 
vært noe skarpt skille mellom trinnene i arbeidet: teoretisk begrunnelse, faktoranalyser, 
analyser av frekvensfordelinger og krysstabuleringer, og analyser av de åpne svarene som 
korresponderer til fortløpende inkarnasjoner av segmentene. 

Her vil jeg nøye meg med å gjengi noen hovedtrekk av hva som kjennetegner de åpne svarene 
i henholdsvis segment 1 og 2, og å legge ved et utsnitt av de åpne svarene som et appendiks. 
En fullstendig gjengivelse av hvordan drøye 200 respondenter har svart på 6 spørsmål, vil ta 
for mye plass, så jeg vil begrense appendikset til kun å omfatte de 30 som scorer henholdsvis 
høyest og lavest på indeksen, og hvordan disse har svart på de åpne spørsmålene ved T3. 
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Svarene på de åpne spørsmålene speiler ikke overraskende variablene som tas med i indeksen. 
I segment 1 nevner flere planer om å reise eller studere i utlandet, og verdsetting av 
selvrealisering og fleksibilitet skinner gjennom. Det er generelt et høyt ambisjonsnivå, og en 
høy representasjon både av typiske statusyrker som advokat og lege, så vel som mer artistiske 
ambisjoner. Respondentene i segment 1 svarer generelt mer villig og ekstensivt på disse 
spørsmålene, enn sine jevnaldrende.  

I segment 2 er det færre som velger å svare på spørsmålene overhodet, og noen “køddesvar”. 
Noen nevner konkrete planer som er mer avdempet enn dem i segment 1, som for eksempel 
sykepleier eller førskolelærer. Flere uttrykker at de rett og slett ikke aner hva de har tenkt å 
gjøre. Samtidig er det mange som har høye ambisjoner også her. 

Forskjellene mellom segment 1 og 2 blir mindre tydelige etter at yrkesfagelevene, og dem 
som ikke ønsker å bli kontaktet på nytt, lukes ut. 
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Appendiks: svar på åpne spørsmål 

Spørsmål: 

Hvilke utdanningsplaner har du? Hvilket yrke ser du for deg at du vil ha når du blir 
voksen? 

Hvilke ressurser gjelder deg? Mine ressurser er... (+) 

Hvilke hindringer gjelder deg? Mine hindringer er... (-) 

 

Segment 1 

Utvalg: de 25 respondentene med høyest score på indeksen. 

 

1 Har lyst til å bli politi. Å komme inn på politi høgskolen etter eventuelt å ha vært i 
militæret.  

2 Jeg	  skal	  studere	  psykologi	  eller	  journalistikk	  eller	  jus.	  psykolog.	  

+Jeg	  har	  abosjoner	  og	  innsatsvilje.	  Jeg	  vet	  at	  jeg	  kommer	  til	  å	  klare	  med	  bra	  

-‐Jeg	  vil	  for	  mye	  innimellom,	  og	  blir	  lett	  skuffet	  over	  meg	  selv	  

3	  Generalsekretar	  i	  FN	  

+Jeg	  er	  smart.	  

-‐Jeg	  er	  lat.	  

4	  Advokat.	  	  

+At	  jeg	  har	  høye	  abisjoner.	  At	  jeg	  har	  talenter.	  At	  jeg	  er	  villig	  til	  å	  jobbe	  hardt.	  At	  jeg	  er	  flink	  i	  
Norsk	  

-‐At	  jeg	  er	  ubeslutsom.	  At	  jeg	  tenker	  formye	  på	  hvordan	  andre	  opplever	  meg	  

5	  statsvitenskap.	  human	  reseources	  

+ambisjoner.	  Samarbeidsvillig.	  gode	  karakterer.	  selvstendig	  og	  egenrådig	  

-‐norsk.	  Hijab	  

6	  bli	  rik.	  Kunstner.	  

7	  Jeg	  vil	  gaa	  paa	  universitet	  innenfor	  et	  spesielt	  felt,	  kanskje	  psykologi.	  Journalist	  eller	  
psykolog.	  

8	  Bli	  finansmegler!	  Askjemegler!	  

+	  Kreativ,	  sosial	  og	  engasjert!	  
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-‐	  Dårlig	  musikk	  smak!	  

9	  advokat	  

10	  Ganske	  uklart,	  men	  noe	  innenfor	  økonomi	  og	  markedsføring.	  

+	  Gode	  kontakter	  mellom	  foreldrene	  mine.	  Jeg	  jobber	  hardt	  og	  får	  nokså	  gode	  karakterer.	  
Jeg	  er	  i	  godt	  humør	  og	  liker	  mennesker.	  

-‐	  Jeg	  er	  ganske	  glemsk	  og	  kan	  være	  litt	  sjenert	  

11	  jeg	  har	  planer	  om	  å	  begynne	  å	  studere	  i	  utlandet.	  gå	  på	  et	  universitet	  som	  har	  iteriør.	  vet	  
ikke	  så	  mye	  om	  forskjellige	  skoler,	  men	  jeg	  har	  lyst	  til	  å	  bli	  interiørarkitekt.	  

+	  at	  jeg	  er	  en	  selvstendig	  persjon,	  jeg	  kan	  snakke	  godt	  norsk	  og	  engelsk.	  jeg	  er	  kreativ	  og	  
sikker	  på	  meg	  selv.	  

-‐	  jeg	  har	  ikke	  topp	  karakterer.	  det	  kan	  kansje	  være	  en	  hindring.	  jeg	  er	  ikke	  like	  flink	  i	  norsk	  
skriftlig	  som	  i	  muntlig.	  

12	  videregående	  skole	  

+	  Jeg	  er	  ærlig	  og	  pålitelig,	  og	  kan	  påta	  meg	  ansvar.	  

-‐	  Hvordan	  kan	  man	  skaffe	  seg	  erfaring	  uten	  erfaring?	  

13	  Enten	  se	  hvor	  skuespillerkarrieren	  fører	  meg,	  eller	  politihøyskolen.	  Skuespiller,	  
Krimteknikker,	  En	  eller	  annen	  jobb	  som	  lar	  meg	  jobbe	  med	  ungdom	  

+	  At	  jeg	  er	  utadvent	  og	  kommer	  lett	  i	  kontakt	  med	  mennesker.	  Jeg	  liker	  å	  jobbe	  med	  
mennesker,	  og	  jobbe	  med	  ting	  som	  gjør	  at	  jeg	  må	  sammarbeide.	  Jeg	  liker	  også	  veldig	  godt	  å	  
bli	  utfordret,	  er	  skjelden	  redd	  for	  å	  prøve	  nye	  ting,	  og	  selv	  om	  jeg	  er	  det	  så	  gjør	  jeg	  det	  
likevel.	  

-‐	  Jeg	  er	  ekstremt	  skolelei,	  og	  veldig	  perfeksjonistisk.	  Når	  jeg	  gjør	  noe	  gjør	  jeg	  det	  fult	  og	  helt!	  
(Noe	  som	  kan	  være	  både	  en	  fordel	  og	  ulempe)	  Jeg	  kan	  også	  bli	  veldig	  stressa	  hvis	  jeg	  har	  
mye	  å	  gjøre,	  og	  ta	  alt	  innvoer	  meg.	  

14	  Jeg	  haaper	  jeg	  kan	  fortsette	  i	  3.	  klasse	  naar	  jeg	  har	  fullfoort	  utvekslingsaaret,	  og	  dermed	  
fortsette	  paa	  dramalinja.	  Etter	  dette	  har	  jeg	  oonsker	  om	  aa	  fortsette	  med	  aa	  studere	  
teater/film/skuelspill/regissering	  o.l.	  gjerne	  i	  utlandet.	  Og	  aller	  helst	  faa	  jobb	  innen	  dette.	  
Skuespiller,	  film-‐/teater-‐regissoor.	  (evt.	  turist-‐/reiseguide	  )snarest	  mulig.	  

+	  Jeg	  har	  alltid	  hatt	  stoottende,	  motiverende	  og	  intelligente	  foreldre	  i	  hjemmet	  som	  
hjalp/hjelper	  meg	  med	  skolearbeid,	  forstaaelse	  og	  valg.	  Etter	  utvekslingsaaret	  jeg	  tar	  naa,	  
kommer	  jeg	  til	  aa	  ha	  vokst	  mye	  mentalt=	  ta	  med	  meg	  unike	  opplevelser	  videre	  og	  ha	  et	  
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annet	  syn	  paa	  sammfunnet	  og	  verden.	  Ved	  hjelp	  av	  dette	  og	  at	  familien	  min	  er	  ungarsk,	  er	  
jeg	  rik	  paa	  kultur	  og	  snakker	  4	  spraak	  flytende	  o.s.v.	  

-‐	  Familien	  min	  er	  ikke	  rik,	  og	  jeg	  har	  heller	  ingen	  gode	  kontakter	  gjennom	  den.	  Jeg	  bor	  paa	  
oostkanten,	  i	  et	  miljoo	  grovt	  sagt	  dominert	  av	  invandrere.	  Jeg	  har	  ingen	  sikret	  fremtid	  paa	  
dramalinjen	  naar	  det	  gjelder	  tilbakekomsten	  min	  (etter	  teaterfag-‐mangel	  

15	  Dersom	  ting	  går	  som	  de	  bør	  gå,	  ønsker	  jeg	  med	  det	  første	  å	  studere	  medisin,	  etterfulgt	  av	  
en	  doktorgrad	  i	  nevrologi,	  altså	  forske	  på	  synapsedannelse	  i	  hjernen	  til	  voksne	  mennesker,	  
samt	  bruken	  av	  stamceller	  til	  å	  kurere	  nevrologiske	  lidelser.	  Deretter	  ønsker	  jeg	  å	  ta	  ett	  år	  i	  
leger	  uten	  grenser,	  hvor	  jeg	  reiser	  til	  et	  u-‐land	  og	  jobber	  i	  et	  feltsykehus.	  Etter	  dèt	  vil	  jeg	  
spesialisere	  meg	  nevrokirurgi.	  I	  skrivende	  stund	  skriver	  jeg	  en	  roman,	  og	  romanskriving	  er	  
noe	  jeg	  for	  all	  del	  kunne	  ha	  tenkt	  å	  fortsette	  med	  videre.	  Både	  med	  tanke	  på	  karriere	  og	  
fritid.	  Forsker,	  lege,	  nevrokirurg,	  gestaltterapeut	  og	  forfatter.	  Alt	  på	  samme	  tidspunkt.	  Ikke	  
le.	  Det	  er	  lov	  å	  ha	  ambisjoner.	  

+	  At	  jeg	  er	  en	  spontan	  person,	  som	  setter	  meget	  høye	  mål,	  og	  er	  vandt	  til	  å	  nå	  dem.	  

-‐	  Ingenting.	  Jeg	  er	  villig	  til	  å	  gå	  _langt_	  for	  å	  nå	  målene	  mine...	  

16	  psykolog,	  barn	  og	  ungdom,	  innen	  utviklingsland	  og	  fattigdom,	  barn,	  barnehjem,	  frivillig.	  
psykolog	  eller	  annen	  form	  for	  terapaut,	  jobbe	  med	  mennesker	  og	  dyr,	  frivillig	  basis	  også	  

+	  ambisiøs,	  modig,	  selvsikker,	  vet	  hva	  vil,	  tror	  på	  mennesker,	  bryr	  ikke	  om	  hva	  andre	  mener,	  
positivt	  innstilt,	  "føler"	  eller	  ser	  hva	  andre	  føler,	  drømmer	  

-‐	  bryr	  ikke	  om	  hva	  andre	  mener,	  stoler	  for	  mye	  på	  mennesker,	  "naiv",	  emosjonnelt	  engasjert,	  
mange	  tanker,	  mye	  av	  meg,	  distre	  og	  drømmende	  

17	  Jeg	  skal	  bli	  ferdig	  med	  utvekslingsåret	  (vg2)	  mitt	  i	  Berlin,	  deretter	  fullføre	  videregående	  
skole.	  Så	  vil	  jeg	  gjerne	  studere	  noe	  samfunnsfaglig,	  kanskje	  senere	  journalistikk.	  kanskje	  
journalist?	  

18	  Kokk.	  Hotellfagskole	  

+	  kreativ	  

-‐	  ukonsentrert	  

19	  Fullføre	  IB-‐linjen	  med	  gode	  karakterer,	  ta	  friår	  og	  jobbe	  til	  jeg	  finner	  ut	  hva	  jeg	  vil	  bli	  
(sannsynligvis	  noe	  innen	  internasjonalt	  hjelpearbeid)	  og	  så	  finne	  noen	  interessante	  kurs	  og	  
studier	  som	  trengs	  for	  å	  oppnå	  det	  jeg	  vil.	  Tenker	  å	  ta	  PhD	  etterhvert.	  Mye	  forskjellig,	  
interesserer	  meg	  for	  nesten	  alle	  fag,	  klarer	  ikke	  bestemme	  meg.	  Kanskje	  forsker	  av	  noe	  slag,	  
eller	  noe	  internasjonalt	  hjelpearbeid.	  Verdens	  fremdtid	  ligger	  i	  vår	  generasjons	  hender,	  
heter	  det	  jo.	  Må	  vel	  gjøre	  noe	  stort.	  
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+	  Intelligens,	  ambisjoner,	  konkuranse-‐innstilt,	  kreativitet,	  humor,	  styrke,	  utseende,	  

-‐	  Sesongavhengig	  depresjon,	  abandonment-‐	  &	  commitment	  anxiety	  issues	  

20	  ønsker	  å	  fullføre	  vgs,	  deretter	  søke	  meg	  inn	  på	  en	  mediarettet	  høyskole/universitet.	  Noe	  
inn	  film/mediafaget.	  

+	  kreativ,	  utadvent,	  engasjer	  

-‐	  kan	  til	  tider	  bli	  ukonsentrert	  

21	  et	  utvekslings	  år	  i	  usa	  under	  vg2.	  fullføre	  vgs.	  fri	  år	  -‐	  jobbe,	  spare	  penger.	  dra	  til	  hellas	  
eller	  kypros	  for	  å	  studere	  gresk	  for	  et	  år.	  språklærer	  og	  forfatter	  

+	  kreativitet,	  god	  kontakt	  med	  foreldre,	  egne	  erfaringer,	  idèrik,	  at	  jeg	  tenker	  godt	  gjennom	  
valg	  jeg	  tar,	  jeg	  har	  god	  husk,	  flink	  i	  språk.	  

-‐	  jeg	  har	  vanskelig	  heter	  med	  teoretiske	  fag,	  ikke	  så	  flink	  med	  faglige	  begreper.	  må	  lese	  lenge	  
og	  ofte	  få	  enkle	  forklaringer	  for	  å	  kunne	  forstå	  ting.	  

22	  sivil	  ingeniør	  

23	  Jeg	  har	  lyst	  til	  å	  gå	  inn	  i	  forsvaret,	  men	  vet	  ikke	  helt.	  Har	  en	  liten	  drøm	  om	  å	  bli	  journalist,	  
eller	  noe	  innenfor	  tv...men	  er	  veldig	  veldig	  usikker.	  

+	  Har	  bra	  karakterer,	  utadvendt,	  glad	  i	  mennesker	  

-‐	  Kan	  være	  litt	  lat	  

24	  noe	  kreativt,skapende,	  eller	  forsking	  på	  mennesker	  i	  forskjellige	  miljø...	  

+	  at	  jeg	  har	  en	  støttende	  	  mor.	  At	  jeg	  er	  målbevisst.	  At	  jeg	  er	  sosial,	  og	  ambisiøs.	  

-‐	  usikkerhet	  

25	  Jeg	  vil	  ta	  en	  liten	  pause	  og	  kanskje	  ta	  enkletfag	  som	  Religionshistorie,	  språk	  og	  filosofo,	  så	  
vil	  jeg	  ta	  sivilingeniør	  master	  i	  bygg	  eller	  produktdesign.	  Jeg	  er	  usikker,	  men	  jeg	  vil	  skape	  noe	  
og	  være	  kreativ.	  

+	  Gode	  Karakterer,	  Selvstendig,	  Høye	  ambisjoner,	  lærer	  fort	  

-‐	  Utolmodighet,	  Dårlig	  kontaktnett,	  for	  mange	  valgmuligheter	  

26	  Markedsfører	  eller	  politi	  

27	  ta	  en	  lang	  utdannelse	  og	  få	  en	  bra	  jobb.	  Lege,	  arkitekt	  eller	  noe	  innen	  business	  

+	  foreldre	  som	  støtter	  meg	  og	  hjelper	  meg	  med	  skolearbeidet	  
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-‐	  jeg	  er	  ikke	  veldig	  selvstenidig	  

28	  noe	  innenfor	  naturfag,	  ingeniør	  eller	  liknende	  

29	  jeg	  vil	  studere	  historie	  og	  kultur,	  muligens	  også	  filosofi,	  i	  utlandet	  (london).	  deretter	  vil	  
jeg	  arbeide	  for	  å	  bli	  journalist,	  kanskje	  for	  en	  avis	  eller	  et	  magasin	  

+	  jeg	  har	  høye	  ambisjoner.	  jeg	  er	  målbevist.	  jeg	  har	  foreldre	  som	  støtter	  meg	  .	  jeg	  planlegger	  
fremtiden	  

-‐	  jeg	  kan	  være	  ukonsentrert	  

30	  Jeg	  vil	  ta	  master	  i	  utdøvende	  musikk	  på	  norges	  musikkhøyskole.	  Musiker	  

+	  Jeg	  jobber	  hardt,	  og	  målrettet.	  Jeg	  oppfører	  meg.	  Jeg	  er	  opptatt	  av	  disiplin	  og	  jobbe	  best	  
mulig	  sammen	  med	  andre.	  

-‐	  Jeg	  overdriver.	  Er	  ikke	  alltid	  hyggelig	  mot	  andre. 

Segment 2 

Utvalg: de 25 respondentene med lavest score på indeksen. 

1 bli	  sykepleier	  

+	  vet	  ikke	  

-	  vet	  ikke	  

2 Kanskje	  bli	  lærer,	  tannlege,	  veterinær.	  Kanskje	  lærer	  

+	  Jobber	  mye.	  Har	  god	  orden.	  Er	  ærlig.	  

-	  At	  jeg	  ikke	  må	  bekymre	  meg	  så	  mye	  over	  småting.	  Få	  en	  bedre	  balanse	  mellom	  fritid	  og	  
skole.	  

3 Jeg	  vil	  studere	  på	  universitet	  fordi	  jeg	  vil	  først	  bli	  sykepleier,	  deretter	  har	  jeg	  tenkt	  å	  
utdype	  meg	  til	  opperasjonssykepleier.	  Opperasjonssykepler	  

+	  støtter	  meg	  

-	  kan	  snakke	  norsk,	  men	  ikke	  flytende	  som	  meg	  

4 

5 Spesialjeger	  

6 
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7 jeg	  skal	  ta	  ferdig	  videregående	  så	  skal	  jeg	  ta	  svennebrevet	  i	  frisør,	  og	  senere	  i	  livet	  starte	  
min	  egen	  frisør	  salong	  vhis	  jeg	  har	  pengene	  til	  det.	  Frisør	  

+	  jeg	  er	  en	  bli	  og	  arbeidvillig	  persjon.	  

-	  jeg	  kan	  bli	  lei	  meg	  når	  jeg	  får	  kritikk.	  

8 Å	  ta	  utdanning	  som	  Dataingeniør	  i	  HiO,	  Høgskolen	  i	  Oslo.	  Dataningeniør,	  kanskje	  
vaktmester	  eller	  securitas/vakt.	  

+	  Arbeidsvillig,	  utholdende,	  har	  spesielle	  kunnskaper	  om	  ting	  som	  andre	  ikke	  kan,	  kunne	  
fremmedspråk	  

-	  Har	  innvandrerforeldre,	  er	  Muslim	  (kan	  være	  hindring	  i	  noen	  tilfeller,	  hvis	  
arbeidsgiver/lærer	  osv.	  er	  rasist	  o.l.),	  snakker	  ikke	  100%	  flytende	  norsk,	  har	  en	  del	  feil	  med	  å	  
snakke	  norsk	  muntlig	  

9 politihøgskolen	  

+	  er	  godt	  fysisk	  trent	  

-	  kjeder	  meg	  når	  det	  blir	  mye	  ensformig	  papirarbeid	  

10 Psykologi.	  Juss	  

+	  Støtter	  i	  valg	  

-	  Vanskelig	  med	  jobb	  

11 Nå	  går	  jeg	  på	  Videregående	  skole	  og	  har	  Studiespesialering	  i	  retningen	  Språk,	  
samfunnsfag	  og	  økonomi.	  Planlegger	  å	  avslutte	  vgs	  og	  studere	  videre,	  tenker	  enten	  innen	  
revisjon	  eller	  siviløkonom.	  Revisor	  eller	  siviløkonom	  

+	  Fordelen	  min	  er	  at	  jeg	  er	  "naturlig"	  smart,	  at	  jeg	  ikke	  trenger	  å	  jobbe	  stort	  for	  å	  oppnå	  det	  
jeg	  ønsker.	  Jeg	  har	  høye	  ambisjoner.	  Jeg	  er	  selvstendig.	  Har	  gode	  karakterer	  og	  er	  god	  i	  
norsk.	  

-	  At	  jeg	  har	  innvandrerforeldre	  som	  ikke	  er	  særlige	  gode	  i	  norsk	  og	  som	  verken	  vet	  så	  mye	  
om	  skolesystemet	  her	  i	  Norge.	  At	  foreldrene	  mine	  ikke	  har	  norsk	  utdanning	  

12 Juss,	  UIO	  

13 Kjøre	  varebil	  

14 jeg	  aner	  ikke	  

+	  støtte	  og	  hjelp	  fra	  mamma	  og	  pappa	  
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-	  vet	  ikke	  

15 Jeg	  aner	  ikke	  hva	  jeg	  vil,	  men	  jeg	  har	  lyst	  til	  å	  jobbe	  med	  mennesker,	  og	  har	  tenkt	  litt	  på	  
psykologiutdanning	  på	  universitetet.	  IT-‐rådgiver,	  psykolog,	  barnehageassistent,	  sykepleier.	  
Egentlig	  så	  aner	  jeg	  ikke.	  

+	  familien	  støtter	  meg	  uansett,	  

16 Ta	  eksamen	  som	  interiørkonsulent	  våren	  2011.	  Påbygg	  ett	  år.	  arkitekthøyskolen	  i	  3-‐4	  år.	  
Sanger	  

+	  pen	  

-	  bitch	  

17 Har	  tenkt	  å	  studere	  økonomi,	  mest	  sannsynlig	  samfunnsøkonomi	  eller	  noe	  innenfor	  
ingeniørstudiet.	  Satser	  å	  ta	  master	  i	  det	  jeg	  skal	  ta	  studere.	  Samfunnsøkonom	  eller	  ingeniør.	  

+	  Jeg	  jobber	  hardt,	  oppnår	  gode	  karakterer,	  har	  foreldre	  som	  støtter	  og	  hjelper	  meg	  med	  å	  
fullføre	  utdanningen	  jeg	  vil	  ta,	  

-	  Har,	  Innvandrerforeldre,	  foreldre	  som	  ikke	  har	  høy	  utdanning	  som	  kan	  hjelpe	  meg	  med	  
leksene,	  

18 jeg	  skal	  gå	  et	  år	  i	  militæret	  eller	  folkehøyskole	  etter	  vgs,	  etter	  det	  skal	  jeg	  gå	  3	  år	  på	  
politihøyskolen.	  Politi	  

+	  om	  jeg	  skal	  inn	  i	  rytterkorpset	  er	  det	  en	  fordel	  at	  jeg	  kan	  ri	  

19 Fotograff	  

20 Fullføre	  vgs...	  jeg	  vet	  ikke	  mer.	  Vet	  ikke..	  noe	  innen	  mediefag	  eller	  politi	  

21 operasjonssykepleie,	  eller	  bare	  sykepleie	  

22 Studiespesialisering,	  realfag.	  Noe	  innenfor	  helse,	  som	  Bioingeniør,	  5	  års	  farmasi	  osv…	  

23 Informatikk.	  Programmerer	  

24 vet	  ikke...	  kanskje	  interiørarkitekt	  

+	  sosial..	  lett	  for	  å	  snakke	  og	  forklare	  

-	  vet	  ikke..	  liker	  ikke	  å	  skrive	  

25 Jeg	  har	  tenkt	  å	  ta	  sykepleieutdanningen.	  Deretter	  jobbe	  i	  praksis	  1-‐2år	  og	  så	  ta	  
jordmorutdanningen.	  Intensivsykepleie	  eller	  jordmor.	  
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+	  At	  pappa	  har	  vært	  mattelærer	  og	  han	  har	  hjulpet	  meg	  mye	  i	  forhold	  til	  de	  fagene	  som	  jeg	  
har,	  som	  omhandler	  mye	  matematikk.	  

-	  At	  foreldrene	  mine	  snakker	  dårlig	  norsk	  og	  da	  får	  jeg	  veldig	  lite	  hjelp	  i	  dette	  området.	  

26 Studere	  økonomi	  etter	  videregående,	  eller	  studere	  førskolelærer.	  Lærer	  på	  
ungdomsskolen,	  konsulent,	  finansrådgiver..	  

+	  Sankekr	  god	  norsk,	  står	  på	  og	  satser,	  tar	  utfordringer	  

-	  Har	  innvandrerforeldre,	  er	  selv	  utenlandsk	  bakgrunn	  kanvære	  hindringer.	  

27 Har	  ikke	  peiling,	  man	  blir	  det	  man	  blir	  til	  slutt.	  Det	  er	  ikke	  alltid	  man	  blir	  det	  man	  har	  
bestemt	  seg	  for	  å	  bli	  så	  jeg	  velger	  å	  holde	  dette	  åpent.	  

+	  Tålmodig,	  stresser	  ikke.	  

-	  Kan	  være	  litt	  treg.	  

28 Bli	  IKT	  lærling.	  IKT	  arbeider	  

+	  kan	  norsk.	  

-	  ingenting	  kan	  stoppe	  meg.	  

29 Universitetet	  frister.	  Spesielt	  Informasjonsteknologi	  eller	  medisin.	  Har	  også	  sett	  på	  
kiropraktikk,	  dog	  det	  ikke	  er	  mulig	  å	  ta	  en	  slik	  utdannelse	  i	  Norge.	  Ingeniørvitenskap	  og	  IKT	  
ved	  NTNU	  5årig	  master	  program	  for	  å	  bli	  siv-‐ing.	  Sivilingeniør	  med	  hovedfelt	  innen	  
ingeniørvitenskap	  innenfor	  petroleum	  eller	  marin	  teknikk,	  kirurg	  eller	  forsker	  

+	  Jeg	  er	  sosial,	  snill,	  smart,	  omtenksom,	  liker	  å	  slite	  litt.	  Målbevisst	  

-	  Utsetter	  ting,	  tenker	  ikke	  alltid	  like	  godt	  i	  gjennom	  ting.	  litt	  slapp	  med	  fagene	  til	  tider	  

30 Skal	  ta	  sykepleierutdanning,	  eller	  førskole	  lærer	  

-	  At	  jeg	  ikke	  viser	  mitt	  potensiale 

 

 


