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Sammendrag

Tema og problemstilling
Oppgaven ser på mulige sammenhenger mellom arbeidsledige jobbsøkeres implisitte
teorier om personlighet og et utvalg selvreguleringsprosesser av relevans for utvikling
av kvalitet i jobbsøkingsprosessen. Oppgavens overordnede problemstilling er: Har
implisitte teorier om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere implikasjoner for
kvaliteten i deres jobbsøkingsprosess?

Teori
Oppgaven bygger på Carol Dwecks implisitte teorier med fundament i sosial-kognitiv
teori. Videre bygger oppgaven på en prosessorientert forståelse av jobbsøkingskvalitet.
Et sentralt element i en slik forståelse er i hvilken grad jobbsøkere er selvregulerende i
jobbsøkingsprosessen. Implisitte teorier har i en rekke sammenhenger vist seg å være et
fruktbart utgangspunkt i forståelsen av individuelle forskjeller når det gjelder hvor
læringsorientert mennesker makter å være i møte med personlige og sosialt krevende
utfordringer. Å være arbeidsledig jobbsøker er et eksempel på en potensielt personlig og
sosialt krevende livssituasjon som kan sette på prøve vår opplevelse av hvem vi er. En
allerede eksisterende modell for sammenhenger mellom implisitte teorier og
selvreguleringsprosesser videreutvikles og tilpasses jobbsøkingsprosessen.

Metode
Den metodiske tilnærmingen er kvantitativ og ikke-eksperimentell. Deltakere svarer på
standardiserte spørreskjema som er tilpasset en teoretisk modell, videreutviklet etter
Burnette, O´Boyle, VanEpps, Pollack og Finkel (2013). Modellen gir grunnlag for
formulering av hypoteser som testes ut empirisk. Datamaterialet analyseres ved hjelp av
korrelasjonsanalyser og regresjonsanalyser. Mulige mediatoreffekter testes ved hjelp av
Sobel-testen. Analyser av data gjøres ved hjelp av dataprogrammet SPSS, bortsett fra
Sobel-testen som regnes ut manuelt.
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Resultater og konklusjoner
Den teoretiske modellen blir delvis bekreftet. Korrelasjonsanalyser tyder på at når
implisitt teori om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere beveger seg mot formbar
teori 1) reduserer dette sannsynligheten for å være prestasjon/unngåelsesorientert i
målorienteringen i jobbsøkingsprosessen, 2) reduserer dette sannsynligheten for å ha
motiver for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen som er orientert mot
beskyttelse av egne følelser og kontroll over andres oppfatninger av en selv for å hindre
negative bedømminger, og 3) øker dette sannsynligheten for å ha motiver for å søke
tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen som er orientert mot behovet for nyttig
informasjon.

To hierarkiske multiple regresjonsanalyser nyanserer funn fra korrelasjonsanalysene, og
antyder mediatoreffekter. Dette er i tråd med Molden og Dwecks (2006) beskrivelser av
implisitte teorier som bakenforliggende psykologisk filtre for konstruksjon av mening.
Sobel-testen gir ikke støtte til slike effekter, men konfidensintervaller tyder på at slike
effekter ikke bør utelukkes på populasjonsnivå.

Resultatene tyder samlet på at implisitte teorier om personlighet blant arbeidsledige
jobbsøkere har implikasjoner for kvaliteten i deres jobbsøkingsprosess, og det
argumenteres avslutningsvis for at Carol Dwecks implisitte teorier kan bidra til en
utvidet forståelse av individuelle forskjeller i arbeidsledige jobbsøkeres kapasitet til
selvregulering i jobbsøkingsprosessen.
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1 Innledning
Å stå ufrivillig utenfor arbeidslivet er knyttet til betydelig grad av risiko for
enkeltindividet. Spesielt når livsfaser uten arbeid trekker ut i tid, øker sannsynligheten
for negative personlige, sosiale og økonomiske utviklingsspiraler (Feather, 1990;
McKee-Ryan, Song, Wanberg, & Kinicki, 2005). For de fleste av oss er løsningen å
komme tilbake til relevant arbeid så raskt som mulig. Veien dit kan imidlertid være tøff.
Vi skal både håndtere en potensielt krevende livssituasjon, og samtidig være aktive
jobbsøkere som utvikler kompetanse i jobbsøking. Ved hjelp av perspektiver fra den
pedagogiske psykologien er målet med oppgaven å kaste nytt lys over utvalgte
dimensjoner ved denne doble utfordringen, og utvikle nye innsikter om mulige
sammenhenger mellom jobbsøkeres opplevelse av egen personlighets dynamikk i en
potensielt krevende livssituasjon, og hva slags mål og strategier som velges i
jobbsøkingsprosessen.

1.1 Bakgrunn for valg av tema
Med Van Hooft, Wanberg og Van Hoye (2012) kan vi kritisere en tendens i den
tradisjonelle jobbsøkingslitteraturen, nemlig at den i for stor grad opererer med en for
ensidig resultat- og produktorientert forståelse av jobbsøkingskvalitet. Forfatterne
argumenterer for at jobbsøking i større grad bør forstås som en dynamisk
prosess. Utvikling av jobbsøkingskompetanse blir dermed ikke bare et spørsmål om
utvikling av konkrete ferdigheter i jobbsøking, men også hvordan mennesker med
utgangspunkt i en forståelse av seg selv, sin situasjon og sine muligheter, evner å ta
styring slik at jobbsøkingsprosessen i størst mulig grad får karakter av
en læringsprosess. Van Hooft et al. (2012) konseptualiserer dette teoretisk ved å skissere
en syklisk selvreguleringsmodell som uttrykk for kvalitet i jobbsøkingsprosessen.
Denne modellen åpner for muligheter til å forstå sider ved denne prosessen med
perspektiver som tidligere ikke er benyttet i den tradisjonelle jobbsøkingslitteraturen.
I denne oppgaven henter jeg inspirasjon fra den pedagogiske psykologien, og gjør et
forsøk på å forstå utvalgte sider ved Van Hooft et al. (2012) sin modell i lys av såkalte
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implisitte teorier om personlighet. Implisitte teorier blir av Yeager og Dweck (2012)
beskrevet som grunnleggende antagelser om formbarheten til personlige egenskaper.
Slike antagelser skaper et psykologisk filter for konstruksjon av mening (Molden &
Dweck, 2006). Når vi spekulerer om fremtiden eller tolker hendelser i livet, har
implisitte teorier betydning for hva vi fokuserer på og opplever. Mennesker har i
utgangspunktet implisitte teorier om en rekke egenskaper, for eksempel egenskaper
knyttet til personlighet.
Dersom man har en grunnleggende antagelse om at personlighet er formbart, har man
en formbar teori om personlighet. Dersom man har en grunnleggende antagelse om at
personlighet er fast, har man en fast teori om personlighet. En stadig voksende litteratur
har gjennom de siste år sannsynliggjort hvordan særlig faste teorier om personlighet
gjør mennesker mer utsatt for stereotype-trussel, stress, redusert psykisk helse og
svakere prestasjoner i situasjoner som er særlig personlig og sosialt krevende. På tvers
av situasjoner og populasjoner ser det ut til å være sammenhenger mellom faste teorier
om personlighet og negative reaksjoner på sosiale utfordringer, som for eksempel
opplevelsen av å bli eksludert (Levy, Stroessner, & Dweck, 1998; Plaks, Stroessner,
Dweck, & Sherman, 2001; Schroder, Dawood, Yalch, Donnellan, & Moser, 2015;
Yeager, Johnson, Spitzer, Tresniewski, Powers, & Dweck, 2014)
Sosiologen Peter Worsley fremhever at spørsmål av typen «hva gjør du?» som oftest
sikter til «hva slags jobb gjør du?» (Worsley, 1987). Med Fryers (2006) kan vi dermed
konkludere at jobben for mange mennesker er en viktig kilde til personlig og sosial
identitet. Å befinne seg utenfor arbeidsmarkedet og søke seg inn, vil innebære en trussel
som griper rett inn i manges selvfølelse. Dermed blir det å være arbeidsledig noe som
setter på prøve vår opplevelse av hvem vi er, og hva vi tror vi er i stand til i kraft av
hvem vi opplever at vi er. En tilværelse som arbeidsledig jobbsøker vil for mange
fortone seg som en lengre overgangsperiode med opplevd stigma, skam, stress og
reduksjon i psykisk helse (Björklund & Eriksson, 1998; Ho, Shih, & Walters, 2011;
McKee-Ryan et al., 2005; Paul & Moser, 2009).
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1.2 Problemstilling
Med utgangspunkt i litteraturen om implisitte teorier om personlighet, virker det ikke
urimelig at arbeidsledige jobbsøkere med formbar teori vil være bedre rustet til å utvikle
kompetanse i jobbsøking under sosialt og personlig krevende betingelser, enn
jobbsøkere med fast teori. En overordnet problemstilling kan da være: Har implisitte
teorier om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere implikasjoner for kvaliteten i
deres jobbsøkingsprosess?

1.3 Begrepsdrøfting
Sentrale begreper i problemstillingen og arbeidet for øvrig defineres og drøftes ved
første gangs introduksjon.

1.4 Oppgavens struktur
Oppgaven består av tre hoveddeler. I teoridelen (kapittel 2-7) beskriver jeg først det
generelle teoretiske grunnlaget for implisitte teorier, før jeg utdyper spesielt om
implisitte teorier om personlighet. Deretter snur jeg oppmerksomheten mot to sider ved
tilværelsen som arbeidsledig jobbsøker: Først risikoen for negative personlige og sosiale
utviklingsspiraler i møte med en potensielt personlig og sosialt krevende hverdag,
deretter jobbsøkingsprosessen konseptualisert i et selvreguleringsperspektiv. Dette gir
oss grunnlag for i neste omgang å drøfte i hvilken grad vi vil kunne forvente
sammenhenger mellom arbeidsledige jobbsøkeres implisitte teorier om personlighet, og
deres evne til å utvikle kompetanse i jobbsøking. Forholdet mellom implisitte teorier og
selvreguleringsprosesser klargjøres deretter med utgangspunkt i en allerede eksisterende
modell, før jeg avslutningsvis gjør et forsøk på å videreutvikle denne modellen ved å
tilpasse den til jobbsøkingsprosessen. Den videreutviklede modellen danner grunnlag
for formulering av hypoteser som testes ut i den empiriske undersøkelsen.

I metodedelen (kapittel 8) drøfter jeg bakgrunnen for valg av design for å teste modellen
empirisk. Videre følger en beskrivelse av utvalg, kriterier for og valg av
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måleinstrumenter, prosedyre for oversettelse av måleinstrumenter til norsk, og kort
beskrivelse av pilotundersøkelse. Avslutningsvis beskrives først de viktigste statistiske
analysemetodene som vil bli brukt i resultat- og drøftingsdelen, før metodedelen
avrundes med en kort introduksjon til relevante hovedpunkter i Shadish, Cook og
Campbells validitetssystem (2002) - inkludert hvilke grep som er gjort for å kunne
trekke mest mulig valide slutninger på bakgrunn av den empiriske undersøkelsen. Dette
systemet vil også bli brukt til kritisk drøfting av resultatene i resultat- og drøftingsdelen
(kapittel 9).

I resultat- og drøftingsdelen (kapittel 9) presenterer, tolker og drøfter jeg resultatene fra
bivariate korrelasjonsanalyser og to hierarkiske multiple regresjonsmodeller. Mulige
mediatoreffekter undersøkes. I siste kapittel (kapittel 10) avslutter jeg med kritisk blikk
på egen forskning, mulige implikasjoner for videre forskning, og praktisk-pedagogiske
konsekvenser. Helt avslutningsvis vender jeg tilbake til utgangspunktet og spør: Har
implisitte teorier om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere implikasjoner for
kvaliteten i deres jobbsøkingsprosess?
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2 Implisitte teorier
2.1 Innledning
I dette kapitlet beskriver jeg først et generelt teoretisk rammeverk som ligger til grunn
for implisitte teorier (2.2-2.3). Deretter vender jeg oppmerksomheten mot en spesifikk
variant implisitte teorier, nemlig implisitte teorier om personlighet (2.4).

2.2 Definisjon av implisitte teorier
Hva er viktige drivkrefter når vi står overfor utfordrende situasjoner? Hvorfor
demonstrerer enkelte mer utholdenhet enn andre? Hva bidrar til at noen mennesker
fremstår læringsorientert, mens frykten for å tape ansikt dominerer hos andre?
Motivasjons -og personlighetspsykologien har flere svar. Spesielt når det gjelder
menneskers kapasitet til å mestre krevende utfordringer når det foreligger risiko for
negative tilbakemeldinger fra sosiale omgivelser, har forskning på såkalte implisitte
teorier vist seg å gi lovende resultater. Implisitte teorier dreier seg om våre
grunnleggende antagelser om oss selv og vår sosiale verden. Yeager og Dweck (2012, s.
303) definerer implisitte teorier mer presist som grunnleggende antagelser om
formbarheten til personlige egenskaper. Disse antagelsene beskrives som henholdsvis
implisitte selv-teorier og implisitte andre-teorier. Antagelsene er implisitte i den
forstand at de tas for gitt. Dette er ikke antagelser vi har oppe til vurdering eller
reflekterer over når vi står overfor konkrete oppgaver eller utfordringer. Når de
beskrives som teorier er dette ment som en analogi til vitenskapen: På samme måte som
forskerens teorier legger føringer for hva hun leter etter, hvordan hun leter og tolker det
hun finner – vil implisitte teorier legge føringer for hvordan mennesker opplever viktige
sider ved virkeligheten. Derfor kan vi med Molden & Dweck (2006) beskrive implisitte
teorier som psykologiske filtre for konstruksjon av mening, eller mer presist: Hvordan
kognitive strukturer og prosesser konstrueres fra menneskers grunnleggende antagelser
om selvets natur og den sosiale virkelighet. Forskning har sannsynliggjort at disse
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psykologiske filtrene for konstruksjon av mening konvergerer rundt to hovedtemaer:
Formbare og faste teorier (Dweck & Leggett, 1988).

2.3 Formbare og faste teorier
Mennesker har i utgangspunktet implisitte teorier om alle egenskaper og kvaliteter
(Chiu, Hong, & Dweck, 1997; Yeager & Dweck, 2012). Å oppleve at en egenskap kan
utvikles, innebærer at man har man en formbar teori om denne egenskapen. Å oppleve
at en egenskap ikke kan utvikles, innebærer at man har en fast teori om denne
egenskapen. Dersom man for eksempel har en grunnleggende antagelse om egen
intelligens som går ut på at den kan utvikles gjennom innsats, strategi og utholdenhet –
har man en formbar teori om egen intelligens. Opplever man derimot at man er mer
eller mindre intelligente per se, og at innsats, strategi og utholdenhet ikke har
betydning, innebærer dette at man har en fast teori om egen intelligens
(Dweck & Leggett, 1988).
Mennesker har typisk formbare teorier i forhold til noen egenskaper, for eksempel når
det gjelder intelligens og kreativitet, og samtidig faste teorier i forhold til andre
egenskaper, for eksempel når det gjelder moral (Chiu et al., 1997). Formbare og faste
teorier kan derfor primært beskrives som domenespesifikke, selv om det finnes
eksempler på implisitte teorier som går på tvers av ulike egenskaper og
kvaliteter, for eksempel implisitte teorier om personlighet. I realiteten er det en
forenkling å kategorisere i enten formbare eller faste teorier. Det mest presise vil være å
snakke om tendenser i den ene eller andre retning i forhold til en egenskap eller kvalitet
(Dweck, 2000). Formbare og faste teorier kan derfor være sterke eller svake. Likevel er
det vanligste i litteraturen å kategorisere menneskers implisitte teorier som formbare
eller faste, basert på skårer i standardiserte spørreinstrumenter. Når slike
kategoriseringer gjøres, fordeles typisk formbar og fast teori seg rimelig likt i utvalgene,
mens mellom 10 til 15 prosent har uklar teori og trekkes bort fra utvalget
(Dweck, 2000). Men det finnes også eksempler hvor formbar og fast teori behandles
som motpoler langs en kontinuerlig variabel og uklar teori beholdes i analysen
(Burnette et al., 2013; Chiu et al., 1997).
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Det er valg av analysemetoder som avgjør i hvilken grad det er hensiktsmessig å
kategorisere implisitte teorier i grupper, eller behandle dem som motpoler langs en
kontinuerlig variabel.
Molden og Dweck (2006) beskriver hvordan formbare og faste teorier gjennom å
representere to ulike psykologiske filtre for konstruksjon av mening, har en tendens til å
legge føringer for hva slags type mål mennesker setter seg i en prestasjonssituasjon, og
hvilke strategier som velges for å nå målet. Spesielt når vi står overfor krevende
utfordringer hvor vi må takle nederlagsopplevelser og motgang, ser det ut til at
formbare teorier i større grad enn faste teorier tenderer mot læringsmål,
mestringsorienterte strategier og positive forventninger om fremtiden. Samtidig ser det
ut til at faste teorier i større grad enn formbare teorier tenderer mot prestasjonsmål,
hjelpeløst orienterte strategier og negative følelser om fremtiden.

2.3.1 Formbare og faste teorier predikerer målorientering
Målorientering defineres av Dweck og Leggett (1988) som individuelle forskjeller i
målpreferanser i prestasjonssituasjoner. Målorientering angår hva Fryer og Elliot
(2008) omtaler som "broad concerns": Hva en person har en tendens til å gjøre i en
typisk prestasjonssituasjon. Fryer og Elliot (2008) skiller mellom to hovedtendenser i
målorientering, nemlig å være orientert mot læring eller prestasjon. Forfatterne
understreker at vi i realiteten alltid vil måtte forholde oss til flere mål samtidig, og noen
ganger mål som står i direkte konflikt. Vi har med andre ord både læringsmål og
prestasjonsmål på gang samtidig i møte med en utfordring. Det vi typisk er på utkikk
etter er hvor mye den ene typen ser ut til å dominere i forhold til den andre. Læringsmål
innebærer at målet er orientert mot prosess, for eksempel mer kunnskap eller dypere
forståelse. Prestasjonsmål innebærer at målet er orientert mot et resultat eller en indre
eller ytre standard, for eksempel en karakter eller et produkt.
Innenfor begge typer målorientering kan man være mer eller mindre
tilnærmingsorientert eller unngåelsesorientert (Burnette et al., 2013; Fryer & Elliot,
2008). Å være tilnærmingsorientert er knyttet til positive tanker og emosjoner: Man
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ønsker å komme nærmere en ønsket tilstand. Å være unngåelsesorientert er knyttet til
negative tanker og emosjoner: Målet er å unngå en uønsket tilstand. Et eksempel på et
læringsmål orientert mot tilnærming er når man søker mer kunnskap fordi man ønsker å
lære så mye som mulig. Dersom læringsmålet er orientert mot unngåelse, innebærer
dette et ønske om å unngå å gå glipp av læringsmuligheter. Et eksempel på
prestasjonsmål orientert mot tilnærming, er når man ønsker å nå en standard fordi det
gir sosial anerkjennelse. Dersom prestasjonsmålet er orientert mot unngåelse, dominerer
frykten: Målet er å unngå å tape ansikt overfor seg selv og andre. Særlig når det gjelder
prestasjonsmål som er orientert mot unngåelse, er litteraturen entydig i forhold til de
problematiske konsekvensene i prestasjonssituasjoner (Fryer & Elliot, 2008).
Molden & Dweck (2006) beskriver hvordan formbare og faste teorier gjennom å
konstruere to ulike psykologiske filtre for konstruksjon av mening, tenderer mot ulik
målorientering. Formbar teori innebærer en grunnleggende antagelse om at formbarhet
er mulig. Mennesker med formbar teori har tidligere erfaringer av betydning hvor de
opplever at de er læringsdyktige. De har erfart at det å sette seg læringsmål gir
resultater. Derfor har de også grunnlag for å være orientert mot læring. Fast teori
innebærer en grunnleggende antagelse om at formbarhet ikke er mulig. Mennesker med
fast teori har ikke tidligere erfaringer av betydning hvor de opplever at det avgjørende
var egen læringsdyktighet. De kan selvfølgelig ha opplevd seg selv som dyktige, men
denne dyktigheten tilskrives primært hvem de er som typer - og oppleves ikke som et
resultat av læring. De har ikke erfart at det å sette seg læringsmål gir resultater. Derfor
har de heller ikke grunnlag for å være orientert mot læring.
Burnette et al. (2013) utvider dette perspektivet ytterligere når de knytter formbare og
faste teorier til målsetting, og sannsynliggjør disse sammenhengene på tvers av domener
og populasjoner. Med Vandewalle (1997) kan vi skille mellom målorientering og
målsetting: Der målorientering handler om noe overordnet, en individuell disposisjon til
å oppfatte meningen med målene vi setter oss på en bestemt måte, handler målsetting
simpelthen om å sette seg mål, og i litteraturen knyttes disse gjerne til visse standarder
som skal oppnås. Man har typisk undersøkt sammenhenger mellom måloppnåelse og
betydningen av hvor spesifikt målet er ("goal specificity"), og hvor vanskelig målet er å
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nå ("goal difficulty") (Vandewalle, 1997). I Burnette et al. (2013) sin metaanalyse
"Mindsets Matter: A Meta-Analytic Review of Implicit Theories and Self-Regulation"
spør forfatterne: Når vi har satt oss et mål (målsetting) som innebærer etablering av en
standard for måloppnåelse, hvor kommer denne standarden fra? Gjennom metaanalysen
sannsynliggjør forfatterne at denne standarden delvis kan forklares med utgangspunkt i
formbare og faste teorier og disse teorienes sammenheng med målorientering.
Når det gjelder målsetting, er hovedkonklusjonene fra metaanalysen til Burnette et al.
(2013) at formbare teorier øker sannsynligheten for at mennesker setter seg
tilnærmingsorienterte mål, og primært læringsmål. Videre at faste teorier øker
sannsynligheten for at mennesker setter seg unngåelsesorienterte mål, og primært
prestasjonsmål. Såkalte egotrusler forsterker disse tendensene ytterligere. Egotrusler
kan med Burnette et al. (2013) beskrives som risiko for negative tilbakemeldinger. Når
det foreligger risiko for negative tilbakemeldinger, fremstår altså sammenhenger
mellom implisitte teorier, målorientering og målsetting sterkere.

2.3.2 Formbare og faste teorier predikerer strategier for å nå målet
Særlig når man står overfor kompliserte og krevende oppgaver, vil veien mot målet for
de fleste innebære å måtte håndtere motgang og nederlag. Vi kan snakke om to ulike
strategier i møte med motgang. Den ene er orientert mot mestring: Man opplever å ha
kontroll over situasjonen. Den andre er orientert mot hjelpesløshet: Man opplever å
mangle kontroll over situasjonen. Med Diener og Dweck (1978) kan vi knytte positive
forventninger, emosjoner og økt utholdenhet til den mestringsorienterte strategien - og
tilsvarende negative forventninger, emosjoner og redusert utholdenhet til den hjelpesløst
orienterte strategien.
Molden & Dweck (2006) beskriver hvordan formbare og faste teorier tenderer mot ulikt
strategivalg i møte med motgang og nederlag. I møte med motgang og nederlag vil
formbare teorier i større grad enn faste teorier lede mot mestringsorienterte strategier.
Samtidig vil faste teorier i større grad enn formbare teorier lede mot hjelpeløst orienterte
strategier. Utgangspunktet er hvordan formbare og faste teorier leder mot to ulike
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psykologiske filtre for konstruksjon av mening, og at dette filteret gir motgang og
nederlag ulik betydning. Når utgangspunktet er en formbar teori, betyr nederlaget noe
foreløpig. Fordi man har en grunnleggende tro på egen læringsdyktighet, vil man ha en
tendens til å lete etter nye strategier og løsninger. Når utgangspunktet er en fast teori, vil
nederlaget bekrefte at man mangler det som skal til, og det er strengt tatt lite å gjøre
med saken fordi man mangler en grunnleggende tro på at læring nytter. Nederlaget får
preg av noe endelig. Dermed risikerer man å rammes personlig. Når man står i
nederlagsopplevelsen, opplever man i større grad å ha tapt ansikt (Dweck, 2000).
Betydning av å lykkes, vil forøvrig også gis ulik mening for mennesker med formbar og
fast teori. Å mestre gir energi og fremtidstro til mennesker med både formbar og fast
teori, men av forskjellige grunner. For førstnevnte er det en bekreftelse på god innsats
og vellykket strategi: Man har gjort de nødvendige grep, og får belønning for strevet.
For sistnevnte er det en bekreftelse på at man er riktig type person for oppgaven. Hva
man har gjort i forkant spiller mindre rolle. På overflaten har begge et
mestringsorientert atferdsmønster. Men emosjonene og resonnementene som ligger bak
opplevelsen er imidlertid ulike fordi begge tar medgangen til inntekt for sin implisitte
teori. Derfor vil mennesker med formbar teori være i læringsmodus i medgang.
Medgangen tolkes i større grad som resultat av vellykket læring. Derfor vil mennesker
med fast teori ikke være i læringsmodus i medgang. Medgangen tolkes i større grad som
en bekreftelse på at de lykkes i kraft av hvem de er, ikke hva de lærer.

2.4 Implisitte teorier om personlighet
Med utgangspunkt i ulike kunnskapstradisjoner eksisterer det i dag en rekke
tilnærminger til personlighet i den psykologiske litteraturen (Larsen & Buss, 2010).
Når vi snakker om implisitte teorier om personlighet, blir imidlertid spørsmålet litt
enklere. Vi spør nemlig ikke etter vitenskapens mest lovende konseptualisering av den
menneskelige personlighet, men om enkeltmenneskers teorier om personlighetens
formbarhet. Formbar teori om egen personlighet innebærer en grunnleggende antagelse
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om at egen personlighet er dynamisk og formbar. Fast teori om egen personlighet
innebærer en grunnleggende antagelse om at egen personlighet er statisk og fast.
Implisitte teorier om personlighet blir beskrevet som domenegenerelle teorier (Chiu et
al., 1997). Dette innebærer at slike teorier går på tvers av ulike
egenskaper og kvaliteter. I motsetning til for eksempel implisitte teorier
om intelligens, som primært vil ha en tendens til å predikere målorientering og
strategivalg i møte med utfordringer av akademisk karakter, tyder en stadig mer
omfattende litteratur på at implisitte teorier om personlighet predikerer målorientering
og strategivalg på mer sammensatte livsområder. Det ser med andre ord ut til at
implisitte teorier om personlighet i kraft av sin domenegenerelle natur, har
domenespesifikke effekter (Molden & Dweck, 2006; Yeager et al., 2014).
Ser vi nærmere på disse spesifikke effektene, viser det seg at de har noen sentrale
fellestrekk. De oppstår typisk i ulike situasjoner som har til felles at de er personlig og
sosialt krevende.

I fortsettelsen gjør jeg kort rede for litteratur som antyder hvordan formbare og
faste teorier om personlighet tenderer mot ulike sosiale mål, og mulige sammenhenger
mellom disse teoriene og opplevelse av stress, stereotype-trussel
og mental helse.

2.4.1 Implisitte teorier om personlighet predikerer sosiale mål
Med utgangspunkt i den generelle teorien om implisitte teorier vet vi at slike teorier
predikerer målorientering. Når det gjelder implisitte teorier om personlighet, virker det
rimelig at det må være snakk om målorientering i den sosiale sfære hvor relasjoner med
andre mennesker er helt sentralt. Vi snakker derfor om personlige og sosiale mål.
Mennesker med fast teori vil i større grad enn mennesker med formbar teori være
opptatt av å befeste sin posisjon og unngå å bli dømt av andre. Mennesker med formbar
teori vil i større grad enn mennesker fast teori være opptatt av å utvikle seg selv og sin
sosiale kompetanse (Dweck, 2000). Kamnis, Morris og Dweck (1996) fant støtte for
disse hypotesene. Særlig i forhold til prestasjonsmål, var distinksjonen mellom fast og
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formbar teori klar: Studenter med fast teori om personlighet var vesentlig mer opptatt av
å unngå avvisning og oppnå sosial status. Lignende funn er også gjort av Erdley, Cain,
Loomis, Dumas-Hines og Dweck (1997).

2.4.2 Implisitte teoier om personlighet og opplevelsen av stress
Med Folkman og Lazarus (1984) kan vi definere stress som en opplevelse av at kravene
i ens omgivelser er større enn evnen til å håndtere dem. Forfatterne argumenterer for en
forståelse av stress som en transaksjon. Stress eksisterer ikke i kraft av en hendelse, men
som en transaksjon mellom personen og miljøet hvor hendelser vurderes og evalueres
individuelt. Forfatterne understreker hvordan kognitive vurderinger og evalueringer
påvirker menneskers individuelle reaksjoner på opplevd mentalt stress og hvilke
strategier som velges i møte med det vanskelige. Problemløsning kan være en strategi.
Fornektelse og unngåelse kan være en annen. Førstnevnte knyttes typisk til en ambisjon
om å komme til roten av problemet som skaper den stressende situasjonen. Sistnevnte
knyttes typisk til å håndtere den emosjonelle responsen til problemet (McKee-Ryan et
al., 2005 viser her til Folkman & Lazarus, 1984).

Litteraturen fremhever at opplevelsen av stress er sterkest når det oppstår situasjoner
hvor sosial status er truet, for eksempel når sosiale hierarkier endres (Yeager et al., 2014
viser her til Sapolsky, 2005). Over en serie studier fant Yeager et al. (2014) at
ungdommer med fast teori om personlighet var mer utsatt for opplevelser av stress
knyttet til sosial eksklusjon i en sosialt krevende overgangsperiode fra ungdomsskole til
videregående skole. Dette kan begrunnes teoretisk med Molden og Dweck (2006) som
antar at mennesker med fast teori om personlighet, vil tillegge et sosialt nederlag en
annen mening enn mennesker med formbar teori om personlighet. For mennesker med
fast teori tas nederlaget til inntekt for den faste teorien: Nederlaget bekrefter at man
mangler det som skal til. Det vil være enklere å konkludere med at det er noe galt med
en som type. Dermed blir opplevelsen preget av mer håpløshet fordi man ikke opplever
at man kan utvikle evnen til å håndtere omgivelsenes krav. Dette leder til større grad av
fornektelses- og unngåelsesstrategier, og et fokus rettes mot den emosjonelle responsen
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til problemet. For mennesker med formbar teori vil nederlaget i større grad knyttes til
forhold man opplever å rå over. Opplevelsen av at man kanskje vil evne å håndtere
kravene i omgivelsene på et senere tidspunkt, vil bidra til å redusere opplevd stress.
Dette leder til større grad av problemløsningsstrategi, og fokus rettes mot hvordan man
kan løse problemet på en hensiktsmessig måte.

2.4.3 Implisitte teorier om personlighet og stereotype-trussel
Såkalt "stereotype threat" (heretter omtalt som stereotype-trussel) beskrives av Steele
og Aronson (1995) som en opplevd trussel om at negative stereotyper knyttet til
gruppen man tilhører, skal ramme en selv. Når en gruppe mennesker det er knyttet
stereotyper til skal prestere, for eksempel gjennom opptaksprøver for å få tilgang til
utdannelse eller arbeid, vil deres prestasjoner delvis påvirkes negativt når de opplever
små hint i omgivelsene som trigger de negative stereotypene (Ngyen & Ryan, 2008).
Slike effekter er dokumentert i ulike grupper, for eksempel blant minoriteter, jenter,
eldre mennesker og barn (Lamont, Swift, & Abrams, 2015; Ngyen & Ryan, 2008). Når
vi vet at fast teori om personlighet i større grad fokuserer på bedømminger eller
tilbøyeligheter til å kategorisere mennesker i enten-eller kategorier, vil fast teori om
personlighet også gjøre mennesker mer sårbare for å oppleve stereotype-trussel?
Aronson, Fried og Good (2002) klarte å endre afro-amerikanske studenters sårbarhet for
stereotype-trussel gjennom å oppmuntre dem til å forstå intelligens som noe formbart.
Studenter som ble oppmuntret til dette rapporterte mer glede knyttet til den akademiske
prosessen, større akademisk innlevelse og fikk bedre karakterer enn studenter i
kontrollgrupper. For afro-amerikanske studenter i en akademisk sammenheng eksisterer
det stereotyper knyttet til intellektuelle evner, derfor var det naturlig å måle implisitte
teorier om intelligens. Med Yeager et al. (2014) virker det ikke urimelig at implisitte
teorier om personlighet vil kunne ha betydning for opplevd stereotype-trussel i
situasjoner hvor det knyttes negative stereotyper til hva slags type person man er, særlig
i spesielt krevende personlige og sosiale situasjoner.
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2.4.4 Implisitte teorier om personlighet og mental helse
Mulige sammenhenger mellom implisitte teorier og mental helse er ikke omfattende
belyst i litteraturen. Til tross for at det foreligger et klart teoretisk rasjonale for at slike
sammenhenger eksisterer. Likevel er det først i løpet av de siste 4-5 år at det er dukket
opp empiriske studier som ser nærmere på disse sammenhengene (se for eksempel De
Castella, Goldin, Jazaieri, Ziv, Heimberg, & Gross, 2014; Valentiner, Jencius, Jarek,
Gier-Lonsway, & McGrath, 2013). Schroder et al. (2015) fremhever at emosjonelle
problemer som angst og depresjon er knyttet til dårligere livskvalitet, lavere
produktivitet og en reduksjon i evnen til å nå personlige mål. Videre fremhever
forfatterne at forestillinger om selvet er en sentral faktor i forståelsen av angst og
depresjon. I artikkelen "The Role of Implicit Theories in Mental Health Symptoms,
Emotion Regulation, and Hypothetical Treatment Choices in College Students"
undersøkte forfatterne gjennom tre studier mulige sammenhenger mellom implisitte
teorier (implisitte teorier om henholdsvis angst, følelser, intelligens og personlighet) og
et mangfold symptomer på angst og depresjon, og strategier for regulering av
emosjoner. Hovedkonklusjonen var at deltakere som trodde at egenskaper kunne
utvikles (formbare teorier), rapporterte færre symptomer på svakere mental helse, og
brukte i større grad hensiksmessige strategier for regulering av emosjoner. En
hensiktmessig regulering av emosjoner betyr i denne sammenheng at man i første
omgang evner å kjenne igjen sine egne negative følelsesmessige reaksjoner, for deretter
å ha kapasitet til å retolke situasjonen på en slik måte at man reduserer ubehaget.
Schleider, Abel og Weisz (2015) har nylig presentert en metaanalyse hvor de
oppsummerer litteratur som ser på implisitte teorier om henholdsvis intelligens,
relasjoner og personlighet i forhold til mentale helseproblemer blant ungdom. Alle tre
varianter implisitte teorier predikerer slike problemer, og implisitte teorier om
personlighet predikerer dem best. Forfatterne mener implisitte teorier er et lovende
konseptuelt rammeverk i forståelsen av mentale helseproblemer blant ungdom.
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2.5 Oppsummering
I dette kapitlet har vi sett hvordan implisitte formbare og faste teorier om menneskelige
egenskaper danner to ulike psykologiske filtre for konstruksjon av mening. Dette har
følger for målorientering og strategier for å nå et ønsket mål. Særlig i møte med
motgang og nederlag har formbare teorier i større grad enn faste teorier en tendens til å
lede mot tilnærmingsorienterte læringsmål og mestringsorienterte strategier. Faste
teorier har i større grad enn formbare teorier en tendens til å lede mot
unngåelsesorienterte prestasjonsmål og hjelpeløst orienterte strategier. Når det gjelder
formbare og faste teorier om personlighet, har vi sett hvordan disse ser ut til å lede mot
ulik målorientering og strategier for sosial samhandling. Vi har også sett hvordan
teoriene ser ut til å ha betydning for hvor utsatt vi er for stereotype-trussel, stress, og
reduksjon i mental helse i møte med særlige personlige og sosialt krevende utfordringer.
I neste kapittel skal vi se at lignende personlige og sosiale utfordringer er beskrevet i
litteraturen om arbeidsledighet.
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3 Arbeidsledighet og risiko for negative
personlige og sosiale utviklingsspiraler

3.1 Innledning
Litteraturen er entydig når det gjelder risikoen for negative personlige og sosiale
utviklingsspiraler når mennesker står utenfor arbeidslivet. McKee-Ryan et al. (2005) og
Paul og Moser (2009) er eksempler på to nylige metaanalyser som blant annet utforsker
slike sammenhenger. I fortsettelsen vil jeg fremheve hvordan arbeidsledighet er knyttet
til trusler mot sosial og personlig identitet (3.2), opplevd stigmatisering og skam (3.3),
opplevelse og håndtering av stress (3.4) - og mental helse (3.5).

3.2 Selvet og identitet: Opplevelsen av å bli ekskludert
Gergen (1971) argumenterer for at det er mest hensiktmessig å betrakte konseptet selv
som flerfoldig. Denne flerfoldigheten vokser ut av kompleksiteten i våre sosiale
relasjoner og liv. Dette innebærer at vår opplevelse av hvem vi er varierer på tvers av
situasjoner og relasjoner. Med Tajfel og Turner (1979) kan vi organisere denne
flerfoldigheten i to hovedkategorier. Forfatterne snakker om to typer identitet som
definerer ulike selv, nemlig sosial og personlig identitet. Den sosiale identiteten
definerer selvet i forhold til medlemskap i en gruppe. Den personlige identiteten
definerer selvet ved personlige egenskaper eller unike interpersonlige relasjoner (Hogg
& Vaughan, 2008). Tajfel og Turner (1979) presiserer at mennesker har et iboende
behov for å oppnå og vedlikeholde både en positiv sosial og personlig identitet.

Fryers (2006) beskriver hvordan arbeidet gir våre liv sosial legitimitet, og hvordan vi
særlig i vestlige kulturer gjennom oppdragelsen blir del av en sosial atmosfære hvor
arbeidets viktighet understrekes. Dermed vil arbeidet for mange være en sentral kilde til
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både personlig og sosial identitet som henger nøye sammen med en opplevelse av å
være verdifull og til nytte for fellesskapet. Peter Worsley (1987) oppsummerer dette når
han fremhever at spørsmål av typen «hva gjør du?» som oftest sikter til «hva slags jobb
gjør du?». Å stå utenfor arbeidslivet vil dermed innebære at identiteter er under press,
og at opplevelsen av å være til nytte for fellesskapet vil kunne svekkes.

3.3 Stigmatisering og skam
Arbeidsledige jobbsøkere må ikke bare håndtere at identiteter er under press. I tillegg
kommer et stigma knyttet til å stå utenfor arbeidslivet. I følge Crocker, Major og Steele
(1998) vil stigmatiserte mennesker være i besittelse av (eller at det forventes at de er i
besittelse av) egenskaper eller karakteristikker som formidler en devaluert sosial
identitet innenfor en bestemt sosial sammenheng. Stigma er med andre ord å forstå som
egenskaper ved en gruppe som leder mot en negativ sosial bedømming av mennesker
som tillhører denne gruppen (Hogg & Vaughan, 2008). Stigmatiserte grupper har
dermed lavere verdi og status i et samfunn, og medlemmer av stigmatiserte grupper har
en tendens til å internalisere samfunnets syn og forventninger. Dette kan lede til
skyldfølelse og skam, og true personlig identitet og det sosiale liv (Chapple, Ziebland,
& McPherson, 2004).
Tidligere taleskriver for president Nixon og en respektert stemme på den amerikanske
høyresiden, Ben Stein, uttalte for noen år siden: "The people who have been laid off and
cannot find work are generally people with poor work habits and poor
personalities" (Zaid, 2010). En voksende litteratur tyder på at slike holdninger er
utbredt. Ho et al. (2011) fant gjennom tre studier at arbeidsledige jobbsøkere i forhold
til jobbsøkere som er i jobb, blir betraktet både som mindre kompetente rent faglig, men
også som dårligere mennesker. O'Donnell, Corrigan og Gallagher (2015) fant direkte
effekter mellom forventet stigma blant arbeidsledige og opplevde symptomer på
depresjon og angst, og somatiske helseplager som hodepine og forkjølelse. Forfatterne
argumenterer for at opplevelsen av stigma blant arbeidsledige kan fungere som en
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moderator i forhold til psykologisk og fysisk helse.

Det finnes ulike konseptualiseringer av begrepet skam i litteraturen. Scheff og Retzinger
(1997) tar til orde for et bredt skambegrep som beveger seg fra små hendelser i
dagliglivet til en mer gjennomgripende, langvarig og smertefull skam. Forfatterne
argumenterer for å betrakte skam som en overhengende kategori emosjoner som oppstår
når vi ser negativt på oss selv gjennom andres øyne, eller forventer at andre ville sett
negativt på oss. Starrin (2007) støtter en forståelse av skam som fundamental, og
argumenterer for at skam spiller en viktig rolle i regulering av hvordan andre emosjoner
som frykt, anger og kjærlighet kommer til uttrykk. I den grad disse emosjonene blir
uttrykt vil i noen grad være knyttet til hvor mye vi skammer oss over dem. En person
som skammer seg over sitt sinne, vil for eksempel holde den emosjonen tilbake.

Starrin og Jönsson (2006) fant at arbeidsledige som skammer seg over sin situasjon, har
økt risiko for å utvikle mentale helseproblemer som for eksempel depresjon. Dickerson,
Gruenewald og Kemeny (2004) hevder at opplevelsen av skam er avgjørende for å
forstå hvordan mennesker håndterer trusler mot sitt sosiale selv, for eksempel når man
blir ekskludert fra et fellesskap.

3.4 Stress og håndtering av stress
Gjennom en devaluert sosial identitet blir stigmatiserte mennesker også mer utsatt for
opplevd stress. Igjen legger jeg til grunn Folkman og Lazarus (1984) sin forståelse av
stress som transaksjon, og en opplevelse av at kravene i ens omgivelser er større enn
evnen til å håndtere dem. Mantler, Matejicek, Matheson og Anisman (2005)
sammenliknet to grupper arbeidere innenfor høyteknologisk industri: Gruppene var
tilnærmet like, med unntak av at den ene bestod av mennesker i jobb og den andre av
mennesker utenfor arbeidslivet. Personer uten arbeid rapportere signifikant mer opplevd
stress i hverdagen. I tråd med Folkman og Lazarus (1984) modererte strategiene for
håndtering av stress hvordan stress ble opplevd. Problemløsningsstrategier dempet
opplevd stress. Fornektelse og unngåelse forsterket opplevd stress.
!18

3.5 Mental helse
Litteraturen er klar når det gjelder sammenhenger mellom arbeidsledighet og svekket
mental helse. McKee-Ryan et al. (2005) og Paul og Moser (2009) er eksempler på to
nylige metaanalyser som utforsker sammenhenger mellom ulike varianter psykologiske
helseproblemer og arbeidsledighet. De mest studerte problemene i litteraturen relaterer
seg til økt risiko for utvikling av depresjonslidelser. Slike lidelser innebærer en
grunnleggende nedstemthet og pessimisme, og manglende fremtidstro. I de verste
tilfeller kan livet oppleves fullstendig meningsløst. En grunnleggende og subjektiv
opplevelse av håpløshet knyttet til totaliteten i situasjonen er en forløper for utvikling av
slike lidelser. En slik håpløshet næres av trusler mot identitet og opplevelsen av å bli
ekskludert, forsterkes ytterligere av opplevd stigmatisering og skamfølelse - og
unngåelsesorienterte strategier for håndtering av stress.

3.6 Oppsummering
Vi har sett at det å stå utenfor arbeidslivet er knyttet til risiko for opplevd tap av
personlig og sosial identitet, stigmatisering og opplevd skam, stress - og økt risiko for
utvikling av depresjonslidelser. Det er på ingen måtte vanntette skott mellom disse
fenomenene, og jeg har heller ikke drøftet hvor det ene fenomenet begynner og det
andre overtar. Det sentrale for meg har vært å belyse at begrepene nettopp må forstås i
sammenheng, og at dette er utfordringer som har noe til felles, nemlig at de er av en
karakter som typisk griper om hele menneskets tilværelse og væren. Det er imidlertid
viktig å merke seg for fortsettelsen at opplevd stigma og skam av flere fremheves som
en nøkkel i forståelsen av ulike strategier for å håndtere en krevende livssituasjon, som
for eksempel arbeidsledighet (Dickerson et al., 2004; O'Donnell et al., 2015). I neste
kapittel snur vi oppmerksomheten mot den prosessen som forhåpentligvis kan bidra til å
løfte arbeidsledige mennesker ut av negative personlige og sosiale utviklingsspiraler,
nemlig jobbsøkingsprosessen.
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4 Jobbsøkingskvalitet: Mot en dynamisk
forståelse i et selvreguleringsperspektiv
4.1 Innledning
I dette kapitlet diskuterer jeg først med Van Hooft et al. (2012) ulike forståelser av
begrepet jobbsøkingskvalitet (4.2). Deretter beskriver jeg to ulike typer
jobbsøkingskvalitet (4.3), før jeg med utgangspunkt i en prosessorientert forståelse snur
oppmerksomheten mot et selvreguleringsperspektiv (4.4).

4.2 Hva er kvalitet i jobbsøking?
Det er ikke vanskelig å være enig i at kvalitet i jobbsøking sannsynligvis vil være viktig
for mulighetene for å lykkes med å få jobb. Men hva som bør være kriterier for
jobbsøkingskvalitet, er ikke nødvendigvis enkelt å svare på. Reeves og Bednar (1994)
diskuterer ulike betydninger av begrepet kvalitet, og argumenterer for at en
grunnleggende forutsetning for teoriutvikling om kvalitet er innsikt i de definisjoner
som allerede eksisterer og deres bakgrunn. Forfatterne understreker at ulike typer
kvalitet innenfor et område gjerne eksisterer side om side. Den ene typen er ikke
nødvendigvis bedre enn den andre. Hvilken type man anser som mest hensiktsmessig,
blir dels et spørsmål om hvor vi har oppmerksomheten: Kvalitet i forhold til hva? Dette
er et valg vi må ta. Forfatterne foreslår en fremgangsmåte for å ta dette valget, nemlig å
analysere ulike typer kvalitet i lys av den sammenheng vi ønsker å se nærmere på. De
argumenterer for at en slik analyse bør inneholde en kritisk drøfting av fordeler og
ulemper med de ulike kvalitetstypene vi har identifisert. Van Hooft et al. (2012) tar
utgangspunkt i Reeves og Bednar (1994) og identifiserer to ulike typer
jobbsøkingskvalitet: Den ene er orientert mot resultat, den andre er orientert mot
prosess.
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4.3 Jobbsøkingskvalitet: Fra resultat til prosess
Van Hooft et al. (2012) beskriver og kritiserer en tradisjonell jobbsøkingslitteratur, som
i stor grad opererer med en resultat -og produktorientert forståelse av
jobbsøkingskvalitet. Denne litteraturen representerer en tradisjon hvor man har vært
særlig opptatt av i hvilken grad jobbsøkere makter å møte omgivelsenes krav. Kvalitet
knyttes primært til jobbsøkerens evne til å utføre sine jobbsøkingsaktiviteter på en slik
måte at hun møter forventningene og kravene til rådgivere, veiledere og i avgjørende
instans arbeidsmarkedet. Typiske jobbsøkingskompetanser som blir viktige innenfor en
slik kvalitetsforståelse, er kompetanse i å lete frem relevante jobber, skrive relevante
søknader med CV, vite å gjøre bruk av sitt sosiale nettverk, og å vite hvordan man
håndterer en intervjusituasjon på mest mulig fordelaktig måte. Antall timer med innsats
og antallet jobber det søkes på, fremheves som særlig viktig. Kanfer et al. (2001)
beskriver dette som en kvantitativt orientert litteratur. Vi kan kjenne igjen disse tankene
når NAV presenterer jobbsøkerstips på sine hjemmesider. Her blir jobbsøkingsprosessen
i stor grad konseptualisert gjennom kunnskaper om stillingsanalyse, arbeidsmarkedet,
søknadsskriving, språkveiledning, CV, referanser, attester, dokumentasjon av
kompetanse og intervjutrening (NAV, 2015).
Selv om det på mange måter fremstår common sense at slike kunnskaper øker
sannsynligheten for å lykkes med sin jobbsøking, er det vanskelig å finne entydige
konklusjoner i litteraturen. Metaanalyser viser liten til moderat sammenheng, hvor slike
kvantitative variabler typisk forklarer mindre enn 10 prosent av variansen i
jobbsøkingsutfallet (Van Hooft et al., 2012 viser her til Griffeth, Hom, & Gaertner,
2000; Kanfer et al., 2001).
Van Hooft et al. (2012) peker først på en åpenbar styrke ved den resultat-orienterte
tilnærmingen: Det er tross alt etterspørsel-siden i arbeidsmarkedet som sitter med siste
ord når det gjelder hva som er høy kvalitet. Det er etterspørsel-siden i arbeidsmarkedet
som har behovet for arbeidskraft. Men en resultat-orientert tilnærming har også
svakheter. Ulike bransjer og industrier har for eksempel ikke samme standarder når det
blant annet gjelder hva som kjennetegner en CV eller et intervju av høy kvalitet. Et
viktig spørsmål for forfatterne blir dermed hvordan jobbsøkere kan utføre sin
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jobbsøking på en slik måte at sjansen for å møte bransjer og industriers spesifikke
forventninger øker. Forfatterne presenterer et forslag til løsning, nemlig at den resultatorienterte tilnærmingen må komplementeres med et jobbsøker-perspektiv hvor høy
kvalitet relateres til jobbsøking som møter etablerte standarder innenfor spesifikke
bransjer. En slik tilnærming vil være prosess-orientert, og ta utgangspunkt i
jobbsøkingens ulike faser. Kriterier for kvalitet kan dermed utvikles for hver fase, og gi
veiledning til jobbsøkere og rådgivere når det gjelder å utføre jobbsøking av høy
kvalitet, som til sist møter potensielle arbeidsgiveres spesifikke forventninger.
I følge Van Hooft et al. (2012) er det altså behov for både en resultat-orientert og en
prosess-orientert tilnærming til jobbsøkingskvalitet. En ekstern, resultat- og
produktorientert tilnærming vektlegger jobbsøkingskvalitet som jobbsøkingsatferd eller
jobbsøkingsprodukter (søknader, CV, intervjutrening osv). En intern, prosessorientert
tilnærming vektlegger kvalitet i jobbsøkingsprosessen i forhold til et utvalg relevante
standarder.
Forfatterne henter støtte for sitt syn i den såkalte TQM-litteraturen (Total Quality
Management). Kjerneideen her er at produkter av høy kvalitet, er umulig uten å
implementere prosesser av høy kvalitet (Van Hooft et al., 2012 viser her til Hackman &
Wegaman, 1995). Høykvalitetsprosesser forstås som sykliske prestasjonssirkler hvor
kvaliteten utvikles gjennom kontinuerlig tilbakemelding. I tråd med Kanfer et al. (2001)
beskriver Van Hooft et al. (2012) jobbsøkingsprosessen som en flerdimensjonal prosess
bestående av en rekke faser med tidvis komplekse prosesser, som involverer et
mangfold metoder, og hvor jobbsøkere må begi seg ut i oppgaver de ikke er godt kjent
med fra før. I et forsøk på å konseptualisere jobbsøkingsprosessen på en slik måte at
dens dynamiske og flerdimensjonale natur blir satt i sammenheng med en syklisk
modell for utvikling og læring, skisserer Van Hooft et al. (2012) en prosessorientert
tilnærming til jobbsøkingskvalitet i et selvreguleringsperspektiv.
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4.4 Kvalitet i jobbsøkingsprosessen: Et
selvreguleringsperspektiv
I følge Zimmerman (1989) kjennetegnes selvregulerende mennesker ved at de er aktive
deltakere i egen læringsprosess, både metakognitivt, motivasjonelt og atferdsmessig.
Selvregulering blir typisk konseptualisert gjennom ulike delfaser. Selv om det er
variasjon i litteraturen når det gjelder hvilke og hvor mange slike faser som er relevante
å inkludere i en modell for selvregulering, springer denne variasjonen ut fra to
kjernefaser: Å velge et mål (heretter omtalt som målsetting), og prosessen hvor man
styrer mot målet (heretter omtalt som strategier for å nå målet) (Noordzij, Van Hooft,
Van Mierlo, Van Dam, & Born, 2013). Når Van Hooft et al. (2012) konseptualiserer
kvalitet i jobbsøkingsprosessen i et selvreguleringsperspektiv, tar forfatterne
utgangspunkt i disse to kjerneprosessene i selvregulering.

Figur 1. Kvalitet i jobbsøkingsprosessen konseptualisert i et selvreguleringsperspektiv.
Modellen er en hentet fra Van Hooft et al. (2012, s. 6).

Målsettingsfasen ("goal establishment", se figur 1) kan reflektere både et mer langsiktig
mål om å komme i relevant arbeid, men også delmål knyttet til selve
jobbsøkingsaktivitetene med den hensikt å øke sannsynligheten for å nå målet om å
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finne en jobb. Fasen hvor man tar i bruk strategier for å nå målet ("planning of goal
pursuit", "goal striving" og "reflection", se figur 1) inkluderer blant annet evnen til å
velge hensiktsmessig jobbsøkingsstrategier, håndtere egne tanker, oppmerksomhet,
følelser, og å håndtere nederlag og motgang.

Noordzij et al. (2013) har raffinert denne modellen ytterligere, og har med utgangspunkt
i litteraturen om målorientering utviklet et program for å hjelpe jobbsøkere med å sette
seg mål i jobbsøkingsprosessen, som i større grad er relatert til utvikling og læring enn å
demonstrere kompetanser. Forfatterne fant at jobbsøkere som gjennom programmet
endret målorientering fra prestasjonsorientert til læringsorientert, i større grad evnet å
lære av negative tilbakemeldinger, hadde større grad av bevissthet rundt
jobbsøkingsstrategi, og hadde større sannsynlighet for å lykkes med å få jobb. I
jobbsøkingsprosessen vil man nødvendigvis ha mange delmål. Forfatterne sitt
anliggende var altså å gjøre grep som sikret at flere jobbsøkere kunne være
læringsorientert i de forskjellige delmålene.
Det er verdt å merke seg at Van Hooft et al. (2012) sin modell har mye til felles med
modeller for selvregulering innenfor sosial-kognitiv teori og pedagogisk psykologi.
Et eksempel er Zimmermans modell, hvor de tre hovedfasene "forethought",
"performance" og "self-reflection" er knyttet syklisk sammen
(Zimmerman & Campillo, 2002).

4.5 Oppsummering
Vi har sett hvordan jobbsøkingskvalitet kan konseptualiseres på minst to måter: Kvalitet
i forhold til resultatet av jobbsøkingen, og kvalitet i forhold til jobbsøkingsprosessen.
Videre har vi med utgangspunkt i jobbsøkingsprosessen presentert en dynamisk
selvreguleringsmodell. I neste kapittel gjør vi et forsøk på en foreløpig oppsummering
og drøfting, hvor vi ser på muligheten for sammenhenger mellom arbeidsledige
jobbsøkeres implisitte teorier om personlighet, opplevelse og håndtering av potensielle
trusler mot selvet i en hverdag som arbeidsledig, og kapasiteten til selvregulering i
jobbsøkingsprosessen.
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5 Foreløpig oppsummering og drøfting

5.1 Innledning
I kapittel to har vi sett hvordan implisitte teorier om personlighet ser ut til å ha
betydning for hvordan mennesker håndterer et utvalg sosialt og personlig krevende
utfordringer. I kapittel tre har vi sett at de samme utfordringer er beskrevet i
arbeidsledighetslitteraturen. I kapittel fire har vi drøftet ulike konseptualiseringer av
jobbsøkingskvalitet, med vekt på en prosess-orientert forståelse og selvregulering. I
dette kapitlet gjør jeg et forsøk på å se de foregående kapitlene i sammenheng. Jeg vil
argumentere for hvorfor sammenhenger mellom implisitte teorier om personlighet og
selvreguleringsprosesser av relevans for kvalitet i jobbsøkingsprosessen blant
arbeidsledige jobbsøkere, er sannsynlige. Med begrepet "arbeidsledig jobbsøker" menes
her en person som er registrert som arbeidsledig ved et arbeidskontor hos NAV, og som
er i aktiv jobbsøkingsprosess.

I tråd med teorien om implisitte teorier er jeg spesielt opptatt av hvilken mening
arbeidsledige jobbsøkere konstruerer i møte med negative erfaringer og opplevelser som
arbeidsledige (5.2) i en situasjon hvor man samtidig skal utvikle kompetanse i
jobbsøking (5.3). De negative opplevelsene er i denne sammenheng viktigst fordi det er
i møte med motgang og nederlag at implisitte teorier best predikerer hvorvidt
mennesker henfaller til passivitet og håpløshet eller aktivitet og mestring (Burnette et
al., 2013; Yeager et al., 2014; Dweck & Leggett, 1988).

5.2 Personlige og sosiale utfordringer knyttet til
arbeidsledighet, og implisitte teorier om personlighet
Vi har sett at arbeidsledighet kan utgjøre en trussel mot personlig og sosial identitet,
hvor opplevelsen av å bli ekskludert utfordrer vår opplevelse av å være verdifull og til
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nytte for fellesskapet. Når implisitt teori om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere
beveger seg mot formbar teori, vil en personlig og sosial identitet i større grad oppfattes
som en vedvarende konstruksjonsprosess. De sosiale og personlige nederlag vil i større
grad få preg av noe foreløpig. Derfor vil strategier for å håndtere slike utfordringer i
større grad være orientert mot mestring, optimisme og aktivitet. Når implisitt teori om
personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere beveger seg mot fast teori vil en personlig
og sosial identitet i større grad oppfattes som noe utenfor kontroll. De sosiale og
personlige nederlag vil i større grad få preg av noe endelig. Dermed vil strategier for å
håndtere slike utfordringer i større grad være orientert mot hjelpeløshet, pessimisme og
passivitet.
Vi har også sett hvordan det knyttes et stigma til arbeidsledige som gruppe, og hvordan
dette ytterligere utfordrer opplevelsen av å ha verdi, og å kunne bidra til fellesskapet.
Når implisitt teori om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere beveger seg mot
formbar teori, vil tilbøyeligheten til å oppfatte seg selv som en bestemt type person som
tilhører en bestemt gruppe, svekkes. Dette vil ha en reduserende virkning på opplevd
stereotype-trussel og stigma. Når implisitt teori om personlighet blant arbeidsledige
jobbsøkere beveger seg mot fast teori, vil tilbøyeligheten til å oppfatte seg selv som en
bestemt type person som tilhører en bestemt gruppe, styrkes. Dette vil ha en
forsterkende virkning på opplevd stereotype-trussel og stigma.

Videre har vi sett hvordan arbeidsledighet øker risikoen for opplevd stress, og hvordan
ulike strategier for håndtering av stress har ulike helsemessige konsekvenser. Når
implisitt teori om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere beveger seg mot formbar
teori vil strategier for å møte opplevd stress i større grad være orientert mot problemet
som skaper den stressende situasjonen. Dette kan vi beskrive som en mestringsorientert
strategi for håndtering av stress. Når implisitt teori om personlighet blant arbeidsledige
jobbsøkere beveger seg mot fast teori, vil strategier for å møte opplevd stress i større
grad være orientert mot fornektelse og unngåelse, det vil si den emosjonelle responsen
til problemet. Dette kan vi beskrive som en hjelpeløst orientert strategi for håndtering av
stress.
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Vi har sett hvordan arbeidsledighet kan føre til en opplevelse av skam, og hvordan
skammen typisk fører til at vi ønsker å skjule det vi skammer oss over. Når implisitt
teori om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere beveger seg mot formbar teori, vil
opplevelsen av skam reduseres fordi man er mindre orientert mot andres negative
bedømminger av en selv. Når implisitt teori om personlighet blant arbeidsledige
jobbsøkere beveger seg mot fast teori, vil opplevelsen av skam styrkes fordi man i større
grad frykter andres negative oppfatninger om en selv.

Endelig har vi sett hvordan arbeidsledighet ser ut til å øke risikoen for utvikling av
depresjonslidelser. Når implisitte teorier om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere
beveger seg mot formbar teori, vil opplevelsen av håpløshet ha svakere grep om
personen. En større grad av opplevd kontroll vil øke sannsynligheten for
mestringsorienterte strategier. Når implisitte teorier om personlighet blant arbeidsledige
jobbsøkere beveger seg mot fast teori, vil opplevelsen av håpløshet ha hardere grep om
personen. En mindre grad av opplevd kontroll over situasjonen vil øke sannsynligheten
for hjelpeløst orienterte strategier.

5.3 Implisitte teorier om personlighet og kapasiteten til
selvregulering i jobbsøkingsprosessen, i en personlig og sosialt
krevende livssituasjon
Jobbsøkingsaktiviteter er en naturlig del av hverdagen til en arbeidsledig jobbsøker.
Dermed virker det helt urimelig at den motgang og de nederlag som nettopp er
beskrevet ikke skal få betydning for tanker, emosjoner og atferd i jobbsøkingsprosessen.
Dersom en jobbsøker for eksempel knytter skam til sin situasjon, vil hun ha
vanskeligere for å bruke sitt sosiale nettverk aktivt i jobbsøkingsprosessen. Hvis hun
deltar på et jobbsøkingskurs hvor opplevelsen av stigma trigges, vil dette øke
sannsynligheten for unngåelsesorienterte strategier.
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Når implisitte teorier om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere beveger seg mot
formbar teori vil ulike trusler mot selvet gjennomgående tolkes på en mer
mestringsorientert måte, og jobbsøkingsprosessen vil i større grad fremstå som
mulighetenes prosess. Manglende eller negative tilbakemeldinger fra potensielle
arbeidsgivere vil i mindre grad tolkes som et personlig nederlag. Når implisitte teorier
om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere beveger seg mot fast teori, vil ulike
trusler mot selvet gjennomgående tolkes på en mer hjelpeløst orientert måte, og
jobbsøkingsprosessen vil i større grad fremstå som bekreftelsen på alt som går galt.
Manglende eller negative tilbakemeldinger fra potensielle arbeidsgivere vil i større grad
tolkes som et personlig nederlag. Dermed blir jobbsøkingsprosessen, som egentlig
skulle vært veien tilbake til arbeidslivet, en negativ og selvforsterkende påminner om
tingenes tilsynelatende ubehjelpelige tilstand.

5.4 Oppsummering og klargjøring av antatte relasjoner
mellom implisitte teorier om personlighet og
selvreguleringsprosesser i jobbsøking
Mulige sammenhenger mellom formbar teori om personlighet og et utvalg
selvreguleringsprosesser av relevans for utvikling av kvalitet i jobbsøkingsprosessen
blant arbeidsledige jobbsøkere er sannsynliggjort. Ulike trusler mot selvet er forventet å
ha modererende effekter. Litteraturen om implisitte teorier er imidlertid blitt kritisert for
å mangle teoretisk koherens i forhold til selvreguleringsprosesser. For å klargjøre
relasjoner mellom implisitte teorier og selvregulering ytterligere, vil jeg i neste del
beskrive hovedfunn i en nylig publisert metaanalyse. Burnette et al. (2013) sin
behandling av forholdet mellom implisitte teorier og selvregulering kan være en
inspirasjon til ytterligere klargjøring i forhold til egen problemstilling.
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6 SOMA-modellen: Presentasjon og
drøfting
6.1 Innledning
"SOMA" står for "goal setting", "goal operating", "goal monitoring" og "goal
achievement". Modellen er et forsøk på å etablere et helhetlig konseptuelt rammeverk
for organisering og tolkning av et betydelig utvalg litteratur om sammenhenger mellom
implisitte teorier og selvreguleringsprosesser. I metaanalysen «Mindsets Matter: A
Meta-Analytic Review of Implicit Theories and Self-Regulation» argumenterer
forfatterne for at et slikt rammeverk er nødvendig for å adressere uklarheter i litteraturen
og styrke teoretisk koherens i forhold til variabler knyttet til selvregulering (Burnette et
al., 2013). Særlig ønsker forfatterne å utvikle dypere forståelse av hva slags karakter og
styrke sammenhenger mellom implisitte teorier og selvreguleringsprosesser ser ut til å
ha på tvers av domener og populasjoner, og under hvilke omstendigheter implisitte
teorier best predikerer selvreguleringsprosesser.
SOMA-modellen bygges rundt Carver og Scheiers (1998) "self control theory". Dette er
en kybernetisk tilnærming til selvregulering hvor drivet etter å redusere diskrepans
mellom ønsket og faktisk tilstand gjennom en såkalt feedback-loop, står helt sentralt.
Jeg presenterer først noen hovedlinjer i Carver og Scheiers kybernetiske tilnærming til
selvregulering, fordi denne utgjør et sentralt teoretisk fundament for SOMA-modellen
(6.2). Deretter presenterer jeg selve modellen med implikasjoner (6.3), før jeg
avslutningsvis drøfter noen sider ved modellen jeg mener bør problematiseres fra et
vitenskapsteoretisk ståsted (6.4).
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6.2 Carver og Scheiers kybernetiske tilnærming til
selvregulering
I selvreguleringslitteraturen eksisterer ulike tradisjoner side om side. Kybernetiske
tilnærminger bruker mekaniske systemer som metafor i forståelsen av hvordan
mennesker regulerer seg selv. Mennesket blir å betrakte som et mekanisk system i den
forstand at de sentrale forhold hva selvregulering angår kan kategoriseres i rimelig
entydige kategorier, hvor sammenhengen mellom kategoriene er lineær. MacKenzie,
Mezo og Francis (2012) mener denne tilnærmingen historisk sett har banet vei for
selvreguleringsmodeller i psykologien, men at nyere teoriutvikling og forskning rundt
selvregulering ikke lengre refererer tilbake til deres opphav. Det mest sentrale element i
en kybernetisk tilnærming til selvregulering er den såkalte feedback-loopen.
Carver og Scheier (1998) bruker en termostat som metafor for å forklare hvordan
feedback-loopen får den mekaniske systemet til å regulere seg selv. En termostat er stilt
inn på en ønsket temperatur (Carver og Scheier omtaler denne prosessen som "goal
setting". Dette innebærer å etablere spesifikke referansepunkter eller ønskede
sluttilstander). Ettersom temperaturer svinger undersøker termostaten med jevne
mellomrom gjeldende temperatur i forhold til ønsket temperatur (Carver og Scheier
omtaler denne prosessen som "goal monitoring". Dette innebærer en vurdering av
mulige hindringer for å nå målet, og en vurdering av tilgjengelige ressurser for å lykkes
med å nå målet). Når temperaturen er for lav, skrus varmen opp. Når temperaturen er for
høy, skrus kanskje varmen helt av. (Carver og Scheier omtaler denne prosessen som
"goal operating". Dette innebærer aktiviteter som øker sannsynligheten for
måloppnåelse (Burnette et al., 2013 viser her til Carver & Scheier, 1998). Ved hjelp av
kontinuerlig feedback fra omgivelsene regulerer systemet seg selv (Burnette et al., 2013
viser her til Carver og Scheier, 1982). Carver og Scheiers selvreguleringsmodell består
følgelig av kategoriene "goal setting", "goal monitoring" og "goal operating" - og
gjennom feedback-loopen får systemet informasjonen som driver det fremover.
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6.3 SOMA-modellen: Et forsøk på å klargjøre sammenhenger
mellom implisitte teorier og selvreguleringsprosesser
I metaanalysen «Mindsets Matter: A Meta-Analytic Review of Implicit Theories and
Self-Regulation» utvikler Burnette et al. (2013) ved hjelp av Carver og Scheiers
kybernetiske tilnærming en teoretisk modell, hvis ambisjon er å klargjøre
sammenhenger mellom betydelig utvalg litteratur om implisitte teorier og
selvreguleringsprosesser. Modellen er her gjengitt.

Figur 2. Den originale SOMA-modellen (hentet fra Burnette et al., 2013, s. 657)
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Modellen gir et fundament for å beskrive effektestimater mellom formbare teorier og
noen overordnede kategorier selvreguleringsprosesser. Det er en modell som skal gi et
utgangspunkt for å organisere litteratur med henblikk på prediksjon. Hver sti med
bokstav, representerer en spesifikk hypotese. Solide linjer representerer direkte effekter,
og stiplede linjer representerer interaksjonseffekter. Når variabelen helt til venstre
omtales som "incremental beliefs" (heretter omtalt som formbare teorier), innebærer
dette at implisitte teorier behandles som kontinuerlige variabler: Formbare og faste
teorier blir motpoler på samme skala. Når implisitt teori beveger seg mot formbar teori,
svekkes fast teori tilsvarende. Jo høyere skåre på denne variabelen, jo mer formbar
teori. Videre opererer modellen med såkalte egotrusler. Disse defineres av forfatterne
som ulike trusler mot selvet, for eksempel trusselen om negativ tilbakemelding i en
prestasjonssituasjon. Slike trusler har i følge modellen modererende effekter.
Moderatorvariabler påvirker styrken mellom variabler. Slik bidrar egotruslene til å
skape omgivelser som påvirker relasjoner mellom formbare teorier og
selvreguleringsprosesser. De ulike selvreguleringsprosessene læringsmål og
prestasjonsmål (ytterligere inndelt i tilnærmingsmål og unngåelsesmål), hjelpeløse og
mestringsorienterte strategier, og negative følelser og forventninger - kan alle
kategoriseres meningsfylt innenfor rammene av Carver og Scheiers kategorier "goal
setting", "goal operating" og "goal monitoring". "Goal achivement" kan oversettes med
måloppnåelse.

I metaanalysen brukes altså SOMA-modellen som konseptuelt rammeverk i forhold til
organisering og tolkning av datagrunnlaget. Forfatterne argumenterer for at tidligere
tvetydigheter i litteraturen delvis oppklares når data samles innenfor et slikt helhetlig
teoretisk rammeverk. Sprik i resultater kan for eksempel tilskrives et uavklart forhold til
egotruslenes modererende effekter, eller at måldimensjonen i en rekke studier ikke
nyanseres tilstrekkelig ved å dele opp både læringsmål og prestasjonsmål i
tilnærmingsorienterte og unngåelsesorienterte varianter. Forfatterne argumenterer også
for at modellen peker ut nye retninger for fremtidig teoriutvikling og forskning. Mulige
implikasjoner for fremtidig teoriutvikling og forskning skal vi nå se nærmere på.
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6.4 SOMA-modellen: Implikasjoner for teoriutvikling og
forskning
SOMA-modellen har implikasjoner for videre forskning. Med bakgrunn i i oppgavens
problemstilling vil jeg fremheve følgende tre forhold som spesielt viktige:

1.

Når litteraturen om implisitte teorier organiseres ved hjelp av SOMA-modellen blir
resultatet entydig. Implisitte teorier spiller en rolle i forhold til menneskers evne til
selvregulering. En slik konklusjon fra en metaanalyse gir et mer robust
utgangspunkt når sammenhenger mellom implisitte teorier og
selvreguleringsprosesser skal undersøkes teoretisk og empirisk på nye livsområder.

2.

Modellen bidrar til klargjøring når det gjelder under hvilke omstendigheter
implisitte teorier best predikerer målorientering og strategier mot målet. Gjennom
metaanalysen er det sannsynliggjort at egotrusler spiller en sentral rolle på tvers av
ulike typer implisitte teorier og i et mangfoldig utvalg. Når egotruslene øker i
styrke og implisitt teori beveger seg mot fast, blir resultatet først og fremst en
sterkere orientering mot unngåelse og hjelpeløshet. Når implisitt teori under
samme betingelser beveger seg mot formbar, blir resultatet i større grad orientert
mot læring og mestring.

3.

Modellen synliggjør nødvendigheten av å splitte særlig prestasjonsmål opp i
henholdsvis prestasjon/tilnærming og prestasjon/unngåelse. SOMA-modellen
forklarer delvis sprikende funn i litteraturen med at prestasjonsdimensjonen i
målorientering ikke er splittet opp i tilnærmingsorientert og unngåelsesorientert.
Særlig under forhold hvor vi forventer egotrusler, vil det være viktig å operere med
disse to variantene prestasjonsorientering fordi fastere teorier under slike
betingelser tenderer sterkere mot prestasjon/unngåelse (Burnette et al., 2013).

!33

6.5 SOMA-modellen: Noen kritiske refleksjoner
Burnette et al. (2013) beskriver SOMA-modellen som en syntese mellom litteratur om
implisitte teorier og Carver og Scheiers "self control theory". Jeg mener det må være lov
å stille spørsmål ved dette. Min kritikk er av vitenskapsteoretisk karakter.

Implisitte teorier er del av en sosial-kognitiv tradisjon hvor resiprok determinisme, den
triadiske prosessen hvor atferd, individ og omgivelser påvirker hverandre gjensidig, og
det proaktive, intensjonale mennesket står i sentrum. Carver og Scheiers self control
theory har røtter i en kybernetisk tradisjon, hvor menneskers selvregulering primært blir
et spørsmål om drivet mot å redusere diskrepans mellom opplevd og ønsket tilstand. Vi
kan med Bandura og Locke (2003) kritisere nettopp Carver og Scheiers kybernetiske
tilnærming for å undervurdere det proaktive mennesket og den sosiale virkelighets
kompleksitet. Dermed blir mitt spørsmål: Hvordan er det mulig å konstruere en syntese
mellom to tilnærminger som åpenbart ikke står på samme vitenskapsteoretiske grunn?
Og hvorfor velger ikke Brunette et al. (2013) heller en tilnærming til selvregulering som
står i samme tradisjon som litteraturen om implisitte teorier? Er det lov å stille spørsmål
ved i hvilken grad metaanalysen bidrar til større grad av teoretisk koherens (Burnette et
al., 2013, s. 656), når perspektivet litteraturen organiseres rundt tilhører en helt annen
tradisjon enn litteraturen som organiseres?

Når det skal utvikles synteser mellom ulike tradisjoner må nødvendigvis begreper
avklares. Her oppstår etter mitt skjønn utfordringer som ikke drøftes i det hele tatt av
Burnette et al. (2013). Særlig gjelder dette hvordan et begrep som
diskrepansreduserende feedback-loop skal forstås innenfor en sosial-kognitiv
teoritradisjon. Hos Carver og Scheier er dette konseptet avgjørende. Innenfor
tradisjonell sosial-kognitiv teori er mennesker imidlertid mer tilbøyelige til å se
fremover enn bakover. Det gir ikke mening å skulle bli innelåst i en negativ feedbackloop (Bandura & Locke, 2003). Bandura kritiserer slike tilnærminger for å være basert
på streng materialistisk reduksjonisme. I noen grad maler kanskje Bandura og Locke
fanden på veggen?
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MacKenzie et al. (2012) gir for eksempel en detaljert beskrivelse av komponentene som
utgjør det mekaniske systemet, hvor mål kan være både ytre og indre generert og på
ulike abstraksjonsnivåer, hvor oppfattelser av tingenes tilstand kan være helt ubevisst men også bestå av metakognitive prosesser, og hvor kalkuleringen av diskrepans
mellom ønsket og opplevd tilstand består av en rekke kognitive prosesser. Dette er
hvertfall en nyansering av det bildet Bandura og Locke (2003) tegner opp. Kan vi med
MacKenzie et al. (2012) tenke oss en feedback loop som noe som ikke "låser mennesker
fast" (jf. Banduras kritikk av den kybernetiske tilnærming), men som genereres av et
proaktivt menneske i samspill med sine omgivelser?

Spørsmålet er i seg selv problematisk fordi den kybernetiske tenknings grunnleggende
metafor, det mekaniske systemet med dets feedback-loop, legger språklige føringer som
påvirker vår tenkning på en måte som er inkonsistent med tradisjonell sosial-kognitiv
virkelighetsforståelse. Burnette et al. (2013) konkluderer for eksempel selv med at
mennesker med formbar og fast teori i noen grad ser ut til å velge strategier for å nå sine
mål før de mottar umiddelbar informasjon fra omgivelsene. Dermed får vi en feedbackloop som ikke låser mennesker fast, men åpner for intensjoner og handlinger. "Det
mekaniske systemet" blir menneskeliggjort ved at våre handlinger blir mer enn
resultatet av hvordan vi oppfatter handlingenes konsekvenser. Vi får en situasjon hvor
"det mekaniske systemet" ikke nødvendigvis er avhengig av feedback for å gjøre valg.
Når et menneske med formbar teori velger en læringsorientert tilnærming til en
utfordring på tross av en rekke nederlag, hvilken diskrepans er det da som driver
handling fremover? Hva som er denne diskrepansens karakter, vil dels være avhengig
av vedkommendes grunnleggende antagelse om formbarheten til personlige egenskaper.
Det psykologiske filtret for konstruksjon av mening (Molden & Dweck, 2006) legger
med andre ord premisser for diskrepansens kvalitet, og i noen grad også om det
forekommer disprepans. Feedback fra omgivelser er et sentralt element i alle systemers
selvregulering, men hvor sentral feedback-loopen er i forståelsen av menneskers
handlinger, bør hvertfall nyanseres. Når jeg senere i oppgaven videreutvikler SOMAmodellen, gjør jeg det med en sosial-kognitiv forståelse av et fremtidsrettet og
intensjonalt menneske i sentrum i tråd med Bandura og Locke (2003).
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6.6 Oppsummering
Vi har sett hvordan SOMA-modellen kan brukes for å klargjøre relasjoner mellom
implisitte teorier og selvreguleringsprosesser. Betydningen av egotrusler som
modererende faktor, og nødvendigheten av å splitte opp prestasjonsmål i en
tilnærmings- og unngåelsesdimensjon, er fremhevet som særlig viktig i forhold til
videre forskning og teoriutvikling. Noen kritiske refleksjoner rundt SOMA-modellens
vitenskapsteoretiske fundament er kort drøftet. I neste kapittel gjør jeg et forsøk på å
videreutvikle deler av SOMA-modellen, slik at den blir tilpasset arbeidsledige
jobbsøkeres jobbsøkingsprosess.
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7 Videreutvikling og tilpasning av
SOMA-modellen
7.1 Innledning
I kapittel fem konkluderte vi med at sammenhenger mellom arbeidsledige jobbsøkeres
implisitte teorier om personlighet og regulering av selvreguleringsprosesser av relevans
for kvalitet i jobbsøkingsprosessen var sannsynlige. Ved hjelp av SOMA-modellen
klargjorde vi i kapittel seks relasjoner mellom implisitte teorier og
selvreguleringsprosesser, og fant ytterligere støtte for at trusler mot selvet (egotrusler)
har modererende effekter. Dermed er grunnlaget lagt for en videreutvikling og
tilpasning av SOMA-modellen, som beskriver mulige sammenhenger mellom implisitte
teorier om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere og et utvalg
selvreguleringsprosesser av relevans for kvalitet i jobbsøkingsprosessen. Jeg gjør først
rede for valget av selvreguleringsprosesser i jobbsøking som inngår i modellen (7.2).
Det sentrale er å identifisere et edruelig utvalg kategorier hos Van Hooft et al. (2012)
som står godt til SOMA-modellen og konklusjonene i Burnette et al. (2013) sin
metaanalyse. Deretter beskriver jeg modellen visuelt, og presiserer hvilke hypoteser
modellen bygger på (7.3). Disse hypotesene danner grunnlaget for empirisk
undersøkelse av modellen. Avslutningsvis introduserer jeg tre nye variabler som ikke er
del av modellen, men som vil inngå i den empiriske undersøkelsen. Dette gjøres både
for å gi dypere forståelse av modellen, men også for å gi et grunnlag for å kunne
vurdere konvergerende og diskriminerende validitet i forhold til variabler i en modell
som ikke tidligere er undersøkt i jobbsøkingslitteraturen. Hva vi kan forstå med disse
validitetstypene kommer jeg tilbake til i metodekapitlet (kapittel åtte).

7.2 Valg av selvreguleringsprosesser til modellen
Van Hooft et al. (2012) presenterer i sin selvreguleringsmodell for
jobbsøkingsprosessen forslag til ulike kategorier innenfor målsetting og strategier mot
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målet (figur 1, side 23). Følgende tre kategorier er valgt ut til den tilpassede modellen:

1. Å velge et mål (del av "goal establishment")
2. Strategivalg (del av "planning of goal pursuit")
3. Selvmonitorering og aktiv feedbacksøking (del av "goal striving").

Dette er forholdsvis brede kategorier med en fleksibilitet som gjør det mulig å tilpasse
dem på en troverdig måte til Burnette et al. (2013) sin metaanalyse og SOMA-modellen.
I fortsettelsen vil jeg forsøke å klargjøre hvorfor disse tre kategoriene er rimelige valg.

Å velge et mål er hos Van Hooft et al. (2012) knyttet til målsetting. Forfatterne
presiserer at det kan være mange mål på gang i en jobbsøkingsprosess - både
resultatmål og prosessmål. Eksempler er et mål om å holde seg oppdatert i forhold til
fremtidige muligheter eller utvikle et profesjonelt nettverk. For arbeidsledige
jobbsøkere virker det imidlertid åpenbart at hovedmålet for de fleste vil være å finne
relevant arbeid. Burnette et al. (2013) har vist at implisitte teorier har betydning for om
mennesker har en tendens til å sette seg læringsmål eller prestasjonsmål (i SOMAmodellen omtalt under kategorien "goal setting"). Å ha mål orientert mot læring vil
være et kjennetegn på høyere kvalitet i jobbsøkingsprosessen. Å ha et mål orientert mot
prestasjon/unngåelse vil være et kjennetegn på lavere kvalitet i jobbsøkingsprosessen.

Strategivalg er hos Van Hooft et al. (2012) knyttet til tendensen når det gjelder hvordan
vi velger å nærme oss målet vi har valgt. Forfatterne viser til Crossley og Highhouse
(2005) som operasjonaliserte tre jobbsøkingsstrategier: Fokusert, utforskende og
tilfeldig. De to første strategier er knyttet til aktivitet og klar retning. Den siste er knyttet
til passivitet og tilfeldigheter. Derfor kan disse jobbsøkingsstrategiene også sies å være
relatert til mestringsorienterte (fokusert og utforskende) og hjelpeløst orienterte
(tilfeldig) jobbsøkingsstrategier. I empiriske studier fant Crossley og Highhouse (2005)
at strategiene fokusert og utforskende relaterer seg positivt til antall jobbtilbud. Tilfeldig
strategi relaterer seg negativt til antall jobbtilbud. Når det gjelder strategier mot et mål
har Burnette et al. (2013) vist at implisitte teorier har betydning for om mennesker tar
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aktivt grep og søker muligheter eller tenderer mot passivitet og håpløshet på veien mot
et mål (i SOMA-modellen omtalt under kategorien "goal operation"). Å ha en fokusert
og utforskende jobbsøkingsstrategi (mestringsorientert strategi) vil være et kjennetegn
på høyere kvalitet i jobbsøkingsprosessen. Å ha en tilfeldig jobbsøkingsstrategi
(hjelpeløst orientert strategi) vil være et kjennetegn på lavere kvalitet i
jobbsøkingsprosessen.

Selvmonitorering og aktiv feedbacksøking er hos Van Hooft et al. (2012) knyttet til
hvordan man selv vurderer veien mot målet - og i hvilken grad man evner å søke
informasjon fra omgivelsene som kan brukes på veien mot målet. Ashford og Tsui
beskriver aktiv feedbacksøking som fundamental i forhold til selvregulering (Van Hooft
et al. 2012 viser her til Ashford & Tsui, 1991). Van Hooft et al. (2012) presiserer at
kvalitet i jobbsøkingsprosessen er umulig uten evnen til å vurdere informasjon fra andre
på veien mot målet, som vil kunne bidra til en justering eller endring av
jobbsøkingsprosessen. Forfatterne argumenterer for at slik informasjon bør innhentes
både fra profesjonelle som bistår jobbsøkere, for eksempel kursholdere i jobbsøking og
rådgivere, men også representater fra arbeidsgiversiden i arbeidsmarkedet, for eksempel
rekrutterere. Burnette et al. (2013) har vist at implisitte teorier har betydning for i
hvilken grad mennesker tenderer mot negative emosjoner eller optimistiske
forventninger når de vurderer hvordan de ligger an i forhold til et mål (i SOMAmodellen omtalt under kategorien "goal monitoring"). Formbar teori vil i større grad
enn fast teori tendere mot en tolkning av informasjon fra omgivelser i læringsøyemed.
Fast teori vil i større grad enn formbar teori tendere mot en tolkning av informasjon fra
omgivelser som potensielle bedømminger av egen person. Dette handler om at motivene
for å søke informasjon er ulike: Mennesker med formbar teori vil i større grad enn fast
teori søke informasjon for å lære. Mennesker med fast teori vil i større grad enn formbar
teori søke informasjon for å beskytte eller styrke sin selvfølelse.

Tuckey, Brewer og Williamson (2002) identifiserer fire motiver for å søke
tilbakemelding fra våre omgivelser, hvorav tre er av særlig relevans i vår sammenheng:
"the desire for useful information", "the desire to protect one's ego" og varianten av "the
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desire to manage impressions" som går under navnet "defensive impression/
management" . Disse motivene har relevans i forhold til jobbsøkingsprosessen som
læringsprosess, men er også mulige å gi et meningsfylt innhold innenfor rammene av
Burnette et al. (2013) og SOMA-modellen. Derfor presenterer jeg kort hva vi kan forstå
med disse motivene, og hvordan vi kan forvente at de påvirker evnen til å lære når vi
søker tilbakemelding i en jobbsøkingsprosess.

"The desire for useful information" (heretter omtalt som nyttig informasjon-motivet)
Jeg vurderer at dette motivet er relatert til tilnærming fordi forfatterne knytter det til et
behov for å aktivt hente ut relevant informasjon i situasjoner preget av usikkerhet, med
henblikk på å redusere denne usikkerheten. Med Tuckey et al. (2002) kan vi
argumentere for at verdien av tilbakemeldinger vil være større for læringsorienterte
individer. For jobbsøkere hvor behovet for nyttig informasjon-motivet dominerer når de
søker tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen, virker det derfor rimelig at dette vi ha en
positiv innvirkning på læringsmuligheter.

"The desire to protect one’s ego" (heretter omtalt som beskyttelse av ego-motivet)
Jeg vurderer at dette motivet er relatert til unngåelse fordi forfatterne knytter det til et
behov for å unngå tilbakemeldinger som kan true selvfølelsen. Gjennom å unngå slike
erfaringer beskyttes eget selv. Northcraft og Ashford (1990) fant at når mennesker
opplever negative tilbakemeldinger som mer truende, reduserer dette sannsynligheten
for å søke tilbakemeldinger. For jobbsøkere hvor beskyttelse av ego-motivet dominerer
når de søker tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen, virker det rimelig at dette vil ha en
negativ innvirkning på læringsmuligheter.

"Defensive/impression management" (heretter omtalt som kontroll over negative
bedømminger-motivet)
Jeg vurderer at også dette motivet er relatert til unngåelse fordi forfatterne knytter det til
et behov for å unngå tilbakemeldinger som kan true selvfølelsen, men denne gang
gjennom å kontrollere andres oppfatninger av en selv for å hindre negative
bedømminger. For jobbsøkere hvor kontroll av negative bedømminger-motivet
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dominerer når de søker tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen, virker det rimelig at
dette vil ha en negativ innvirkning på læringsmuligheter.
Å ha et nyttig informasjon-motiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen vil
være et kjennetegn på høyere kvalitet i jobbsøkingsprosessen. Å ha beskyttelse av egomotiv og/eller kontroll over negative bedømminger-motiv for å søke tilbakemelding i
jobbsøkingsprosessen, vil være et kjennetegn på lavere kvalitet i jobbsøkingsprosessen.

7.3 Visualisering av modellen og utleding av hypoteser
Med bakgrunn i denne gjennomgangen kan vi visualisere en teoretisk modell for mulige
sammenhenger mellom implisitte teorier om personlighet og et utvalg
selvreguleringsprosesser av relevans for utvikling av kvalitet i jobbsøkingsprosessen
blant arbeidsledige jobbsøkere (figur 3, s. 42). Jeg har valgt å ikke kategorisere
implisitte teorier i enten/eller-kategorier, men behandle dem som motpoler langs en
kontinuerlig variabel fordi jeg ser for meg å bruke regresjonsbaserte analysemetoder på
et senere tidspunkt. Derfor er uavhengig variabel formbar teori om personlighet. Jo
høyere skåre på denne variabelen, jo sterkere formbar teori (og tilsvarende svakere fast
teori). I tråd med argumentasjonslinjen i kapittel fem, som senere er ytterligere
sannsynliggjort empirisk i kapittel seks, kan vi forvente at såkalte egotrusler har
modererende effekter. I modellen er disse knyttet til et utvalg negative erfaringer og
opplevelser man som arbeidsledig jobbsøker risikerer å måtte håndtere (beskrevet i
kapittel tre). Disse truslene mot selvet, er både knyttet til en helhetlig situasjon som
arbeidsledig, og til selve jobbsøkingsprosessen.
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Figur 3. En teoretisk modell for mulige sammenhenger mellom formbar teori om
personlighet og et utvalg selvreguleringsprosesser av relevans for utvikling av kvalitet i
jobbsøkingsprosessen blant arbeidsledige jobbsøkere. Solide linjer representerer direkte
effekter. Stiplede linjer representerer interaksjonseffekter.
(Idé etter Burnette et al., 2013).
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Fra denne modellen kan vi utlede syv hypoteser:
Hypotese 1: Når implisitt teori om personlighet hos arbeidsledige jobbsøkere beveger
seg mot mer formbar teori, vil dette øke sannsynligheten for at jobbsøkeren er
læringsorientert i sin målorientering i jobbsøkingsprosessen
Hypotese 2: Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren
beveger seg mot mer formbar teori, vil dette redusere sannsynligheten for at
jobbsøkeren er prestasjon/unngåelsesorientert i sin målorientering i
jobbsøkingsprosessen
Hypotese 3: Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren
beveger seg mot mer formbar teori, vil dette øke sannsynligheten for at jobbsøkeren har
en fokusert og utforskende jobbsøkingsstrategi
Hypotese 4: Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren
beveger seg mot mer formbar teori, vil dette redusere sannsynligheten for at
jobbsøkeren har en tilfeldig jobbsøkingsstrategi
Hypotese 5: Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren
beveger seg mot mer formbar teori, vil dette øke sannsynligheten for at jobbsøkeren har
et nyttig informasjon-motiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen
Hypotese 6: Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren
beveger seg mot mer formbar teori, vil dette redusere sannsynligheten for at
jobbsøkeren har et beskyttelse av ego-motiv og kontroll over negative bedømmingermotiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen
Hypotese 7: Egotrusler vil ha modererende effekter i forhold til de seks andre
hypotesene. Disse truslene testes ikke empirisk, men er argumentert for med bakgrunn i
eksisterende litteratur (kapittel to, tre, fem og seks)
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Fordi modellen ikke tidligere er undersøkt i jobbsøkingslitteraturen, kommer jeg også til
å inkludere tre variabler i den empiriske undersøkelsen som kan gi oss holdepunkter for
å vurdere konvergerende og diskriminerende validitet: Målorienteringsdimensjonen
prestasjon/tilnærming, "self-efficacy" i jobbsøkingsprosessen, og implisitte teorier om
intelligens. En nærmere utdyping av hva som ligger i disse begrepene, og bakgrunnen
for valget om å inkludere dem i den empiriske undersøkelsen, vil bli presentert i
metodekapitlet (8.4, 8.4.2).

7.4 Oppsummering
Vi har utviklet en teoretisk modell for mulige sammenhenger mellom formbar teori om
personlighet og regulering av et utvalg selvreguleringsprosesser av relevans for
utvikling av kvalitet i jobbsøkingsprosessen blant arbeidsledige jobbsøkere. Såkalte
egotrusler er forventet å ha modererende effekter. Modellen består av syv hypoteser. I
neste kapittel beskrives hvordan seks av disse hypotesene er undersøkt empirisk.
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8 Metode
8.1 Innledning
Vi har sannsynliggjort mulige sammenhenger mellom formbar teori om personlighet og
et utvalg selvreguleringsprosesser av relevans for utvikling av kvalitet i
jobbsøkingsprosessen blant arbeidsledige jobbsøkere. Såkalte egotrusler er forventet å
ha modererende effekter. På bakgrunn av disse mulige sammenhengene har vi utviklet
en teoretisk modell. I dette kapitlet beskriver jeg hvordan modellen er undersøkt
empirisk. Jeg innleder med en diskusjon rundt valget av et ikke-eksperimentelt design
(8.2). Deretter beskriver jeg utvalg (8.3), kriterier for og valg av måleinstrumenter (8.4),
prosedyre for oversettelse av måleinstrumenter og pilotundersøkelse (8.5),
gjennomføring av spørreundersøkelse (8.6), klargjøring av data i SPSS (8.7) og
relevante statistiske analysemetoder (8.8). Kapitlet vil bli avrundet med en beskrivelse
av relevante hovedpunkter i Shadish, Cook og Campbells (2002) validitetssystem (8.9),
inkludert hvilke grep som er gjort i de forskjellige faser av forskningsprosjektet for å
sikre mest mulig valide slutninger. I resultat -og drøftingskapitlet (9.0) vil dette
systemet brukes til kritisk tolkning av resultatene.

8.2 Valg av design
Utgangspunktet for valg av forskningsdesign var den teoretiske modellen som ble
utviklet i kapittel 7 (figur 3, side 42). Denne modellen er konstruert med tanke på
prediksjon. Derfor var det naturlig å undersøke modellen innenfor rammene av et ikkeeksperimentelt design. Samtidig kan vi med bakgrunn i det teoretiske bakteppet
argumentere for at kausalitet ikke er usannsynlig. Implisitte teorier beskrives av Molden
og Dweck (2006) som psykologiske filtre for konstruksjon av mening. Det foreligger
med andre ord et teoretisk rasjonale for at den mening en arbeidsledig jobbsøker
konstruerer i forhold til de ulike selvreguleringsprosessene i vår modell dels er
produkter av formbar teori om personlighet. På generelt grunnlag er eksperimentelle
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design å foretrekke når det foreligger en målsetting om å trekke en kausal slutning. På
sikt ville det absolutt vært interessant å se på mulighetene for å undersøke den teoretiske
modellen innenfor rammene av et kvasi-eksperimentelt opplegg. Forutsatt at kvaliteten
på forskningen er god, ville en bekreftelse av modellen innenfor et slikt design kunne
være et viktig bidrag i en evidensbasert legitimering av tiltak og støtte til arbeidsledige
jobbsøkere i deres arbeid med utvikling av jobbsøkingskompetanse. Et slikt
eksperimentelt opplegg ville imidlertid vært krevende. Selv et enkelt kvasieksperimentelt design ville nødvendigvis måtte innebære planlegging og gjennomføring
av en intervensjon over noe tid med en tiltaksgruppe. Det er ikke opplagt hvordan
uavhengig variabel (teori om personlighet) burde manipuleres for å sikre at det faktisk
er dette som foregår. Litteraturen er ikke fyldig på dette punktet.

I et ikke-eksperimentelt design forsøker man i størst mulig grad å studere tingenes
tilstand slik de fremstår i sin naturlige sammenheng (Kleven, 2002). Mulige
årsaksstrukturer må sannsynliggjøres gjennom fornuftig argumentasjon og statistisk
kontroll. Et sentralt spørsmål i en slik argumentasjon er hvilke andre mulige
forklaringer som kan ligge til grunn for en tilsynelatende kausal sammenheng. Det
finnes et mangfold varianter ikke-eksperimentelle design, og jeg har valgt å gjøre en
spørreundersøkelse. Dette innebærer at alle variabler måles tilnærmet samtidig, på et
bestemt tidspunkt (Creswell, 2012). Spørreundersøkelse muliggjør en effektiv
innhenting av tendenser på gruppenivå.

8.3 Utvalg
Utvalget ble rekruttert fra Reaktorskolens avdelinger i Oslo og Akershus. Reaktorskolen
er en privat tilbyder av blant annet jobbsøkingskurs på oppdrag fra NAV. Gjennom slike
kurs skal deltakerne blant annet lære å skrive jobbsøknad, CV, øve på
intervjusituasjonen, bli bevisste brukere av sosiale nettverk, finne relevante jobber og
lignende. Deltakelse på Reaktorskolens jobbsøkingskurs er frivillig, og skjer i samråd
med veileder hos NAV. Utvalget kan beskrives som et bekvemmelighetsutvalg
(Creswell, 2012). Geografisk nærhet og muligheter for rask avtale var viktig. Utvalget
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bestod av 43 aktive jobbsøkere uten arbeid i aldersgruppen 21-63 år hvorav 15 var
menn og 28 var kvinner. Det var en klar overvekt deltakere med videregående skole
som høyeste fullførte utdanning. Antall måneder som arbeidsledig jobbsøker varierte fra
1 til 36.

Utvalget er relativt beskjedent i størrelse. Kombinasjonen bekvemmelighetsutvalg og
relativt beskjeden utvalgsstørrelse kan bli problematisk i forhold til generaliserbarhet i
senere analyser. Jeg hadde imidlertid ambisjoner om et større datagrunnlag, men valgte
å ikke analysere en gruppe deltakere hvor det er grunn til å stille spørsmål ved
kvaliteten på data. Overfor denne gruppen fikk jeg ikke mulighet til å gjennomføre
undersøkelsen selv, og den standardiserte malen for kommunikasjon under
gjennomføring ble heller ikke benyttet. Frafallet i denne gruppen var høyt (frafallet i
analysert materiale var lik null), og tekniske problemer i gjennomføringen av
undersøkelsen (undersøkelsen ble gjort ved hjelp av digitalt spørreskjema, og
rekkefølgen på spørsmålene ble for denne gruppen ikke randomisert), gjorde at jeg
samlet vurderte at data fra denne gruppen burde eksluderes fra analysen.

8.4 Kriterier for og valg av måleinstrumenter
Med Creswell (2012) ble følgende kriterier som hovedregel lagt til grunn for valg av
måleinstrumenter:

1. Instrumentet bør være så nytt som mulig. Det overordnede er å sikre at instrumentet
har den samme kulturelle betydning for originalutvalget og det nye utvalget.
2. Instrumentet bør være brukt av flere forfattere og publisert i relevante, anerkjente
vitenskapelige tidsskrifter.
3. Det bør foreligge informasjon om instrumentets reliabilitet og validitet fra tidligere
undersøkelser.

Måleinstrumentene som velges må naturligvis gi grunnlag for en best mulig
representasjon av den teoretiske modellen. De ulike egostrusler som er beskrevet i
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modellen ble ikke målt i spørreundersøkelsen. Litteraturen er imidlertid klar når det
gjelder de personlige, sosiale og økonomiske truslene man som arbeidsledig jobbsøker
står overfor (McKee-Ryan et al., 2005; Paul & Moser, 2009), sammenhenger mellom
implisitte teorier om personlighet og kapasitet til å håndtere lignende trusler (Schleider
et al., 2014; Schroder et al., 2015; Yeager et al., 2014), og slike truslers modererende
effekter mellom implisitte teorier og selvreguleringsprosesser (Burnette et al., 2013).

Med Kvernbekk (2002) kan vi argumentere for at modeller kan betraktes som
forenklede deler av større og relevante teoretiske universer. I vårt tilfellet vil det derfor
være interessant å inkludere måleinstrumenter hvis hensikt er å måle fenomener også
utenfor modellen - hvis vi har grunn til å tro at disse fenomenene vil kunne ha relevans
for vår forståelse av selve modellen. I tillegg vil dette åpne for en mulighet til å vurdere
konvergerende og diskriminerende validitet: I hvilken grad opptrer modellens variabler
på forventet måte i forhold til andre operasjonaliserte variabler vi enten forventer eller
ikke forventer sammenhenger med? (Cole, 1987). Jeg vurderer at dette er særlig viktig
fordi modellen tar sikte på å beskrive sammenhenger som ikke er beskrevet tidligere i
jobbsøkingslitteraturen.

I den empiriske undersøkelsen kommer jeg derfor til å inkludere operasjonaliseringer av
tre variabler som ikke er del av den teoretiske modellen: "Self-efficacy" i
jobbsøkingsprosessen (heretter omtalt som mestringsforventning), implisitte teorier om
intelligens, og målorientering: prestasjon/tilnærming. Nærmere beskrivelser av disse
variablene kommer senere i metodekapitlet (8.4.2).

8.4.1 Beskrivelser av måleinstrumenter direkte knyttet til modellen
Implisitte teorier om personlighet
Uavhengig variabel i alle hypoteser er implisitte teorier om personlighet.
Utgangspunktet for valg av instrument når det gjelder implisitte teorier om personlighet
var Beliefs About Human Nature, opprinnelig utviklet av Dweck og Levy (Dweck &
Levy, 1997; Heslin, Latham & VandeWalle, 2005). Dette er et såkalt domenegenerelt
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instrument og består av åtte items. Fordi alle åtte items har til hensikt å måle det samme
underliggende fenomenet, nemlig graden av fast eller formbar teori om personlighet,
kan vi med Chiu et al. (1997) argumentere for å redusere antall items fra åtte til tre.
Dette vil kunne hindre at respondenter opplever en spørreundersøkelse som unødvendig
langtekkelig. Instrumentet som ble oversatt fra engelsk til bruk i denne undersøkelsen
bestod av tre items: “The kind of person someone is, is something very basic about them
and it can’t be changed very much”, “People can do things differently, but the
important parts of who they are can’t really be changed” og “Everyone is a certain kind
of person and there is not much that can be done to really change that”. Respondenter
indikerer i hvilken grad de er enige med disse utsagnene på en Likert-skala med seks
graderinger fra svært enig (1) til svært uenig (6). Skårene summeres og gjennomsnitt
beregnes. Fordi data senere skal behandles med regresjonsbaserte metoder, ble graden
av formbar teori behandlet som en kontinuerlig variabel (Chiu et al., 1997). Desto
høyere gjennomsnittsskåre, desto høyere grad av formbar teori. Det er ikke
nødvendigvis slik at lavere grad av formbar teori må betyr tilsvarende økende grad av
fast teori. I denne sammenheng kan dette imidlertid legges til grunn (se Chiu et al., 1997
for nærmere diskusjon rundt dette). Den forenklede versjonen av dette instrumentet
(som består av kun tre items) ble brukt flere ganger i «Lay Dispositionism and Implicit
Theories of Personality» publisert i Journal of Personality and Social Psychology (Chiu
et al., 1997) og fikk alphaskårer fra .73 til .90. Identisk instrument ble nylig brukt i «The
Role of Implicit Theories in Mental Health Symptoms, Emotion Regulation, and
Hypothetical Treatment Choices in College Students» publisert i Cognitive Therapy and
Research i 2015, og fikk alphaskåre på 0.80 (Schroder et al., 2015). Til den norske
oversettelsen ble instrumentet omgjort fra et såkalt others-form til et self-form fordi vi er
interessert i oppfatninger når det gjelder muligheter til å utvikle egen personlighet - og
ikke oppfatninger om folks personlighet i sin alminnelighet. Med Dweck (2000) gjøres
dette ved å erstatte ordene «someone», «them», «people», «they» og «everyone» med
«you». Den norske versjonen av utsagnene finnes i vedlegg 3.
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Jobbsøkeres målorientering i jobbsøkingsprosessen
Utgangspunktet for valg av instrument når det gjelder å besvare hypotese 1 og 2 var The
Job Search Goal Orientation Questionnaire (Noordzij et al., 2013). En fordel med dette
instrumentet er at det er tilpasset jobbsøkingsprossesen. Foruten læringsorientering,
måler instrumentet både prestasjon/tilnærming og prestasjon/unngåelse. Dette står godt
til tidlige funn hos Dweck og Leggett (1988), og senere Burnette et al. (2013). Det er
kun læringsdimensjonen og prestasjon/unngåelse som trengs for å besvare hypotese 1
og 2, men prestasjon/tilnærming vil også bli brukt i undersøkelsen som kontrollvariabel.
Instrumentet består av totalt tolv items. Hver dimensjon måles ved fire items.
Eksempler på items er «In the next week when I am searching for a job I want to learn
as much as possible about searching and applying for jobs» (læringsmål), «In the next
week when I am searching for a job I want to do better than others in the job search and
applying for jobs» (prestasjonsmål orientert mot tilnærming) og «In the next week when
I am searching for a job I prefer avoiding failures in job seeking rather than learn
something new» (prestasjonsmål orientert mot unngåelse). Respondenter indikerer i
hvilken grad de er enige med disse utsagnene på en Likert-skala med fem graderinger
fra svært uenig (1) til svært enig (5). Skårene for hver dimensjon summeres og
gjennomsnitt beregnes. Desto høyere gjennomsnittsskåre, desto mer orientert mot den
aktuelle målorienteringsdimensjonen. I «The effects of a learning-goal orientation
training on self-regulation: A field experiment among unemployed job seekers»
publisert i Personnel Psychology ble instrumentet brukt i to omganger og fikk
alphaskårer fra .91 til .93 (læring), .78 til 82 (prestasjon-tilnærming) og .80 til 86
(prestasjon-unngåelse) (Noordzij et al., 2013). Den norske versjonen av utsagnene
finnes i vedlegg 3.

Jobbsøkingsstrategi
Utgangspunktet for valg av instrument når det gjelder å besvare hypotese 3 og 4 var en
modifisert utgave av Steven og Turbans (2001) måleinstrument for ulike
jobbsøkingsstrategier. Instrumentet måler tre typer strategier: Focused (heretter omtalt
som fokusert), exploratory (heretter omtalt som utforskende) og haphazardous (heretter
omtalt som tilfeldig). Stevens og Beach (1996) knytter fokusert og utforskende
!50

jobbsøkingsstrategi til utholdenhet: Både det å ha en fokusert og utforskende stil vil
kreve mer innsats og være mer tidkrevende enn hvis kravene til hva som er godt nok er
lavere eller uklare. Tilfeldig jobbsøkingsstrategi knyttes til mangel på klare mål og
dedikasjon, og lave eller uklare standarder. Instrumentet består av totalt seksten items.
Fokusert og utforskende jobbsøkingsstrategi måles ved hjelp av seks items hver.
Tilfeldig jobbsøkingsstrategi måles ved hjelp av fire items. Eksempler på items er «I
used a ‘‘hit or miss’’ approach when gathering information about my job» (tilfeldig
jobbsøkingsstrategi), «I tried to get my resume out to as many organizations as
possible» (utforskende jobbsøkingsstil) og «I gathered information only for job
openings that looked like what I wanted» (fokusert jobbsøkingsstrategi). Respondenter
indikerer i hvilken grad de er enige med disse utsagnene på en Likert-skala med fem
graderinger fra svært uenig (1) til svært enig (5). Skårene for hver dimensjon summeres
og gjennomsnitt beregnes. Desto høyere gjennomsnittsskåre, desto mer orientert mot
den aktuelle jobbsøkingsstrategien. Instrumentet ble brukt i «Relation of job search and
choice process with subsequent satisfaction» publisert i Journal of Economic Psyhology
(Crossley & Highhouse, 2005) og fikk alphaskårer på .64 (fokusert), .70 (utforskende)
og .77 (tilfeldig). Den norske versjonen av utsagnene finnes i vedlegg 3.

Motiver for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen
Utgangspunktet for valg av instrument når det gjelder å besvare hypotese 5 og 6 var
Motive Scale (Tuckey et al., 2002). Opprinnelig måler instrumentet fire underliggende
motiver for å søke tilbakemelding i en prestasjonssituasjon. Tre av disse motivene var
relevante i denne sammenheng: "The desire for useful information" (nyttig informasjonmotiv), "the desire to protect one’s ego and self-esteem from the threat of negative
feedback" (beskyttelse av ego-motiv), og "the desire to control the impressions others
form of us involving defensive impression management" (kontroll over negative
bedømminger-motiv). Eksempler på items er «receiving feedback about my
performance helps me to improve my skills» (nyttig informasjon-motiv), «receiving
negative feedback wouldn’t really change the way I feel about myself» (beskyttelse av
ego-motiv) og «I’m concerned about what people would think of me if I were to ask for
feedback» (kontroll over negative bedømminger-motiv). Respondenter indikerer i
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hvilken grad de er enige med disse utsagnene på en Likert-skala med fem graderinger
fra svært uenig (1) til svært enig (5). Relevante skårer reverseres, skårer for hver
dimensjon summeres og gjennomsnitt beregnes. Desto høyere gjennomsnittsskåre, desto
mer orientert mot det aktuelle motivet. Instrumentet ble brukt i «The influence of
motives and goal orientation on feedback seeking» publisert i Journal of Occupational
and Organizational Psychology (Tuckey et al., 2002) og fikk alphaskårer på .82 (nyttig
informasjon-motiv), .85 (beskyttelse av ego-motiv) og .91 (kontroll over negative
bedømminger-motiv). Til oversettelsen ble måleinstrumentet tilpasset
jobbsøkingsprosessen. Den norske versjonen av utsagnene finnes i vedlegg 3.

8.4.2 Beskrivelser av måleinstrumenter ikke inkludert i modellen, men
av relevans for vår forståelse av modellen
Målorientering: prestasjon/tilnærming
Måleinstrumentet hvor denne dimensjonen i målorientering er hentet fra, er allerede
beskrevet (s. 50). Selv om denne dimensjonen i målorientering ikke er del av den
videreutviklede modellens hypoteser, inkluderes den i den empiriske undersøkelsen som
kontrollvariabel for å vurdere i hvilken grad den oppfører seg på forventet måte i
forhold til andre variabler. Med Dweck og Leggett (1988) og Burnette et al. (2013) kan
vi forvente at formbar teori om personlighet ikke vil predikere denne variabelen i særlig
grad - og hvertfall i mindre grad enn læringsdimensjonen og prestasjon/unngåelse.

Mestringsforventning i jobbsøkingsprosessen
Mestringsforventning er en av de mest studerte variabler i jobbsøkingslitteraturen, og en
viktig del av selvreguleringsteori (Koen, Saks & Zikic, 2015). Bandura (1997) beskriver
mestringsforventning som troen på egen dyktighet til å gjøre det som trengs for å oppnå
et ønsket mål. Mestringsforventning har betydning for menneskers evne til å møte
vanskeligheter og motgang. Høy mestringsforventning øker sannsynligheten for tanker,
emosjoner og atferd i retning av et ønsket mål. Lav mestringsforventning kan føre til at
mennesker gir opp nærmest før de har kommet i gang. Mestringsforventning knyttes til
en bestemt oppgave, og vi kan ha høy mestringsforventning i forhold til noen av livets
utfordringer, samtidig som vi har lav mestringsforventning i forhold til andre.
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Hva kan være mulige relasjoner mellom mestringsforventning og formbar teori om
personlighet i vår sammenheng? Litteraturen kan tyde på at mestringsforventning og
implisitte teorier i stor grad er to distinkte fenomener (Dweck, 2000). Vil dette også
være tilfellet i vårt utvalg? Med bakgrunn i litteraturen kan jeg ikke se noen åpenbar
grunn til at så ikke skulle være tilfelle.

Mestringsforventning ble i denne sammenheng målt med ett enkelt item: «How
confident are you about being able to conduct your job search well?». Det er i
utgangspunktet ikke ideelt å måle et underliggende fenomen med ett enkelt item
(Creswell, 2012). Med flere items har man muligheten til å se tendenser på tvers av
items. Å operere med kun ett item er ingen styrke for et måleinstruments reliabilitet.
Når jeg likevel har valgt denne tilnærmingen er det dels fordi Lewen og Maurer (2002)
fant at ett-item mål for mestringsforventning utmerket godt kan ha høy konvergerende
validitet. I tillegg var det viktig for meg at antall spørsmål totalt sett ikke ble flere en
høyst nødvendig. Et slikt globalt enkeltitem ble hentet fra «Job-Search Persistence
During Unemployment: A 10-Wave Longitudinal Study» publisert i Journal of Applied
Psychology (Wanberg, Glomb, Song, & Sorenson, 2005). Den norske versjonen av
spørsmålet finnes i vedlegg 3.

Implisitte teorier om intelligens
Selv om jeg har argumentert for mulige sammenhenger mellom formbar teori om
personlighet og et utvalg selvreguleringsprosesser av relevans for utvikling av kvalitet i
jobbsøkingsprosessen blant arbeidsledige jobbsøkere, kan jeg ikke utelukke at også
implisitte teorier om intelligens kan spille en rolle. Hva kan være mulige relasjoner
mellom implisitte teorier om intelligens og implisitte teorier om personlighet når det
gjelder arbeidsleidge jobbsøkeres regulering av egen jobbsøkingsprosess? Truslene mot
selvet som er beskrevet i arbeidsledighetslitteraturen er relatert til omfattende temaer
som griper inn i hele personens væren: Trusler mot identiteter, stigma, skam, stress og
mental helse. Forestillinger om intellektuell kapasitet må nødvendigvis utgjøre en
begrenset del av dette bildet. Jeg forventer derfor en begrenset grad av sammenheng
mellom disse to variablene i vår undersøkelse.
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Utgangspunktet var en norsk oversettelse av Dwecks (2000) Theories of Intelligence
Scale fra Bråten og Strømsø (2005). Instrumentet består av åtte items hvor fire måler
graden av fast teori og fire graden av formbar teori. Eksempler på items som måler fast
teori er «Du har en bestemt mengde intelligens, og du kan egentlig ikke gjøre mye for å
endre den». Eksempel på item som måler formbar teori er «Hvor intelligent du er, er
noe du alltid kan endre betraktelig». Respondenter indikerer i hvilken grad de er enige
med disse utsagnene på en Likert-skala med seks graderinger fra svært enig (1) til svært
uenig (6). Relevante skårer reverseres, skårene summeres og gjennomsnitt beregnes.
Fordi data senere skal behandles med regresjonsbaserte metoder, ble graden av formbar
teori behandlet som en kontinuerlig variabel (Chiu et al., 1997). Alphaskårene fra «The
relationship between epistemological beliefs, implicit theories of intelligence, and selfregulated learning among Norwegian postsecondary students» publisert i British
Journal of Educational Psychology (Bråten & Strømsø, 2005) varierer mellom .88 og .
92. Den norske versjonen av utsagnene finnes i vedlegg 2.

8.5 Prosedyre for oversettelse av måleinstrument og
pilotundersøkelse
Det eksisterer ingen gullstandard når det gjelder prosedyrer for oversettelse av
måleinstrumenter fra en kulturell sammenheng til en annen. Med Gjersing, Caplehorn
og Clausen (2010) kan vi likevel slå fast at det vil være en dårlig løsning å bare
oversette instrumentet og tro at det vil fungere i en ny lingvistisk sammenheng.
Prosedyren må være slik at vi sikrer størst mulig gyldighet for det oversatte
instrumentet i den nye populasjonen vi ønsker å trekke et utvalg fra. Behling og Law
(2000) beskriver tre ulike nivåer for analyse: Det semantiske, konseptuelle og
normative. Semantisk likeverdighet innebærer at man velger begreper og uttrykk som
sikrer at meningen fra originalutgaven blir videreført i den nye oversettelsen.
Konseptuell likeverdighet innebærer i hvilken grad det underliggende konsept,
uavhengig av ordene som brukes for å operasjonalisere det, faktisk eksisterer i samme
form i begge populasjoner. Normativ likeverdighet innebærer i hvilken grad det er tatt
hensyn til ulike sosiale normer i populasjonene i oversettelsen. Forfatterne beskriver
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mulige løsninger på utfordringer knyttet til alle tre nivåer. Innenfor rammene av min
masteroppgave har det dessverre ikke vært mulig å gjøre disse oversettelsesprosedyrene
med den presisjon som egentlig er ønskelig. Men jeg har forsøkt å ha et bevisst forhold
til alle tre nivåer, og jeg vil i fortsettelsen gi en kort beskrivelse av de prosedyrer og
drøftinger som er gjort underveis.

Måleinstrumentene ble først oversatt av to uavhengige pedagogikkstudenter med god
innsikt i den relevante litteratur og gode engelsk-kunnskaper. Disse to
oversettelsene ble deretter overlevert en tredje oversetter som har bakgrunn som
profesjonell oversetter og er utdannet lektor i engelsk. Hun vurderte de to uavhengige
oversettelsene og gjorde en syntese av disse. Disse prosessene angår særlig semantisk
og konseptuell likeverdighet. Deretter ble instrumentene testet ut i en pilotundersøkelse
hvor 20 lærere fra Nordseter skole svarte på spørsmål, og fikk muligheter til å
kommentere uklarheter. Denne prosessen angår også normativ likeverdighet. Mindre
justeringer ble gjort. Cronbachs alpha-skårer fra pilotundersøkelsen gav en viktig
indikasjon på at oversettelsen hadde tilfredsstillende indre konsistens.

Da endelige spørreskjema skulle lages med utgangspunkt i de oversatte instrumenter,
ble spørsmålene delvis "counterbalanced" (randomisert). Spørsmål knyttet til
demografiske forhold ble konsekvent lagt inn sist, men ellers kom de ulike konstrukter i
tilfeldig rekkefølge. Dette er i tråd med Krosnick og Presser (2010), og er tiltak for å
hindre at en bestemt rekkefølge skal legge føringer for de svar som avgis. Slik styrkes
påliteligheten til de data som samles inn. Det ble laget både en digital og papirbasert
variant (papirbasert som backup).

8.6 Gjennomføring av spørreundersøkelse
For å rekruttere jobbsøkere uten jobb som er i aktiv jobbsøkingsprosess, tok jeg i januar
2015 kontakt med faglig leder Mona Mauseth Evensen ved Reaktorskolens avdeling i
Oslo. For å sikre høyest mulig svarprosent møtte jeg personlig opp ved to av
Reaktorskolens kurs. Jobbsøkerne fikk først en overfladisk og generell beskrivelse av
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formålet med spørreundersøkelsen: Å utvikle kunnskaper om hvordan og hvorfor
arbeidsledige jobbsøkere bruker forskjellige strategier når de søker etter jobb. Det var
viktig at beskrivelsen ikke gav føringer for svarene, men også at den var presis nok til å
gi deltakerne muligheten til å vurdere om de ønsket å delta på ærlig premisser. Jeg
presiserte at all deltakelse skjer frivillig, med full anledning til å trekke seg fra
undersøkelsen uten å oppgi grunn, og at alle svar avgis anonymt. I tillegg presiserte jeg
at det ikke samles inn sensitiv informasjon (se vedlegg 2 for standardisert mal som ble
brukt i kommunikasjonen med potensielle deltakere) og at forskningsprosjektet var blitt
godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (se vedlegg 1). Frafallet i disse
to gruppene var lik null. En av respondentene uttrykte irritasjon over å "bli spurt om det
samme hele tiden". Jeg forklarte bakgrunnen for at spørreskjemaet var konstruert på
denne måten, og oppfordret han til å svare så godt han kunne på hvert spørsmål.
Deltakerne fikk bruke så langt tid de ønsket på spørreskjemaet. Da spørreundersøkelsen
var ferdige gav jeg deltakerne en mer detaljert beskrivelse av hva jeg var spesielt på
utkikk etter i datamaterialet. Hos den ene gruppen førte dette til en interessant og
engasjerende diskusjon rundt egenskapers formbarhet i plenum.

8.7 Klargjøring av data og koding i SPSS
Frafallet i utvalget som ble brukt var lik null. Men ikke alle deltakere svarte på alle
spørsmål, hvilket er årsaken til at frihetsgrader varierer noe i resultat -og drøftingsdelen.
"Pairwise deletion" ble brukt i SPSS for å håndtere manglende verdier. Dette ble gjort
fordi utvalget allerede er lite, det mangler få verdier, det var ikke mulig for meg å se
noen systematisk tendens i forhold til hvilke verdier som manglet - og data skal senere
brukes til korrelasjonsanalyser og regresjonsanalyser. SPSS ble brukt for å vurdere
eksistensen av eventuelle uteliggere i datamaterialet, og jeg fant at ingen residualer
ligger ±3 standardavvik fra aritmetisk gjennomsnitt. Jeg konkluderte derfor med at det
ikke forekommer uteliggere i datamaterialet (Christophersen, 2013). Data ble kodet og
lagt inn i SPSS manuelt. Jeg tok stikkprøver for å sjekke for eventuelle feil.
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8.8 Statistiske analysemetoder og forutsetninger
8.8.1 Bivariat korrelasjonsanalyse
I hypotesene som er utledet fra den teoretiske modellen som ligger til grunn for den
empiriske undersøkelsen, beskrives hvordan formbar teori om personlighet enten øker
eller reduserer sannsynligheten for at den arbeidsledige jobbsøkeren tenderer mot en
bestemt selvreguleringsprosess i jobbsøkingen. Det finnes flere tilnærminger til å måle i
hvilken grad en variabel ser ut til å variere i forhold til en annen. Dersom data er på
minst intervallnivå, og vi har grunn til å forvente tilnærmet lineære sammenhenger
brukes gjerne Pearsons produkt-moment korrelasjon (heretter kalt Pearsons r) som mål
for denne samvariasjonen. Denne koeffisienten kan ha verdier mellom -1 og 1.
Fullstendig negativ samvariasjon har verdien -1: Variablene går motsatt vei. Når den ene
øker, minker den andre. Fullstendig positiv samvariasjon har verdien 1: Variablene går
samme vei. Begge øker eller minker. Absolutt null samvariasjon har verdien 0:
Variablene virker å forholde seg fullstendig tilfeldig til hverandre (Field, 2009).
Pearsons r kan ikke fortelle oss hvilken variabel som eventuelt virker på en annen,
koeffisienten er kun et uttrykk for graden av samvariasjon. For at data skal kunne
brukes på denne måten må noen forutsetninger i datamaterialet være oppfylt. I hvilken
grad forutsetningene er tilstrekkelig oppfylt i vårt datamateriale, blir gjort rede for i
resultat- og drøftingsdelen (9.3).

8.8.2 Hierarkisk multippel regresjonsanalyse
Pearsons r gir kun svar på i hvilken grad en variabel ser ut til å variere med en annen.
Dersom vi ønsker svar på mer komplekse spørsmål, for eksempel hvor mye formbar
teori om personlighet bidrar med når vi kontrollerer for andre variabler som ser ut til å
ha betydning, eller om noen kombinasjoner mellom variabler gir bedre
prediksjonsstyrke enn andre, kan vi bruke hierarisk multippel regresjonsanalyse. Med
multippel regresjon får vi muligheten til å se på relasjoner mellom flere uavhengige
variabler og én avhengig variabel. På bakgrunn av substansielle vurderinger velger vi å
definere flere variabler som uavhengige og én variabel som avhengig. Dermed får vi en
modell for data som bygger på et kausalt premiss. Det bør naturligvis argumenteres godt
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for dette premisset (Field, 2009). Begrunnelse for valg av slike modeller presenteres i
resultat- og drøftingsdelen (9.6). Ved hjelp av multippel regresjonsanalyse kan vi finne
ut hvor mye felles varians hver uavhengige variabel og kombinasjoner av uavhengige
variabler ser ut til å ha med den avhengige variabelen. Hierarkisk multippel regresjon
innebærer at uavhengige variabler legges inn stegvis i modellen basert på substansielle
vurderinger i forhold sannsynlig årsaksstruktur. Slik kan vi kontrollere statistisk for
relevante variabler. For at data skal kunne brukes på denne måten, må imidlertid noen
forutsetninger være oppfylt. I hvilken grad forutsetningene er tilstrekkelig oppfylt i vårt
datamateriale, blir gjort rede for i resultat- og drøftingsdelen (9.5).

8.8.3 Tilnærminger til mulige mediatoreffekter
Gjennom regresjonsanalyse blir variabler definert som uavhengige eller avhengige. Når
en sosial virkelighet skal beskrives, kan en slik kategorisering noen ganger skjule
viktige sammenhenger. Fra kapittel to vet vi at formbar teori om personlighet i noen
grad predikerer målorientering. Hvis vi i tillegg merker oss at Tuckey et al. (2002) fant
sammenhenger mellom målorientering og de ulike motiver for å søke tilbakemelding
som er beskrevet i kapittel syv, kan vi ikke utelukke at vi etter å ha gjennomført en
regresjonsanalyse ser tegn som kan tyde på mediatoreffekter. En mulighet er da at
målorientering medierer noe av effekten formbar teori om personlighet har på motiver
for å søke tilbakemelding. Eller sagt på en annen måte: Formbar teori om personlighet
har indirekte effekter på motiver for å søke tilbakemelding via målorientering.

Preacher og Hayes (2008) presenterer ulike tilnærminger til mediering, blant annet den
såkalte Sobel-testen. Logikken bak Sobel-testen tar utgangspunkt i produktet av
relasjonen mellom uavhengig variabel og mediatorvariabel, og mediatorvariabel og
avhengig variabel. Dette produktet danner basisen for senere statistiske slutninger
(Preacher & Hayes, 2008). Man kjører to regresjonsanalyser: I den ene etablerer man en
effekt mellom uavhengig variabel og avhengig variabel. I den andre legges potensiell
mediatorvariabel inn som ny uavhengig variabel - sammen med uavhengig variabel som
er der fra før. Dersom variabelen vi mistenker for å være mediatorvariabel faktisk er det,
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bør vi få en reduksjon i effekt mellom den første uavhengige variabelen og avhengig
variabel når mediatorvariabel inkluderes i regresjonsmodellen. Spørsmålet er: Er
reduksjonen stor nok til at vi kan konkludere med at den ikke skyldes tilfeldigheter?
Dette kan Sobel-testen svare på. En utfordring med Sobel-testen er imidlertid at den i
realiteten er en t-test, hvor man formulerer to hypoteser: En nullhypotese (i vårt tilfelle
ingen mediatoreffekt på populasjonsnivå), og en alternativ hypotese (mediatoreffekt på
populasjonsnivå). Vi ender opp med en enten/eller-konklusjon: Enten beholder vi
nullhypotesen, eller så forkaster vi den til fordel for den alternative hypotesen. Kline
(2004) oppsummerer den voksende kritikken mot en for ensidig og tidvis feilaktig bruk
av en slik tilnærming, og er klar i sin anbefaling: Når slike tester brukes, bør de hvertfall
suppleres med et mål for effektstørrelse. Ved å supplere Sobel-testen med et
konfidensintervall, mener jeg derfor at denne analysemetoden vil være egnet for å
undersøke mediatoreffekter i vår sammenheng. Slik kan man i tillegg få informasjon om
den eventuelle effektens retning og styrke.

8.9 Validitet og reliabilitet
Shadish, Cook og Campbell (2002) har utviklet et system for å vurdere gyldigheten av
ulike slutninger vi kan trekke fra eksperimentelle undersøkelser. Forfatterne
introduserer trusler mot slutningenes validitet. Ved å være seg bevisst de truslene som
er relevante for eget forskningsopplegg kan man gjøre grep i forskningsprosjektets ulike
faser som bidrar til at de endelige konklusjoner har større grad av relevans i forhold til
den problemstilling man i utgangspunktet hadde satt seg fore å undersøke nærmere.
Selv om vi i denne oppgaven benytter et ikke-eksperimentelt design, er deler av dette
systemet fremdeles relevant. Det gjelder først og fremst slutninger om den
problematiske overgangen fra teori til målbare indikatorer (heretter omtalt som
begrepsvaliditet) og slutninger om statistiske sammenhengers styrke (heretter omtalt
som statistisk validitet). Systemet har noe mindre relevans når det gjelder slutninger om
kausale strukturer (heretter omtalt som indre validitet) og muligheter for generalisering
(heretter omtalt som ytre validitet). I fortsettelsen beskriver jeg kort hva vi kan forstå
med disse fire validitetstypene, og hva som er gjort i de ulike faser av dette
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forskningsprosjektet for å redusere trusler mot slutningers validitet. I resultat -og
drøftingskapittelet (9.0) brukes Shadish, Cook og Campbells validitetssystem som
referanseramme og hjelp til kritisk tolkning av resultatene.

8.9.1 Begrepsvaliditet
Begrepsvaliditet omhandler graden av samsvar mellom et teoretisk begrep og den
operasjonaliserte utgaven av dette begrepet slik det er benyttet i en empirisk
undersøkelse. Dermed blir begrepsvaliditet selve kriteriet på gode måleresultater
(Kleven, 2002b). Det vil aldri være mulig å oppnå fullstendig samsvar mellom det
teoretiske og det operasjonaliserte begrepet. En teoretisk definisjon av implisitte teorier
kan ikke måles direkte, men vi kan for eksempel be respondenter ta stilling til utsagn
hvor vi tar svarene til inntekt for en bakenforliggende teoretisk definisjon. Disse svarene
vil da ikke være identiske med respondentenes faktiske implisitte teorier, men beskrive
hva en bestemt gruppe respondenter har en tendens til å svare når de blir spurt på en
bestemt måte, til en bestemt tid - og i en bestemt situasjon. Vi kan skille mellom
tilfeldige og systematiske trusler som vil kunne redusere begrepsvaliditeten. Tilfeldige
trusler følger de store talls lov og er ikke konsistente: De jevner seg ut i det lange løp.
Begrepet reliabilitet knyttes gjerne til graden av tilfeldige målingsfeil i resultater:
Mindre tilfeldige målingsfeil styrker målingens reliabilitet. Systematiske trusler eller
målingsfeil er konsistente: De representerer en systematisk målingsfeil ved at det
operasjonaliserte begrepet også omfatter deler av irrelevante andre begreper, og at vi
ikke lykkes med å romme hele det teoretiske begrepet (Kleven, 2002b).

For å i størst mulig grad å eliminere trusler mot begrepsvaliditet i den empiriske
undersøkelsen, har jeg i forkant av gjennomføringen 1) etterstrebet klarhet og logisk
sammenheng i forhold til det teoretiske bakteppet, 2) lagt tydelige kvalitetskriterier til
grunn for valg av måleinstrumenter, og sannsynliggjort deres relevans til de teoretiske
begreper, 3) etterstrebet å oversette måleinstrumentene i tråd med anbefalinger, 4)
gjennomført en pilotundersøkelse for å i størst mulig grad sikre kvaliteten på
oversettelsen. Videre har jeg under gjennomføringen 5) etterstrebet størst mulig grad av
standardisering i forhold til kommunikasjonen med deltakerne. Når det gjelder
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vurderinger i forhold til i hvilken grad operasjonaliserte begreper opptrer på en
forventet måte i forhold til andre operasjonaliserte variabler og teoretiske prediksjoner,
gjøres disse i etterkant av analysene og drøftes derfor i resultat- og drøftingsdelen (9.0).

8.9.2 Statistisk validitet
Statistisk validitet omhandler styrken i de statistiske sammenhengene, og i hvilken grad
statistiske forutsetninger er oppfylt (Lund, 2002). Gitt at forutsetningene er oppfylt kan
vi spørre: Er sammenhengene statistisk signifikante og rimelig sterke? En statistisk
signifikant sammenheng betyr at vi med en valgt grad av sannsynlighet kan hevde at
sammenhengen skyldes (og ikke skyldes) tilfeldigheter. Til grunn for slike vurderinger
ligger et sannsynlighetsresonnement, og et premiss om tilfeldig utvalg fra gjeldende
populasjon. Utvalget som ligger til grunn for den empiriske undersøkelsen i denne
masteroppgaven er et ikke-sannsynlighetsutvalg. Dette gjør spørsmålet om signifikans
mindre relevant. Styrken i de statistiske sammenhenger er derimot meget relevant.
For å i størst mulig grad eliminere trusler mot statistisk validitet i forkant av analysene,
har jeg vært nøye med å sjekke forutsetningene for de ulike statistiske prosedyrer som
vurderes brukt. Når det gjelder vurderinger i forhold til statistisk styrke gjøres disse i
etterkant av analysene og drøftes derfor i resultat- og drøftingsdelen (9.0).

8.9.3 Indre validitet
Indre validitet omhandler i hvilken grad vi har grunnlag for å trekke kausale slutninger
basert på de sammenhenger som foreligger mellom operasjonaliserte variabler. Den
empiriske undersøkelsen gjennomføres innenfor rammene av et ikke-eksperimentelt
design, og den teoretiske modellen som testes empirisk er konstruert med henblikk på
prediksjon. Når Molden og Dweck (2006) beskriver implisitte teorier som
bakenforliggende psykologisk filter for konstruksjon av mening, er dette likevel et
argument for kausalitet. I den grad kausalitet vil kunne sannsynliggjøres, er det gjennom
statistisk kontroll (for eksempel ved å legge uavhengige variabler inn blokkvis i en
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regresjonsanalyse) og troverdig argumentasjon (Kleven, 2002b). Når det gjelder
refleksjoner rundt indre validitet, presenteres disse i resultat- og drøftingsdelen (9.4).

8.9.4 Ytre validitet
Ytre validitet omhandler i hvilken grad vi har grunnlag for å generalisere resultater
utover det utvalget som er undersøkt (Lund, 2002). Fordi utvalget i denne
undersøkelsen er et ikke-sannsynlighetsutvalg, er ikke statistisk generalisering mulig.
Det er ikke dermed sagt at refleksjoner rundt generaliserbarhet og representativitet er
uten verdi, da jeg har ambisjoner om at resultatene skal beskrive flere enn de som er
spurt. Refleksjoner rundt skjønnsmessig generalisering vil bli gjort i resultat -og
drøftingsdelen (9.9)

8.10 Oppsummering
Vi har beskrevet hvordan en teoretisk modell for mulige sammenhenger mellom
formbar teori om personlighet og et utvalg selvreguleringsprosesser av relevans for
utvikling av kvalitet i jobbsøkingsprosessen blant arbeidsledige jobbsøkere er undersøkt
empirisk. Kapitlet ble avrundet med en kort presentasjon av relevante statistiske
analysemetoder, og relevante hovedpunkter i Shadish, Cook og Campbells
validitetssystem (2002) - inkludert hvilke tiltak som er gjort under arbeidet med dette
forskningsprosjektet for å sikre et grunnlag for mest mulig valide slutninger. Dette
systemet vil bli brukt til kritisk drøfting av resultater i neste kapittel.
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9 Resultater og drøfting
9.1 Innledning
En teoretisk modell for mulige sammenhenger mellom formbar teori om personlighet og
et utvalg selvreguleringsprosesser av relevans for utvikling av kvalitet i
jobbsøkingsprosessen blant arbeidsledige jobbsøkere er undersøkt empirisk. I dette
kapitlet beskriver og drøfter jeg resultatene fra ulike statistiske analyser som er gjort på
datamaterialet som er samlet inn. Etter en innledende presentasjon av deskriptiv
statistikk (9.2), ser jeg først på resultatene fra bivariat korrelasjonsanalyse (Pearsons r)
(9.3-9.4). Deretter begrunnes, presenteres og drøftes to hierarkiske multiple
regresjonsmodeller (9.5-9.6). Mulige mediatoreffekter testes ved hjelp av Sobel-testen
(9.7-9.8), før jeg avslutter med en endelig konklusjon, hvor alle resultater ses under
ett i lys av den teoretiske modellens hypoteser (9.9).

9.2 Deskriptiv statistikk
Tabell 1 viser aritmetisk gjennomsnitt (M), standardavvik (SD), observert
variasjonsbredde (OV), mulig variasjonsbredde (MV), fordeling (skjevhet og kurtosis)
og skårer for Cronbachs alpha (𝛼). Jeg kommenterer kort de demografiske variablene,
hovedtendens og unntak fra hovedtendens når det gjelder fordeling, og skårene for
Cronbachs alpha.
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Tabell 1. Deskriptiv statistikk for alle variabler

M

SD

OV

MO

Skjevhet Kurtosis

𝛼

Alder

35,83

10,29

21-63

18-67

0,86

0,76

-

Utdanningsnivå

2,40

0,74

1,00-4,00

1-4

0,75

0,25

-

Antall måneder som jobbsøker

9,91

7,91

1,00-36,00

-

1,67

3,28

-

Formbar teori om personlighet

3,35

1,05

1,67-6,00

1-6

0,46

- 0,28

.78

Formbar teori om intelligens

4,26

0,90

2,25-6,00

1-6

0,11

- 0,29

.89

Målorientering: læring

4,03

0,93

1,25-5,50

1-5

- 1,02

0,98

.87

Målorientering: prestasjon/tilnærming

3,68

0,87

1,75-5,00

1-5

- 0,63

- 0,17

.79

Målorientering: prestasjon/unngåelse

2,48

1,00

1,00-5,00

1-5

0,48

0,14

.88

Tilfeldig jobbsøkingsstrategi

2,19

0,84

1,00-5,00

1-5

1,05

2,00

.84

Utforskende jobbsøkingsstrategi

3,34

0,76

2,00-4,83

1-5

0,22

- 0,95

.81

Fokusert jobbsøkingsstrategi

3,51

0,78

1,80-4,83

1-5

- 0,31

-0,25

.81

Nyttig informasjon-motiv

3,86

0,67

2,50-5,50

1-5

0,23

- 0,52

.81

Beskyttelse av ego-motiv

2,73

0,81

1,00-4,29

1-5

0,24

- 0,57

.83

Kontroll over negative bedømminger-motiv

2,81

0,73

1,00-4,38

1-5

0,04

0,17

.80

Mestringsforventning i jobbsøkingsprosessen

2,93

0,75

1,00-4,00

1-4

- 0,25

- 0,2

*

Variabel

N = 43 (15 menn og 28 kvinner) * Kun ett item

9.2.1 Demografiske variabler
Det er en overvekt kvinnelige deltakere i utvalget (28 kvinner og 15 menn). Den
aldersmessige spredningen er relativt god, med en noe høyreskjev fordeling som
innebærer overvekt av yngre deltakere. Når det gjelder høyeste fullførte utdanning
(utdanningsnivå) svarte 2 deltakere grunnskole, 24 videregående skole, 10 universitet og høyskole inntil 4 år, og 4 universitet -og høgskole utover 4 år. Derfor er også
fordelingen på variabelen høyeste fullførte utdanning noe høyreskjev.
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9.2.2 Fordeling: Hovedtendenser og unntak
Når det gjelder skjevhet og kurtosis, befinner de fleste variabler seg innenfor kriterier
for tilstrekkelig normalfordeling. Christophersens (2013) tommelfinger-regel er at
skjevhet skjelden skaper problemer hvis den befinner seg mellom -1 og 1, og kurtosis
bør ikke overstige 3. Noen variabler skiller seg imidlertid fra denne hovedtendensen.
Når det gjelder variabelen målorientering: læring (M = 4,03, SD = 0,93) er det verdt å
merke seg at mean er relativt høy, samtidig som fordelingen er noe venstreskjev
(skjevhet: -1,02). Jeg dividerte skåren for skjevhet på dens tilhørende standardfeil, og
fikk bekreftet at den var signifikant (z = - 2.83 p < .01). Dette kan tolkes som at
deltakerne har en klar tendens til å fremstå læringsorientert gjennom svarene de gir i
spørreskjemaet. En første tolkning er at dette er ikke urimelig, da deltakerne faktisk
deltar på kurs for å utvikle jobbsøkingsferdigheter.

Når det gjelder variabelen tilfeldig jobbsøkingsstrategi (M = 2,19, SD = 0,84) er det
verdt å merke seg at mean er relativt lav, samtidig som fordelingen er noe høyreskjev og
spiss (skjevhet: 1,05, kurtosis: 2,00). Her dividerte jeg begge skårene for skjevhet og
kurtosis på deres tilhørende standardfeil, og fikk bekreftet at begge z-skårer var
signifikante (z = 2.85 p < .01, z = 2.75 p < .01). Dette kan tolkes som at deltakerne har
en klar tendens til å ikke fremstå med tilfeldig jobbsøkingsstrategi gjennom svarene de
gir i spørreskjemaet. Denne tendensen er sterkere enn hva vi ville forventet ved
tilfeldigheter. Dette er heller ikke urimelig, da det å delta på et kurs for å lære om
jobbsøking nødvendigvis vil måtte innebære en situasjon hvor oppmerksomheten rettes
mot mer eller mindre konkrete strategier for jobbsøking.

Variabelen mestringsforventning i jobbsøkingsprosessen er tilnærmet normalfordelt
(skjevhet: - 0,25, kurtosis: - 0,2). Dette tolker jeg foreløpig som en styrke for
reliabiliteten til måleinstrumentet, selv om det ikke er mulig å kalkulere noen alphaskåre med kun ett item.
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9.2.3 Cronbachs alpha
Skårene for Cronbachs alpha er alle tilfredsstillende (Christophersen, 2013) og strekker
seg fra .78 til .91. Dette kan tolkes som at det er god indre konsistens i
måleinstrumentene. Det tyder også på at oversettelsene av spørreinstrumentene har vært
vellykket.

9.3 Pearsons produkt-moment korrelasjon
Med Field (2009) ble datamaterialet først inspisert med tanke på om forutsetningene for
å bruke Pearons r var tilstrekkelig oppfylt. Alle operasjonaliserte variabler kan anses
som kontinuerlige. SPSS ble brukt for å generere et scatterplot som visualiserte graden
av lineær sammenheng mellom variablene. På bakgrunn av visuell inspeksjon
konkluderte jeg med at det er tilstrekkelig lineær sammenheng mellom variablene.
SPSS ble også brukt for å vurdere eksistensen av eventuelle uteliggere, og jeg fant at
ingen residualer ligger ±3 standardavvik fra aritmetisk gjennomsnitt. Konkluderte
derfor med at det ikke foreligger uteliggere av vesentlig betydning. SPSS ble brukt til å
visuelt inspisere standardiserte residualer. Jeg konkluderte med relativt moderate avvik
fra normalfordeling. Frafall var lik null. Konklusjonen er at forutsetningene for å bruke
Pearsons r er oppfylt i tilstrekkelig grad.

Tabell 2 viser en matrise av korrelasjoner. Etter en kort presentasjon og drøfting av
resultater knyttet til demografiske variabler, tar jeg for meg hver hypotese fra den
teoretiske modellen som er blitt testet empirisk. For hver hypotese presenterer jeg først
resultatene, før jeg drøfter disse i lys av teori og validitetsproblematikk. Når alle
resultater knyttet til de ulike hypoteser er presentert og drøftet, gjøres en foreløpig
oppsummering hvor alle resultater fra korrelasjonsanalysen ses under ett og knyttes til
modellen. Drøftinger i forhold til indre validitet vil gjøres her, og lede mot en
begrunnelse for å utvide analysen. Korrelasjoners styrke vurderes i henhold til Cohens
(1988) konvensjoner: r = .10 uttrykker en svak effekt, r = .30 uttrykker en moderat
effekt, og r = .50 uttrykker en sterk effekt.
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9.3.1 Demografiske variabler
Variabelen kjønn korrelerer positivt og signifikant med variablene målorientering:
prestasjon/tilnærming (r = .31, p < .05) og utforskende jobbsøkingsstrategi
(r = .38, p < .05). Korrelasjonene er med Cohen (1988) moderate i styrke. Kvinnene i
utvalget er altså noe mer orientert mot prestasjon/tilnærming i sin målorientering i
jobbsøkingsprosessen enn menn, og de har i noe større grad en utforskende
jobbsøkingsstrategi. Selv om korrelasjonen mellom kjønn og målorientering: prestasjon/
tilnærming er signifikant, er den ikke spesielt sterk. Litteraturen er heller ikke konsistent
når det gjelder sammenhenger mellom kjønn og målorientering blant voksne. Roeser,
Midgley og Urdan (1996) fant at menn tenderer mot å være mer prestasjonsorientert.
Middleton og Midgley (1997) fant ingen slike kjønnsforskjeller. Innenfor mer utpreget
konkurransemiljøer, for eksempel innenfor idrett og sport, tyder litteraturen på at menn
tenderer i noe større grad mot prestasjonsorientering (Landers & Fine, 1996).
Korrelasjonen mellom kjønn og utforskende jobbsøkingsstrategi er noe sterkere, men
også her er det vanskelig å finne igjen en slik tendens i litteraturen. Crossley og
Highhouse (2005) fant ingen slik sammenheng i «Relation of job search and choice
process with subsequent satisfaction». Hvis vi legger til at det kun er 15 menn i vårt
utvalg, blir det problematisk å trekke valide slutninger om variabelen kjønn.
Variabelen utdanningsnivå korrelerer positivt og signifikant med variabelen
målorientering: prestasjon/tilnærming (r = .36, p < .05). Korrelasjonen er med Cohen
(1988) moderat i styrke. Lengre utdanning blant jobbsøkere i vårt utvalg øker med
andre ord sannsynligheten for å være orientert mot målorienteringsdimensjonen
prestasjon/tilnærming i jobbsøkingsprosessen.

9.3.2 Andre variabler
Variablene beskyttelse av ego-motiv og kontroll over negative bedømminger-motiv
korrelerer sterkt (r = .85, p < .01), og ser i tillegg ut til å forholde seg veldig likt til
øvrige variabler i korrelasjonsmatrisen. Det er derfor god grunn til å mistenke at
operasjonaliseringen av disse to motivene i vår undersøkelse i stor grad ser ut til å måle
det samme underliggende fenomen. Med Tuckey et al. (2002) burde jeg kanskje
forutsett at dette kunne bli en utfordring, da disse motivene også her så ut til å overlappe
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- men ikke i like stor grad som i egen undersøkelse. Jeg velger å beholde begge
variabler i tolkningen av korrelasjonsmatrisen, men kommer til å unngå å definere den
ene variabelen som avhengig og den andre uavhengig i senere regresjonsanalyser.
Denne problematikken vil bli utdypet senere.

9.3.3 Testing av modellens hypoteser
Hypotese 1: Når implisitt teori om personlighet hos arbeidsledige jobbsøkere beveger
seg mot mer formbar teori, vil dette øke sannsynligheten for at jobbsøkeren er
læringsorientert i sin målorientering i jobbsøkingsprosessen

Resultatene støtter ikke denne hypotesen. Selv om formbar teori om personlighet
korrelerer positivt med målorientering: læring (r = .11, p >.05), er korrelasjonen både
ikke-signifikant og med Cohen (1988) svak i styrke. Det var forventet at korrelasjonen
skulle være positiv, men overraskende at den skulle være så svak. Den åpenbare første
tolkning av resultatet er at formbar teori om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere
i vårt utvalg, ikke ser ut til å øke sannsynligheten for hvor læringsorientert jobbsøkerne
er i sin målorientering i jobbsøkingsprosessen. En slik tolkning er imidlertid ikke
konsistent med verken teoretiske prediksjoner eller resultater fra Burnette et al. (2013)
sin metaanalyse. Det finnes flere eksempler fra litteraturen hvor resultater relatert til
læringsdimensjonen i målorientering er vanskelige å tolke. Både Tuckey et al. (2002) og
Dweck (2000) diskuterer hvorvidt læringsdimensjonen i for stor grad fremstår sosialt
ønskelig. Slik sett kan vi i etterpåklokskapens lys kanskje finne et teoretisk rasjonale
også for at hypotesen ikke støttes: Hvis det er slik at arbeidsledige jobbsøkere tenderer
mot større grad av opplevd håpløshet knyttet til sin situasjon som arbeidsledig, ville
man ikke da kunne forvente at nettopp denne gruppen ville være ekstra eksponert for å
avgi svar som er sosialt ønskelige? En økt opplevelse av for eksempel stigma og skam,
vil nødvendigvis innebære større sensitivitet overfor andres oppfatninger av en selv. Det
kan argumenteres for at selve kurssituasjonen i den grad den trigger for eksempel
stereotype-trussel forsterker denne tendensen ytterligere.
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Målorientering: læring korrelerer dessuten ikke-signifikant og svakt med andre variabler
i undersøkelsen hvor vi med utgangspunkt i teori burde kunne forvente sterkere
sammenheng. For eksempel når det gjelder nyttig informasjon-motiv for å søke
tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen (r = .18, p >.05). Dette styrker ytterligere
mistanken om at vi kan ha å gjøre med utfordringer knyttet til begrepsvaliditet.
Når den operasjonaliserte variabelen måler fenomener som ikke er del av det
opprinnelige teoretiske begrepet på en konsistent måte (for eksempel tendensen til å
svare at man er mer læringsorientert enn man faktisk er fordi det er sosialt ønskelig)
snakker vi om en systematisk trussel mot begrepsvaliditet. Denne trusselen kunne vært
redusert hvis spørsmålene hadde vært stilt på en annen måte. Det er kanskje ikke så rart
at det blir vanskelig for en arbeidsledig jobbsøker på jobbsøkingskurs å svare noe annet
enn "helt enig" på spørsmål av typen "neste uke når jeg søker etter jobb ønsker jeg å
lære så mye som mulig om jobbsøking og søknadsskriving"? Et større mangfold
operasjonaliseringer kunne også redusert denne trusselen: For eksempel ved å la
deltakere reflektere mer åpent rundt sin målorientering med begrenset innslag av
forhåndsdefinerte kategorier, skriftig gjennom åpne spørsmål eller gjennom intervju.

Hypotese 2: Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren
beveger seg mot mer formbar teori, vil dette redusere sannsynligheten for at
jobbsøkeren er prestasjon/unngåelsesorientert i sin målorientering i
jobbsøkingsprosessen

Resultatene støtter denne hypotesen. Formbar teori om personlighet korrelerer
negativt og signifikant med målorientering: prestasjon/unngåelse (r = -.36, p < .05).
Med Cohen (1988) kan vi beskrive korrelasjonen som moderat i styrke. Det var
forventet at korrelasjonen skulle være negativ, og med bakgrunn i teoretiske
prediksjoner og Burnette et al. (2013) sin metaanalyse virker ikke styrken på
korrelasjonen urimelig: Dersom det er slik at situasjonen som arbeidsledig jobbsøker
innebærer betydelig trusler mot selvet, burde vi kunne forvente overbevisende
korrelasjon mellom formbar teori om personlighet og målorientering: prestasjon/
unngåelse. Sammenliknet med relevant litteratur, fremstår korrelasjonen sterkere enn
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hva man typisk finner (se for eksempel Van Hooft & Noordzij, 2009; Noordzij et al.,
2013). Når implisitt teori om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere i vårt utvalg
beveger som mot formbar teori, tyder resultatet på at dette reduserer sannsynligheten
for at å være prestasjon/unngåelsesorientert i målorienteringen i jobbsøkingsprosessen.
Å være prestasjon/unngåelsesorientert i en jobbsøkingsprosess innebærer at man
tenderer mot å unngå å gripe potensielle muligheter hvis man opplever fare for å tape
ansikt eller oppleve seg selv som mislykket. Jobbsøkingsprosessen er for de fleste av
oss ingen standardisert prosedyre (Van Hooft et al., 2012), og innebærer nødvendigvis å
måtte proaktivt skape og gripe nye muligheter. Hvis frykten for å feile får for stor
dominans, vil det selvfølgelig stå i veien for utvikling av jobbsøkingskompetanse.
Derfor kan vi med Fryer og Elliot (2008) hevde at det å være orientert mot prestasjon og
unngåelse er særlig negativt i forhold til læringsmuligheter. Dermed vil en rimelig
slutning være at jobbsøkingskvaliteten svekkes.

Målorienteringsdimensjonen prestasjon/unngåelse har ikke de samme utfordringer som
læringsdimensjonen (hypotese 1) når det gjelder fordeling. Det ser med andre ord ikke
ut til at det å være orientert mot prestasjon/unngåelse er sterkt sosialt uønsket. I tillegg
ser det ut til at variabelen prestasjon/unngåelse korrelerer som forventet med andre
variabler i undersøkelsen hvor vi med utgangspunkt i teori burde kunne forvente
sammenheng. Særlig gjelder dette beskyttelse av ego-motiv (r = .49 < .01) og kontroll
over negative bedømminger-motiv (r = .40 < .01) for å søke tilbakemelding i
jobbsøkingsprosessen. Dette er forhold jeg mener styrker begrepsvaliditeten.

Hypotese 3: Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren
beveger seg mot mer formbar teori, vil dette øke sannsynligheten for at jobbsøkeren har
en fokusert og utforskende jobbsøkingsstrategi

Resultatene støtter ikke denne hypotesen. Formbar teori om personlighet korrelerer
negativt med både utforskende (r = -.11, p > .05) og fokusert (r = -.07, p > .05)
jobbsøkingstrategi. Det var overraskende at korrelasjonene ble negative, men de er ikkesignifikante og kan med Cohen (1988) beskrives som svake i styrke. En første tolkning
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av resultatet er at formbar teori om personlighet blant arbeidsledige jobbsøkere i vårt
utvalg, ikke ser ut til å øke sannsynligheten for hvor utforskende og fokusert
jobbsøkingsstrategi som benyttes i jobbsøkingsprosessen. I den grad utforskende og
fokusert jobbsøkingsstrategi er rimelige operasjonaliseringer av mestringsorienterte
jobbsøkingsstrategier, er en slik tolkning imidlertid ikke konsistent med verken
teoretiske prediksjoner eller resultater fra Burnette et al. (2013) sin metaanalyse.
Spørsmålet er imidlertid om utforskende og fokusert jobbsøkingsstrategi er rimelige
operasjonaliseringer av en mestringsorientert jobbsøkingsstrategi. For det første
korrelerer variablene kun svakt med hverandre (r = .21, p > .05). Dersom begge
variabler er operasjonaliseringer av en mestringsorientert jobbsøkingsstrategi, så er det i
utgangspunktet ingen styrke for begrepsvaliditeten at de i liten grad korrelerer. Samtidig
kan man ikke utelukke at en mestringsorientert jobbsøkingsstrategi kan ha mange
dimensjoner, og at alle dimensjoner ikke må korrelere sterkt med hverandre.
Korrelasjonen er hvertfall positiv, og selv om den ikke er signifikant er den heller ikke
ubetydelig. Mistanken om utfordringer knyttet til begrepsvaliditet styrkes imidlertid av
at utforskende og fokusert jobbsøkingsstrategi forholder seg ulikt også til andre
variabler i undersøkelsen hvor vi med utgangspunkt i teori ville kunne forvente et annet
resultat. På den ene siden korrelerer utforskende jobbsøkingsstrategi signifikant med
både målorientering: læring (r = .34, p < .05) og målorientering: prestasjon/tilnærming
(r = .34, p < .05). Disse resultatene er delvis konsistente med en forståelse av
utforskende jobbsøkingsstrategi som en mestringsorientert stratetgi for jobbsøking. På
den andre siden ser det ikke ut til å være noen som helst sammenheng mellom
utforskende jobbsøkingsstrategi og de ulike motiver for å søke tilbakemelding i
jobbsøkingsprosessen. Disse resultatene er inkonsistente med en forståelse av
utforskende jobbsøkingsstrategi som en mestringsorientert stratetgi for jobbsøking.
Fokusert jobbsøkingsstrategi korrelerer svakt med målorientering: læring (r = .11, p >.
05), men sterkere med prestasjon/tilnærming (r = .30, p >.05). Heller ikke her ser det ut
til å være noen særlige sammenhenger med motiver for å søke tilbakemelding i
jobbsøkingsprosessen. Samlet vurderes derfor at begge variabler opptrer inkonsistent i
forhold til hva vi ville kunne forvente av en mestringsorientert jobbsøkingsstrategi.
Disse problemene angår begrepsvaliditet.
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Her ser vi kanskje en begrensning med at pilotundersøkelsen ble gjennomført i et utvalg
som i utgangspunktet ikke lignet det utvalget undersøkelsen var tiltenkt (piloten ble
gjennomført på en gruppe lærere ved en ungdomsskole i Oslo). Gjennom
pilotundersøkelsen fikk vi et grunnlag for å vurdere ulike dimensjoner ved
oversettelseskvaliteten og språkbruk, men vi fikk ikke undersøkt i hvilken grad de ulike
variabler ser ut til å forholde seg til hverandre slik vi med utgangspunkt i teori ville
kunne forvente - blant arbeidsledige jobbsøkere. Dermed fikk vi aldri avdekket om
utforskende og fokusert jobbsøkingsstrategi med rimelighet kunne betraktes som
mestringsorienterte jobbsøkingsstrategier. En pilotundersøkelse utført på et utvalg med
større relevans, med tilleggsspørsmål som i større grad knytter aktivitet og mestring
kontra passivitet og håpløshet til strategier for jobbsøking, ville kunne gjort det enklere
å avgjøre om utforskende og fokusert jobbsøkingsstrategi var rimelige
operasjonaliseringer av mestringsorienterte jobbsøkingsstrategier.

Hypotese 4: Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren
beveger seg mot mer formbar teori, vil dette redusere sannsynligheten for at
jobbsøkeren har en tilfeldig jobbsøkingsstrategi

Resultatene støtter ikke denne hypotesen. Formbar teori om personlighet korrelerer
negativt med tilfeldig jobbsøkingsstrategi (r = -.04, p > .05). Denne korrelasjonen er
ikke signifikant, og den kan med Cohen (1988) beskrives som svak. Dette resultatet var
overraskende. Den åpenbare første tolkning av resultatet er at fast teori om personlighet
blant arbeidsledige jobbsøkere i vårt utvalg, ikke ser ut til å øke sannsynligheten for en
tilfeldig jobbsøkingsstratetgi. En slik tolkning er ikke konsistent med verken teoretiske
prediksjoner eller resultater fra Burnette et al. (2013) sin metaanalyse.

En mulig forklaring kan være at variabelen tilfeldig jobbsøkingsstrategi er en for lite
presis operasjonalisering av en jobbsøkingsstrategi orientert mot hjelpesløshet. Vi har i
så fall igjen å gjøre med utfordringer knyttet til begrepsvaliditet. I litteraturen kobles en
tilfeldig jobbsøkingsstrategi til mangel på klare mål og dedikasjon, og lave eller uklare
standarder Tuckey et al. (2002). Jeg har tidligere argumentert for at dette er beskrivelser
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av en hjelpeløst orientert jobbsøkingsstrategi. Samtidig kan jeg ikke utelukke at
deltakerne kan ha oppfattet spørsmålene knyttet til tilfeldig jobbsøkingsstrategi på en
annen måte. Formuleringer som «prøve og feile-metoden» peker kanskje i like stor grad
mot en strategi orientert mot mestring som mot hjelpeløshet? Et funn som peker i den
retning er at tilfeldig jobbsøkingsstrategi på den ene siden korrelerer positivt og
signifikant med læringsmotiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen (r = .34
p < .05). Samtidig korrelerer tilfeldig jobbsøkingstrategi også positivt og signifikant
med variabelen målorientering: prestasjon/unngåelse (r = -.37, p < .05). Det er
vanskelig å si noe fornuftig om relasjonen mellom tilfeldig jobbsøkingsstrategi og
fokusert og utforskende jobbsøkingsstrategi, da vi allerede har konkludert med
sviktende begrepsvaliditet i forhold til de to sistnevnte. Samlet gir denne uklarheten i
det minste grunn til å være skeptisk til i hvilken grad tilfeldig jobbsøkingsstrategi er en
rimelig operasjonalisering av en hjelpeløst orientert jobbsøkingsstrategi. De samme
tiltak som er beskrevet i forhold til en styrking av begrepsoperasjonalisering av
mestringsorienterte jobbsøkingsstrategier (hypotese 4) gjelder også her.
Hypotese 5: Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren
beveger seg mot mer formbar teori, vil dette øke sannsynligheten for at jobbsøkeren har
et nyttig informasjon-motiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen
Resultatene støtter denne hypotesen. Formbar teori om personlighet korrelerer positivt
og signifikant med et nyttig informasjon-motiv for å søke tilbakemelding i
jobbsøkingsprosessen (r = .41, p < .01). Med Cohen (1988) kan styrken beskrives som
mellom moderat til sterk. Jeg forventet klart utslag, men det er sjelden å se
effektstørrelser på dette nivået i studier det er relevant å sammenlikne med (se for
eksempel Crossley & Highhouse, 2005; Noordzij et al., 2013). Når implisitt teori om
personlighet beveger seg mot mer formbar teori, vil sannsynligheten for at jobbsøkeren
har et nyttig informasjon-motiv for å søke tilbakemeldinger i jobbsøkingsprosessen øke.
Crossley og Highhouse (2005) fant at dette motivet var assosiert med mer aktiv og
høyfrekvent søken etter tilbakemelding. Med Tuckey et al. (2002) kan vi argumentere
for at verdien av tilbakemeldinger vil være større for læringsorienterte individer. Det er
derfor sannsynlig at jobbsøkere med et nyttig-informasjon-motiv for å søke
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tilbakemelding vil ha bedre forutsetninger for å lære i jobbsøkingsprosessen. Dette vil
styrke jobbsøkingskvaliteten.

Hypotese 6: Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren
beveger seg mot mer formbar teori, vil dette redusere sannsynligheten for at
jobbsøkeren har et beskyttelse av ego-motiv og kontroll over negative bedømmingermotiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen
Resultatene støtter denne hypotesen. Formbar teori om personlighet korrelerer
negativt og signifikant med både beskyttelse av ego-motiv (r = -.39, p < .05) og
kontroll over negative bedømminger-motiv (r = -.45, p < .01). Med Cohen (1988) kan
styrken beskrives som mellom moderat til sterk. Igjen er styrken uvanlig når vi
sammenlikner med relevant litteratur. Når implisitt teori om personlighet beveger seg
mot fastere teori, vil sannsynligheten for et beskyttelse av ego-motiv og et kontroll over
negative bedømminger-motiv for å søke tilbakemeldinger i jobbsøkingsprosessen øke.
Crossley og Highhouse (2005) fant at disse motivene var assosiert med mer passiv og
redusert søken etter tilbakemelding. Det er derfor sannsynlig at jobbsøkere hvor disse
motivene dominerer vil ha dårligere forutsetninger for å lære. Dette vil svekke
jobbsøkingskvaliteten.

9.3.4 Andre variabler anvendt for kontroll: Målorientering: prestasjon/tilnærming,
formbar teori om intelligens, og mestringsforventning i jobbsøkingsprosessen
Målorientering: prestasjon/tilnærming er allerede kommentert i hypotesene, men vi kan
merke oss at variabelen korrelerer svakt med formbar teori om personlighet (r = .10, p
> .05). Dette var forventet. Formbar teori om intelligens korrelerer ikke signifikant med
andre variabler. Sterkeste korrelasjoner er i forhold til nyttig informasjon-motiv (r = .
23, p > .05) og beskyttelse av ego-motiv (r = -.26, p > .05) for å søke tilbakemelding i
jobbsøkingsprosessen. Korrelasjonen med formbar teori om personlighet var svak (r =
-.08, p > .05). Dette tyder på at de to måleinstrumentene som er brukt til å måle
henholdsvis implisitt teori om intelligens og implisitt teori om personlighet måler to
distinkte fenomener som i liten grad overlapper.
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Mestringsforventning i jobbsøkingsprosessen korrelerer ikke signifikant med andre
variabler. Sterkeste korrelasjoner er i forhold til alder (r = .28, p > .05) og
målorienteringsdimensjonen prestasjon/unngåelse (r = -.20, p > .05). Korrelasjonen
med formbar teori om personlighet var svak (r = .03, p > .05). Dette tyder på at de to
måleinstrumentene som er brukt til å måle henholdsvis mestringsforventning i
jobbsøkingsprosessen og implisitt teori om personlighet, måler to distinkte fenomener
som i liten grad overlapper. Jeg konkluderer med at variabelen formbar teori om
personlighet ser ut til å forholde seg til målorientering: prestasjon/tilnærming, formbar
teori om intelligens, og mestringsforventning i jobbsøkingsprosessen, i tråd med
teoretiske prediksjoner. Dette styrker validiteten til variabelen formbar teori om
personlighet.

9.4 Foreløpig oppsummering av korrelasjonsanalyse med
refleksjoner om indre validitet
Resultatene fra korrelasjonsanalysen tyder på at deler av modellen ser ut til å stemme
godt med empiriske data. Dette gjelder hypotesene 2, 5 og 6. Som forventet korrelerer
formbar teori om personlighet med målorienteringsdimensjonen prestasjon/unngåelse (r
= -.36, p < .05), nyttig-informasjon-motiv for å søke tilbakemelding i
jobbsøkingsprosessen (r = .41, p < .01), beskyttelse av ego-motiv for å søke
tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen (r = -.39, p < .05), og kontroll over negative
bedømminger-motiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen (r = -.45, p < .
01). Når det gjelder hypotesene 1, 3 og 4 er empiriske data inkonsistent med teoretiske
prediksjoner. Utfordringer knyttet til begrepsvaliditet er fremhevet som en mulig
forklaring. Særlig operasjonaliserte variabler knyttet til jobbsøkingsstrategier forholder
seg ikke til andre variabler i korrelasjonsmatrisen på en forventet måte.
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Figur 4. Den teoretiske modellen for mulige sammenhenger mellom formbar teori om
personlighet og et utvalg selvreguleringsprosesser av relevans for utvikling av kvalitet i
jobbsøkingsprosessen blant arbeidsledige jobbsøkere. Såkalte egotrusler er forventet å
ha modererende effekter. Effektstørrelser (Pearsons r) er inkludert i modellen.

Refleksjoner om indre validitet (kausalitet)
Det er ikke grunnlag for å trekke slutninger om kausalitet på bakgrunn av en teoretisk
modell for prediksjon og resultater av en korrelasjonsanalyse. Det er i det hele tatt
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problematisk å trekke slutninger om kausalitet all den tid vårt design er ikkeeksperimentelt. Det er likefullt relevant å drøfte spørsmålet om kausalitet, fordi en
sannsynliggjort kausal sammenheng vil være et viktig bidrag både i forhold til praktiskpedagogiske tiltak og videre teoriutvikling. Med bakgrunn i korrelasjonsanalysen bør
særlig to problemer drøftes: Retningsproblemet og tredjevariabelproblemet.
Retningsproblemet handler om problemer med å fastslå hva som er henholdsvis
virkning og årsak (Kleven, 2002a). Det sentrale spørsmålet blir: Hvor sannsynlig er det
at det er formbar teori om personlighet som tenderer mot å produsere en virkning i
målorientering og motiver for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen - og ikke
motsatt? Korrelasjonsanalysen kan ikke svare på dette. Jeg vil imidlertid hevde at en
slik slutning er lite troverdig basert på litteraturen. Dette følger av definisjonen av
implisitte teorier, og Molden og Dwecks (2006) beskrivelser av slike teorier som
psykologiske filtre for konstruksjon av mening. Det betyr at vi med utgangspunkt i
teorien om implisitte teorier kan tolke disse som bakenforliggende psykologiske
mekanismer. Nå kan man selvfølgelig ikke bare definere seg bort fra retningsproblemet.
Det er imidlertid også gjort eksperimentelle studier hvor implisitte teorier om
personlighet er manipulert under rimelig kontrollerte betingelser, og hvor det er
sannsynliggjort at denne manipulasjonen hadde en effekt i deltakernes målorientering
(Yeager et al., 2014). I forhold til målorientering, anser jeg det derfor for å være
usannsynlig at det er motsatt, for eksempel at en endret målorientering i en
jobbsøkingsprosess skal produsere en endring i en grunnleggende antagelse om egen
personlighets formbarhet.

Tredjevariabelproblemet handler om at en korrelasjon mellom to variabler kan være et
resultat av at andre variabler (både i og utenfor undersøkelsen) påvirker korrelasjonen
(Kleven, 2002a). Det sentrale spørsmålet blir: Hvor sannsynlig er det at det eksisterer
slike tredjevariabler i vårt tilfelle? Hvis vi tar utgangspunkt i variabelen formbar teori
om personlighet, som er uavhengig variabel i alle hypoteser, så er det naturlig å se
nærmere på egotruslenes modererende effekt (Burnette et al., 2013). Dette må imidlertid
forbli en teoretisk øvelse, siden disse egotruslene ikke er målt i den empiriske
undersøkelsen. Slike modererende variabler påvirker styrken i en korrelasjon. I forhold
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til andre variabler i undersøkelsen, for eksempel målorientering: prestasjon/unngåelse,
er det mulig med bakgrunn i litteraturen å argumentere for at denne variabelens relasjon
til motiver for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen dels skyldes en
bakenforliggende variabel, nemlig formbar teori om personlighet. (Burnette et al., 2013;
Tuckey et al., 2002). Dette kommer jeg tilbake til senere. Selv om det er problematisk å
trekke slutninger om kausalitet fra et ikke-eksperimentelt design, mener jeg litteraturens
bidrag hjelper oss et stykke på vei. For å kunne trekke mer valide slutninger om mulige
årsaksstrukturer, hva implisitte teorier om personlighet bidrar med i forhold til de ulike
selvreguleringsprosesser når andre variabler holdes konstante, og hvordan ulike
kombinasjoner uavhengige variabler predikerer selvreguleringsprosesser i jobbsøking,
blir det nødvendig å gjøre en annen type analyse: Hierarkisk multippel
regresjonsanalyse.

9.5 Hierarkisk multippel regresjonsanalyse
Det finnes ingen standardisert prosedyre for å avgjøre hvilke variabler som bør være
med i en regresjonsmodell, men det bør hvertfall foreligge en rasjonell teoretisk
begrunnelse, og variabler som legges inn bør bidra utover hva man kunne forventet ut
fra tilfeldigheter. Samtidig er det et poeng at ikke antallet variabler blir for høyt. Det kan
være fristende å lage omfattende modeller som tilsynelatende forklarer mye varians,
men her blir det vekt på tilsynelatende. Variabler som i utgangspunktet ikke har et klart
rasjonale for å legges inn i en modell, bør unngås. Hellevik (2003) kritiserer en
utviklingstendens i internasjonal forskning hvor regresjonsanalyser blir teoriløse og
ødelegger forskningen fordi forskere i for stor grad faller for fristelsen å lage modeller
av et omfang det ikke er belegg for. Det empiriske utgangspunktet for de to modellene
som blir presentert i fortsettelsen er korrelasjonsanalysen (tabell 2, s. 67). Det teoretiske
utgangspunktet er gjort rede for i teoridelen av oppgaven. To kriterier er i hovedsak lagt
til grunn for hvorvidt variabler er blitt inkludert i disse regresjonsmodellene:
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1. Der hvor korrelasjonsanalysen gir signifikante utslag som også er teoretisk relevante i
forhold til oppgavens problemstilling og den teoretiske modellen, er hovedregelen at
disse variablene er inkludert.

2. Der hvor korrelasjonsanalysen ikke gir signifikante utslag, men hvor utslaget heller
ikke er ubetydelig og det foreligger gode teoretiske grunner for å inkludere variablene,
er hovedregelen at dette er gjort.

I fortsettelsen presenteres to hierarkiske regresjonsmodeller. De ulike variablene er blitt
analysert i blokker hvor effekten av hver blokk blir kontrollert for når det legges til en
ny blokk. Rasjonalet bak hvilke variabler som legges inn i hvilke blokker, er dels
sannsynlig årsaksstruktur (med unntak av siste blokk), men også målet om å kontrollere
for variabler i forhold til formbar teori om personlighet (som er årsaken til at formbar
teori om personlighet alltid legges inn i siste blokk).
Med Field (2009) ble alle modeller som presenteres sjekket for i hvilken grad
forutsetningene for å bruke hierarisk multippel regresjon var tilstrekkelig oppfylt. For
hver modell undersøkte jeg toleranse og variansinflasjon i SPSS, og fant at verdiene
ikke oversteg veiledende kritiske verdier (Tolerance < 0,20 eller VIF > 5).
Homoskedastisitet av residualleddende ble sjekket visuelt i SPSS ved hjelp av et
generert scatterplot hvor alle punkter lå relativt symmetrisk omkring en tenkt horisontal
og rett linje. Residualleddene bør i størst mulig grad være uavhengige av hverandre, og
jeg sjekket i SPSS at Durbin-Watson lå rundt verdien 2. I forhold til utvalgsstørrelse var
det vanskelig å spekulere i hvor stor effektstørrelse som var realistisk. Jeg konkluderte
med at utvalg ned mot 40 kan være bruktbart hvis antallet predikatorer ikke er mer enn
4-5, og vi forventer klare utslag (Field, 2009).
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9.5.1 Regresjonsmodell 1: Prediksjon av beskyttelse av ego-motiv for å søke
tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen ved hjelp formbar teori om intelligens,
målorientering: prestasjon/unngåelse og formbar teori om personlighet.

Å ha et beskyttelse av ego-motiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen er
negativt i forhold til læring. Det er først og fremst formbar teori om personlighet og
målorientering: prestasjon/unngåelse som ser ut til å være sterkt relatert til dette
motivet. Når det gjelder kontroll over negative bedømminger-motiv, mener jeg det er
gode grunner til å mistenke at dette motivet i stor grad måler det samme underliggende
fenomen som beskyttelse av ego-motiv. Viser her til diskusjonen på s. 68-69. Denne
variabelen blir derfor holdt utenfor regresjonsanalysen. (Det er vanskelig å se for seg en
meningsfylt tolkning av en regresjon hvor man måler effekten av hvordan en variabel
varierer, samtidig som man holder en annen variabel som måler omtrent det samme
fenomenet konstant). Formbar teori om intelligens er lagt inn i modellen til tross for at
variabelen ikke korrelerer signifikant med beskyttelse av ego-motiv for å søke
tilbakemelding. Sammenhengen er ikke ubetydelig, og de teoretiske grunnene for å se
nærmere på denne variabelen er tidligere gjort rede for.

Tabell 3. Resultater regresjonsmodell 1
B

SE B

β

𝛥R2

-0.232

0.137

-.255

.065

Formbar teori om intelligens

-0.177

0.123

-.194

Målorientering: prestasjon/unngåelse

0.379

0.110

.465**

Formbar teori om intelligens

-0.208

0.120

-.228

Målorientering: prestasjon/unngåelse

0.295

0.115

.363*

Formbar teori om personlighet

-0.210

0.109

-.272

Variabel
Steg 1
Formbar teori om intelligens
Steg 2

.213**

Steg 3

Merknad: * p < .05. ** p < .01
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.063

Resultatene av regresjonen indikerer at de tre predikatorene samlet forklarer 34,1 av
variansen i beskyttelse av ego-motiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen.
(R2 = .341, F(3,39) = 6.74, p < .01). Bidraget fra målorientering: prestasjon/unngåelse er
størst (β = .363). Endringen i β for målorientering: prestasjon/unngåelse faller betydelig
fra steg 2 til 3. Når vi samtidig ser at bidraget formbar teori om personlighet i steg 3 er
mindre enn hva man skulle forvente med bakgrunn i korrelasjonsanalysen, kan vi ikke
utelukke mediatoreffekter. Med bakgrunn i litteraturen mener jeg det sannsynlige i så
fall er at det er formbar teori om personlighet som har indirekte effekter på beskyttelse
av ego-motiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen via
målorienteringsdimensjonen prestasjon/unngåelse. Endringen i β for implisitte teorier
om intelligens er minimal.

9.5.2 Regresjonsmodell 2: Prediksjon av kontroll over negative bedømminger-motiv for
å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen ved hjelp målorienteirng: prestasjon/
unngåelse og formbar teori om personlighet.

Å ha et kontroll over negative bedømminger-motiv for å søke tilbakemelding i
jobbsøkingsprosessen er negativt i forhold til læring. Det er formbar teori om
personlighet og målorientering: prestasjon/unngåelse som korrelerer signifikant med
kontroll over negative bedømminger-motiv for å søke tilbakemelding (tabell 2, side 65).
Denne gang holdes beskyttelse av ego-motiv for å søke tilbakemelding utenfor
regresjonsanalysen (se s. 81 for begrunnelse).
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Tabell 4. Resultater regrejonsmodell 2
B

SE B

β

𝛥R2

0.291

0.104

.400**

.160**

Målorientering (prestasjon/unngåelse)

0.197

0.105

.272

Formbar teori om personlighet

-0.245

0.100

-.356*

Variabel
Steg 1
Målorientering (prestasjon/unngåelse)
Steg 2

.110*

Merknad: * p < .05. ** p < .01

Resultatene av regresjonen indikerer at de to predikatorene samlet forklarer 27 % av
variansen i jobbsøkeres kontroll over negative bedømminger-motiv for å søke
tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen (R2 = .270, F(2,40) = 7.41 p > .05). Endringen i
β for målorientering: prestasjon/unngåelse er betydelig fra steg 1 til steg 2. Den eneste
variabelen som er lagt inn i steg 2 er formbar teori om personlighet. Igjen er det grunn
til å mistenke mediatoreffekter. Med bakgrunn i litteraturen mener jeg det sannsynlige i
så fall er at det er formbar teori om personlighet som har indirekte effekter på kontroll
over negative bedømminger-motiv for å søke feedback i jobbsøkingsprosessen via
målorienteringsdimensjonen prestasjon/unngåelse.

9.6 Foreløpig oppsummering av regresjonsanalyse
De to regresjonsmodellene nyanserer funn fra korrelasjonsanalysen. I begge modeller
får formbar teori om personlighet mindre innvirkning på predikert varians i avhengig
variabel enn hva resultater fra korrelasjonsanalysen kunne tyde på. Dette åpner for nye
spørsmål. Med Burnette et al. (2013) og Tuckey et al. (2002) ser jeg dette i
sammenheng med en negativ endring i standardisert beta for variabelen målorientering:
prestasjon/unngåelse. Kan det tenkes at formbar teori om personlighet har indirekte
effekter på henholdsvis beskyttelse av ego-motiv og kontroll over negative
bedømminger-motiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen via
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målorienteringsdimensjonen prestasjon/unngåelse? For å kunne svare på dette utvider
jeg analysen med Sobel-testen.

9.7 Undersøkelse av mulige mediatoreffekter
Som nevnt i kapittel åtte (s. 58-59) kan mulige mediatoreffekter undersøkes ved hjelp
av den såkalte Sobel-testen. Figurene 5 og 6 representerer to forslag til hvordan
målorientering: prestasjon/unngåelse medierer effekten formbar teori om personlighet
har på henholdsvis beskyttelse av ego-motiv og kontroll over negative bedømmingermotiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen. For hver modell er det kjørt
regresjonsanalyser, og resultatene fra disse er plottet inn i figurene med forklaring under
hver modell.

Figur 5. En mediatormodell for effekten av målorientering: prestasjon/unngåelse på
relasjonen mellom formbar teori om personlighet og beskyttelse av ego-motiv.
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Tallverdiene er relasjoner (standardiserte beta-koeffisienter) mellom formbar teori om
personlighet og målorientering: prestasjon/unngåelse (totaleffekt, a), målorientering:
prestasjon/unngåelse og beskyttelse av ego-motiv (totaleffekt b), og formbar teori om
personlighet og beskyttelse av ego-motiv (totaleffekt, c). Tallverdiene i parantes er
relasjoner (standardiserte beta-koeffisienter) mellom formbar teori om personlighet og
beskyttelse av ego-motiv når vi kontrollerer for den mulige mediatorvariabelen
målorientering: prestasjon/unngåelse (direkte effekt, c´), og mellom målorientering:
prestasjon/unngåelse og beskyttelse av ego-motiv når vi kontrollerer for formbar teori
om personlighet (direkte effekt b`). Den indirekte effekten (ab´) var lik -0.156, og ble
testet med Sobel-testen.
Så langt jeg har kunnet se, er det ikke mulig å kjøre Sobel-testen i SPSS. Derfor har jeg
regnet ut manuelt ved bruk av formler. Utgangspunktet er hentet fra Preacher og Hayes
(2008, s. 24):

(1)

Forklaring: a = ustandardisert beta-koeffisient til relasjonen mellom formbar teori om personlighet. b = ustandardisert betakoeffisient til relasjonen mellom målorientering: prestasjon/unngåelse når vi inkluderer formbar teori om personlighet i
regresjonen. SEa = standardfeilen til a. SEb = standardfeilen til b.

Til forskjell fra den opprinnelige formelen har jeg fjernet et siste tredje ledd hvor
standardfeilene til henholdsvis a og b kvadreres og multipliseres. Dette er gjort fordi de
praktiske implikasjonene blir minimale, og fordi to nettbaserte kalkulatorer, Preacher
(2015) og Soper (2015), benytter en formel for utregning av Sobel-testen som ikke
inkluderer dette leddet. Jeg bruker disse kalkulatorene for å kvalitetssikre utregningene,
og da er det en fordel at jeg bruker samme formel. Etter anbefaling fra Preacher og
Hayes (2008) brukte jeg ustandardiserte beta-koeffisienter i utregningene.

Sobel-testen gav ikke støtte til signifikant mediering (z = .1.87, p > .05). Utregning av
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konfidensintervall gav 95 % CI [-.01, .23]. Dermed nyanseres resultatene fra Sobeltesten: I den grad utvalget er representativt for populasjonen, kan vi tolke
konfidensintervallet som at det er 95 prosent sannsynlighet for at dette
konfidensintervallet inneholder «den sanne» gjennomsnittlige mediatoreffekten på
populasjonsnivå.

Figur 6. En mediatormodell for effekten av målorientering: prestasjon/unngåelse på
relasjonen mellom formbar teori om personlighet og kontroll over negative
bedømminger-motiv.

Tallverdiene er relasjoner (standardiserte beta-koeffisienter) mellom formbar teori om
personlighet og målorientering: prestasjon/unngåelse (totaleffekt, a), målorientering:
prestasjon/unngåelse og kontroll over negative bedømminger-motiv (totaleffekt b), og
formbar teori om personlighet og kontroll over negative bedømminger-motiv
(totaleffekt, c). Tallverdiene i parantes er relasjoner (standardiserte beta-koeffisienter)
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mellom formbar teori om personlighet og kontroll av negative bedømminger-motiv når
vi kontrollerer for den mulige mediatorvariabelen målorientering: prestasjon/unngåelse
(direkte effekt, c´), og mellom målorientering: prestasjon/unngåelse og kontroll av
negative bedømminger-motiv når vi kontrollerer for formbar teori om personlighet
(direkte effekt b`). Den indirekte effekten (ab´) var lik -0.068, og ble testet med Sobeltesten. Ustandardiserte regresjonskoeffisienter ble brukt i utregningen etter anbefaling
fra Preacher og Hayes (2008).
Sobel-testen gav ikke støtte til signifikant mediering (z = 1.50, p > .05). Utregning av
konfidensintervall gav 95 % CI [-.02, .16]. Dermed nyanseres resultatene fra Sobeltesten: I den grad utvalget er representativt for populasjonen, kan vi tolke
konfidensintervallet som at det er 95 prosent sannsynlighet for at dette
konfidensintervallet inneholder «den sanne» gjennomsnittlige mediatoreffekten på
populasjonsnivå.

9.8 Foreløpig oppsummering av undersøkelse av mulige
mediatoreffekter
De to regresjonsmodellene (s. 81-83) antydet mediatoreffekter. Sobel-testen gav ikke
støtte til slike effekter, men utregning av konfidensintervaller nyanserte Sobel-testen: I
den grad utvalget er representativt for populasjonen virker det urimelig å utelukke at
formbar teori om personlighet har indirekte effekter via målorientering: prestasjon/
unngåelse på beskyttelse av ego-motiv og mediatoreffekter på populasjonsnivå.
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9.9 Konklusjon: Underbygger resultatene den teoretiske
modellen?
Seks hypoteser ble undersøkt empirisk, utledet fra en teoretisk modell for mulige
sammenhenger mellom formbar teori om personlighet og et utvalg
selvreguleringsprosesser av relevans for utvikling av kvalitet i jobbsøkingsprosessen
blant arbeidsledige jobbsøkere. Korrelasjonsanalysen viste at formbar teori om
personlighet bekreftet tre av disse hypotesene:

1. Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren beveger seg
mot mer formbar teori, reduserer dette sannsynligheten for at jobbsøkeren er prestasjon/
unngåelsesorientert i sin målorientering i jobbsøkingsprosessen (hypotese 2)
2. Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren beveger seg
mot mer formbar teori, øker dette sannsynligheten for at jobbsøkeren har et nyttig
informasjon-motiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen (hypotese 5)
3. Når implisitt teori om personlighet hos den arbeidsledige jobbsøkeren beveger seg
mot mer formbar teori, reduserer dette sannsynligheten for at jobbsøkeren har et
beskyttelse av ego-motiv og kontroll over negative bedømminger-motiv for å søke
tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen (hypotese 6)
To regresjonsanalyser nyanserte funn fra korrelasjonsanalysen. Mulige mediatoreffektet
ble antydet, nemlig at målorientering: prestasjon/unngåelse medierte noe av effekten
formbar teori om personlighet hadde på henholdsvis beskyttelse av ego-motiv og
kontroll over negative bedømminger-motiv, for å søke tilbakemelding i
jobbsøkingsprosessen. Selv om Sobel-testen ikke gav støtte til slike effekter, viste
konfidensintervaller at det vil være urimelig å avvise muligheten for mediatoreffekter på
populasjonsnivå.
I den grad utvalget i undersøkelsen er representativt for populasjonen
arbeidsledige jobbsøkere slik denne er definert i oppgaven (s. 25), kan vi foreløpig
konkludere med at den teoretiske modellen blir delvis bekreftet empirisk.
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Spørsmålet om representativitet og generaliserbarhet (ytre validitet) må med andre ord
drøftes før vi kan konkludere med om resultatene delvis underbygger den teoretiske
modellen.
Refleksjoner rundt ytre validitet
Utvalget i denne undersøkelsen er et såkalt ikke-sannsynlighetsutvalg. Forutsetningene
for statistisk generalisering er med andre ord ikke oppfylt (Lund, 2002). I realiteten vil
det imidlertid ofte være slik i pedagogisk forskning at rene sannsynlighetsutvalg er
sjelden kost, fordi tilgang på slike utvalg er krevende å fremskaffe, både praktisk og
økonomisk. En pragmatisk holdning kan være hensiktsmessig. Et overordnet spørsmål
blir: Selv om utvalget ikke er trukket tilfeldig fra populasjonen arbeidsledige jobbsøkere
slik denne er definert i oppgaven, har vi med bakgrunn i litteraturen grunn til å tro at
utvalget skiller seg vesentlig fra populasjonen på variabler som er relevante for de
sammenhenger som er blitt belyst? (Kleven, 2002a). Dette er selvsagt et vanskelig
spørsmål å svare på, fordi det er umulig å ha oversikt over alle mulige relevante
variabler. Det er derimot mulig å en viss oversikt over variablene som er målt i
undersøkelsen, og å ha kjennskap til relevant litteratur. Med bakgrunn i denne
litteraturen kan vi spørre:
1. Er det sannsynlig at retningen på de sammenhenger som er funnet vil gjelde på
populasjonsnivå?
2. Hvis ja, hvilke forhold styrker eller reduserer disse sammenhengene?
3. Har vi grunn til å tro at disse forholdene er ujevnt fordelt i utvalget vårt og
populasjonen?
Jeg mener det er sannsynlig at retningen på de sammenhenger som er beskrevet vil
gjelde på tvers av ulike sosiodemografiske forhold. Dweck påpeker at implisitte teorier i
stor grad ser ut til å være uavhengige konstrukter: De korrelerer typisk lite med mål for
selvtillit, optimisme, politisk ideologi eller religiøs preferanse (Dweck, 2000). Det
finnes riktignok eksempler hvor kollektivistiske kulturer i større grad en
individualistiske kulturer ser ut til å omfavne forestillinger om menneskelige
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egenskaper som formbare (Dweck, Chiu, & Hong, 1995), men dette er i realiteten
eksempler på hvordan kulturer eventuelt øker sannsynligheten for å være orientert mot
formbar eller fast teori. Disse eksemplene sier ingenting om i hvilken grad
sammenhengene mellom implisitte teorier, og for eksempel målorientering, har motsatt
retning.
Når det gjelder hvilke forhold som påvirker styrken på sammenhengene, er det naturlig
å trekke frem egotruslene som er beskrevet i den videreutviklede teoretiske modellen,
og som også utgjør en sentral del av SOMA-modellen (Burnette et al., 2013). Der hvor
egotruslene er svakere, vil formbar teori om personlighet i mindre grad predikere de
ulike selvreguleringsprosesser. Sagt på en annen måte: Der hvor mennesker har lykkes
med å konstruere sin personlige og sosiale identitet på trygg grunn utenfor arbeidslivet,
vil vi kunne forvente at implisitte teorier om personlighet har mindre innvirkning på
evnen til å lære i jobbsøkingsprosessen.
Har vi grunn til å tro at deltakerne som utgjorde utvalget i denne undersøkelsen i større
eller mindre grad lykkes med å konstruere en personlig og sosial identitet på trygg
grunn utenfor arbeidslivet - sammenliknet med gjennomsnittet i populasjonen
arbeidsledige jobbsøkere, slik denne er definert i oppgaven? I den grad kurssitusjonen
trigger opplevelsen av å tilhøre en stigmatisert gruppe, kan man kanskje hevde at
deltakere på slik kurs opplever trusler mot selvet sterkere, sammenliknet med
arbeidsledige jobbsøkere som ikke deltar på slike kurs. Men her nærmer vi oss rene
spekulasjoner. Det kan selvfølgelig også være forhold utenfor en kurssituasjon som
representerer tilsvarende trusler mot selvet - både sterkere og svakere.
Dermed kan vi presisere den foreløpige konklusjonen. Vi har ikke grunnlag for å
generalisere effektstørrelsene som ligger til grunn for at modellen delvis bekreftes
gjennom empiriske data. Jeg mener derimot mye taler for å generalisere de mekanismer
som blir beskrevet, nemlig at formbar teori om personlighet reduserer sannsynligheten
for at den arbeidsledige jobbsøkeren er prestasjon/unngåelsesorientert i sin
målorientering i jobbsøkingsprosessen, øker sannsynligheten for at den arbeidsledige
jobbsøkeren har et nyttig informasjon-motiv for å søke tilbakemelding i
jobbsøkingsprosessen - og reduserer sannsynligheten for at den arbeidsledige
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jobbsøkeren har et beskyttelse av ego-motiv og kontroll over negative bedømmingermotiv for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen.
Samlet innebærer dette at formbar teori om personlighet ser ut til å øke
sannsynligheten for å være læringsorientert i jobbsøkingsprosessen. Dette styrker
kvaliteten i jobbsøkingsprosessen. Implisitte teorier om personlighet blant
arbeidsledige jobbsøkere ser med andre ord ut til å ha implikasjoner for kvaliteten
i deres jobbsøkingsprosess.
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10 Avsluttende kommentarer
10.1 Innledning
I dette siste kapitlet retter jeg først et kritisk blikk på egen forskning (10.2). Deretter
drøfter jeg kort mulige implikasjoner for videre forskning (10.3), og praktiskpedagogiske konsekvenser (10.4). Helt avslutningsvis er det naturlig å vende tilbake til
utgangspunktet og spørre: Har implisitte teorier om personlighet blant arbeidsledige
jobbsøkere implikasjoner for kvaliteten i deres jobbsøkingsprosess? (10.5).

10.2 Kritisk blikk på egen forskning
Slik jeg ser det, er de mest alvorlige svakhetene med denne masteroppgaven knyttet til
begrepsvaliditet og utvalg.

Selv om jeg har etterstrebet klarhet i det teoretiske bakteppet, begynner problemene
knyttet til begrepsvaliditet her. Et eksempel er diskusjonen rundt hva som er gode
operasjonaliseringer av henholdsvis mestrings- og hjelpeløst orienterte
jobbsøkingsstrategier. Denne diskusjonen var kanskje for overfladisk. I metodekapitlet
kunne viktige justeringer vært gjort, men pilotundersøkelsen ble gjennomført på et
utvalg som ikke var relevant nok. Det var et utvalg som var egnet til å avdekke
svakheter i en oversettelse, og til å problematisere ordbruk og normative forhold. Det
var ikke et utvalg som var egnet til å få viktig informasjon om i hvilken grad de
operasjonaliserte begreper oppførte seg på forventet måte i forhold til hverandre.
Pilotutvalget bestod nemlig av en gruppe lærere i grunnskolen, og ikke arbeidsledige
jobbsøkere. I resultat -og drøftingsdelen fikk dette problemet et empirisk uttrykk, ved at
variablene knyttet til jobbsøkingsstrategi var vanskelige å si noe fornuftig om. Den
indre konsistensen var god - men det var nærmest umulig å si noe om hva som var målt.
Det er for eksempel veldig spesielt at tilfeldig jobbsøkingsstrategi korrelerer signifikant
både med variablene målorientering: læring og målorientering: prestasjon/unngåelse.
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Alle variabler knyttet til jobbsøkingsstrategier falt i realiteten bort, sammen med to av
hypotesene som inneholdt disse variablene.

Oversettelsesprosedyren var mangelfull. Jeg var nødt til å få oversatt en rekke
måleinstrumenter fordi disse ikke eksisterte i norsk språkdrakt, men oversettelser og
valideringer av instrumenter i nye kulturelle sammenhenger er egentlig svært krevende
prosedyrer. Man kunne skrevet en egen masteroppgave om oversettelsen av hvert enkelt
instrument. De gode alpha-skårene tyder på god indre konsistens, men dette er i seg selv
ikke er tilstrekkelig kvalitetsmål for i hvilken grad instrumentet evner å fange opp det
samme fenomen i en ny kulturell sammenheng.

Truslene mot selvet som arbeidsledig, er en nøkkel til å forstå de sammenhenger
oppgaven har ambisjon om å si noe om. Disse truslene ble aldri målt empirisk. Det kan
diskuteres om det var fornuftig å la en slik avgjørende faktor forbli en teoretisk øvelse.
En utvidelse av undersøkelsen, ved å inkludere spørsmål som måler for eksempel
opplevd skam og stigma i forbindelse med arbeidsledighet, ville gitt et empirisk
utgangspunkt for å se på om det virkelig er slik, at når implisitt teori om personlighet
beveger seg mot mer formbar teori blant arbeidsledige jobbsøkere, vil truslene mot
selvet oppleves svakere - og om dette modererer sammenhenger mellom implisitte
teorier og selvreguleringsprosesser i jobbsøking. En mulighet kunne vært å ha utvidet
spørreundersøkelsen med mer kvalitative elementer, for eksempel intervju. Om det så
var med bare 5-6 arbeidsledige jobbsøkere, så ville en slik tilnærming sannsynligvis gitt
innsikter som kunne vært brukt inn mot en større spørreundersøkelse.

Jeg vil også fremheve problemer i forhold til utvalg. Utvalgsstørrelsen er på grensen av
hva man kan forsvare når det skal utføres regresjonsanalyser (Field, 2009), men
utvalgsprosedyren er kanskje det største problemet (Kleven, 2002a). Noen vil kanskje
hevde at den skjønnsmessige generalisering som er gjort (9.9) ikke er tilstrekkelig for å
kunne konkludere med at de mekanismer som beskrives i den teoretiske modellen,
delvis er bekreftet empirisk. Dette er ikke nødvendigvis en urimelig konklusjon, og det
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endrer bildet: Fra at en modells mekanismer delvis blir bekreftet, til at vi står igjen med
et utvalg arbeidshypoteser vi ikke har grunnlag for å forkaste.

10.3 Mulige implikasjoner for videre forskning
Implisitte teorier representerer noe nytt i jobbsøkingslitteraturen. Jeg tror det er en
styrke ved dette perspektivet at det muliggjør en forståelse av jobbsøkingsprosessen
som på mange måter griper utover tradisjonelle modeller for selvregulering hvor
målorientering og strategivalg i jobbsøking er hoveddimensjoner. Jeg tenker da på
egotruslenes modererende effekter. Når Noordzij et al. (2013) finner at jobbsøkeres
evne til å lære av negative tilbakemeldinger i jobbsøkingsprosessen og bevissthet rundt
jobbsøkingsstrategi kan påvirkes gjennom intervensjon, hvor målorientering i
jobbsøkingsprosessen endres fra prestasjon til læring, representerer dette en moderne og
dynamisk tilnærming til jobbsøkingskvalitet. Men det er likefullt en tilnærming som
forholder seg til jobbsøkingsprosessen som isolert læringsprosess.
Når det gjelder jobbsøkere uten arbeid, kan resultatene fra oppgaven tyde på at
selvreguleringsmodeller for jobbsøkingsprosessen vil kunne ha noe å tjene på å
inkludere menneskers individuelle tolkninger av negative opplevelser knyttet til
tilværelsen som arbeidsledig, innenfor et helhetlig konseptuelt rammeverk. Når vi ser på
resultatene fra den empiriske undersøkelsen under ett, er det ingen tvil om at implisitte
teorier om personlighet i vårt utvalg predikerer selvreguleringsprosesser i jobbsøking,
slik disse er operasjonalisert i den teoretiske modellen, klart bedre enn en variabel som
for eksempel mestringsforventning i jobbsøkingsprosessen. Med resultatene som
foreligger kan det hvertfall ikke utelukkes at årsaken ligger i det som nettopp er
beskrevet, nemlig at formbar teori om personlighet – i motsetning til for eksempel
mestringsforventning i jobbsøkingsprosessen – i større grad makter å fange et mer
helhetlig bilde av hva jobbsøkingsprosessen handler om. For arbeidsledige jobbsøkere
begynner kanskje ikke denne prosessen først og fremst med en målsetting og
målorientering, men med en psykologisk ballast som bringes inn i læringsprosessen, og
hvor læringsprosessen best kan forstås hvis denne ballasten blir en del av analysen?

!94

Det er selvsagt ikke gitt at implisitte teorier om personlighet er den eneste varianten
implisitte teorier som har relevans i forhold til arbeidsledighet og jobbsøking. Implisitte
teorier er et perspektiv i utvikling. En variant implisitte teorier som det er skrevet en del
om de siste 4-5 år, er implisitte teorier om skyhet (Schroder et al., 2014). Man kan for
eksempel spekulere i om ikke kombinasjonen fast teori om skyhet og opplevd
stigmatisering og skam vil være en dårlig kombinasjon for utvikling av
jobbsøkingskomptanse i et nettverkssamfunn? Nylig er også implisitte teorier blir koblet
til begrepet resiliens (Yeager & Dweck, 2012). Dette er et spennende begrep som gir
nye innfallsporter til tenkning rundt implisitte teoriers rolle blant arbeidsledige
jobbsøkere. Gjennom et resiliensperspektiv understrekes mulighetene og det
fremtidsrettede. Det er kanskje bare et spørsmål om tid før dette begrepet også dukker
opp i artikler hvor implisitte teorier knyttes til psykisk helse.

10.4 Praktisk-pedagogiske konsekvenser
De praktisk-pedagogisk konsekvenser knytter seg i hovedsak til bevissthet rundt
implisitte teoriers funksjon som psykologisk filter for konstruksjon av mening i møte
med nederlag og motgang hos arbeidsledige jobbsøkere, og hvordan dette ser ut til å ha
implikasjoner for jobbsøkingen. Temaer som identitet, stigmatisering, skam, stress og
psykisk helse er omfattende. Implisitte teorier som perspektiv tilbyr konkrete tiltak for
praksis hvor disse temaene kan bearbeides innenfor et helhetlig konseptuelt rammeverk.
Gjennom å bevisstgjøre arbeidsledige jobbsøkere på hva implisitte teorier er, hvilken
funksjon de har, og hvilke motivasjonelle, kognitive og atferdsmessige konsekvenser de
kan få, vil kanskje flere arbeidsledige jobbsøkere oppleve større grad av
læringsdyktighet. På et senere tidspunkt ville det kanskje også kunne bli aktuelt å
utvikle programmer for intervensjon: Hvor implisitte teorier endres gjennom
informasjon, samtaler, erfaringsdeling og refleksjon. Yeager et al. (2014) har vist at
endring av implisitt teori om personlighet påvirker kapasiteten til å håndtere personlige
og sosialt krevende overgangsperioder.
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10.5 Tilbake til utgangspunktet
Oppgavens overordnede problemstilling er: Har implisitte teorier om personlighet blant
arbeidsledige jobbsøkere implikasjoner for kvaliteten i deres jobbsøkingsprosess?
Resultatene sett under ett kan tyde på det. Sammenliknet med litteratur det er naturlig å
sammenlikne med, var relasjonene mellom særlig formbar teori om personlighet og de
ulike motiver for å søke tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen spesielt spennende
(Burnette et al., 2013). Litteraturen er entydig når det gjelder de negative konsekvensene
av å være sterkt prestasjon/unngåelsesorientert i sin målorientering (Fryer & Elliot,
2008). En slik målorientering innebærer å trekke seg bort fra situasjoner hvor det
foreligger risiko for å tape ansikt eller gjøre feil. Når vi legger til at Ashford og Tsui
beskriver aktiv feedbacksøking som fundamental i forhold til selvregulering (Van Hooft
et al. 2012 viser her til Ashford & Tsui, 1991) er det nærliggende å trekke konklusjonen
at resultatene samlet kan ha substansiell interesse i forståelsen av arbeidsledige
jobbsøkeres kapasitet til å utvikle jobbsøkingskompetanse i en personlig og sosialt
krevende livssituasjon. Samtidig er det all grunn til å understreke at dette selvfølgelig
kun er et første forsøk på å koble implisitte teorier til arbeidsledighets -og
jobbsøkingslitteraturen. Søk i databaser og epost-korrespondanse med Carol Dweck og
en av hennes studenter, bekrefter dette. For å avslutte avslutte med et sitat av Dwecks
student:"In general, it seems like a wide-open area for research". (Phd. Dave Paunesku,
Stanford University, mottatt per epost 23.05.2014).
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Vedlegg 1: Godkjenningsskjema fra NSD
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Vedlegg 2: Standardisert mal for gjennomføring av spørreundersøkelse.

1. Mitt navn er Jo Inge J. Frøytlog. Jeg skriver på en masteroppgave hvor temaet er
arbeidsledighet og jobbsøking.
2. Et av målene med oppgaven er å få ny kunnskap om hvordan jobbsøkere søker etter
arbeid. Å være arbeidsledig jobbsøker kan være tøft, og kanskje kan innsikter fra denne
masteroppgaven brukes til å hjelpe de som synes det er tøffest?
3. I den forbindelse gjennomfører jeg en spørreundersøkelse som tar cirka 25 minutter.
4. Det er viktig for meg å presisere at det ikke er NAV eller Reaktorskolen som står bak
denne undersøkelsen.
5. Deltakelse skjer helt frivillig. Du kan trekke deg når som helst underveis uten å
oppgi noen grunn. Det samles heller ikke inn sensitive opplysninger. Prosjektet er
godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.
6. Noen ganger kan det hende at du får en opplevelse av å bli spurt om det samme flere
ganger. Det kan kanskje være litt frustrerende, men spørsmålene er lagt opp slik for at
jeg skal være helt sikker på at din mening kommer frem. Det finnes ingen fasitsvar på
disse spørsmålene, det viktigste er at din mening kommer frem.
7. Hvis noen har spørsmål underveis knyttet til spørreundersøkelsen, så er det bare å
rekke opp en hånd.
8. Når spørreundersøkelsen er ferdig kan jeg fortelle litt mer om hva jeg er på utkikk
etter i datagrunnlaget, hvis dere er interessert.
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Vedlegg 3: Skjermdump av digitalt spørreskjema med norske oversettelser av de ulike
instrumenter.
Formbar teori om personlighet (s. 110), formbar teori om intelligens og
mestringsforventning i jobbsøkingsprosessen (s. 111), målorientering i
jobbsøkingsprosessen og jobbsøkingsstrategier (s. 112), motiver for å søke
tilbakemelding i jobbsøkingsprosessen (s. 113) og demografiske variabler (s. 114).
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