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Sammendrag 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan unge, marginaliserte arbeidsledige forholder seg 

til sine roller som Nav-brukere. Datamaterialet består av semistrukturerte intervjuer med ti 

unge arbeidsledige menn i aldergruppen 20-28 som på intervjutidspunktet var Nav-brukere. 

Deltakerne hadde alle problemer med å komme seg ut i arbeidslivet av ulike årsaker. De er 

etter Hammer & Hyggens (2013) definisjon ansett som marginaliserte. 

Bakgrunnsproblematikken deres var sammensatt, mange av dem hadde erfaring med rus, 

kriminalitet og psykiske problemer.  

Problemstillingen i oppgaven er: Hvordan tilpasser unge marginaliserte arbeidsledige seg til 

Nav-systemet? I intervjuene ble det lagt vekt på deres fortellinger og opplevelser rundt det å 

være Nav-bruker. Analysen av problemstillingen er delt inn i to forskningsspørsmål. Det 

første forskningsspørsmålet undersøker hvilke strategier informantene har i møte med Nav-

systemet, og hvordan de legitimerer disse. Informantene fortalte om hvordan de bevisst 

omgikk og tilpasset seg Nav-reglementet. De ulike fortellingene deres ble delt inn i seks 

kategorier som fungerte som idealtyper på hvordan man strategisk kunne tilpasse seg Nav-

systemet. Disse idealtypene har jeg kalt de reiselystne, de misforståtte, de sårbare, de 

oppfinnsomme, de manipulerende og de kyniske. I dette analysekapittelet kommer det frem 

hvordan informantene bruker Sykes & Matzas nøytraliseringsteknikker for å legitimere 

strategiene sine. Informantene forteller også om hvordan de bruker inntrykksstyring i møte 

med Nav-kontorene.  

Det andre forskningsspørsmålet tar for seg hvordan informantene ser på sin egen verdighet i 

sin situasjon som Nav-bruker. Verdighetsbegrepet er inspirert av Cato Wadels (2011) studie 

av arbeidsledige på Newfoundland. I denne sammenhengen handler verdighet om det å 

opprettholde sin egen selvrespekt, føle seg i kontroll over sitt eget liv og om hvordan de trives 

med rollen som velferdsmottakere. Til dette forskningsspørsmålet har jeg brukt Goffmans 

begrep om stigma. Felles for informantene er de alle opplever stigmatisering som Nav-

brukere. I analysearbeidet fant jeg at selv om informantene oppga ulike grunner for sin 

kontakt med Nav, følte ingen av dem seg komfortable i rollen som Nav-brukere. Alle hadde 

opplevd et tap av verdighet av ulik grad. Informantene både kjente og ønsket å følge 

samfunnets moralske imperativ om at man bør arbeide. I analysearbeidet fant jeg ut at unge, 

marginaliserte arbeidsledige befinner seg i en spesielt sårbar situasjon. Ofte mangler de 
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tidligere arbeidserfaring og kvalifiserer ikke til stønader som dagpenger, og mangelen på en 

yrkeskarriere å se tilbake på gjør at de har lite selvrespekt for egen arbeidskraft. Denne 

mangelen på selvrespekt gjør dem eksponert for å føle seg mindre verdt i rollen som 

arbeidsledige, og dermed gjøre situasjonen deres enda vanskeligere. 
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Forord 

En lang periode er over, og masteroppgaven er endelig i havn. Å skrive masteroppgave har 

vært lærerikt, hektisk, frustrerende og flott – alt på en gang. I løpet av prosessen har jeg fått 

god hjelp og støtte fra personer rundt meg, og det er mange som skal takkes. 

Først og fremst vil jeg takke informantene mine som gjorde denne oppgaven mulig å 

gjennomføre. Takk for at dere ville dele historiene deres med meg! Det var utrolig lærerikt og 

spennende å prate med dere. Jeg vil også rette en takk til de som satte meg i kontakt med de 

ulike deltakerne. 

En stor takk til min veileder Lise Kjølsrød for gode innspill, tilbakemeldinger og fine samtaler 

på kontoret ditt. Det har vært veldig lærerikt og hyggelig å ha deg som veileder. 

Jeg må rette en kjempestor takk til gjengen på Blindern som jeg har delt utallige kaffepauser, 

frustrasjons- og gledessamtaler med, og som har gjort dagene på Harriet Holters hus til en 

fantastisk opplevelse. En spesielt stor takk til Hani, som gjennom både bachelor- og 

masterstudiet har vært en veldig godt støtte! 

Takk til mamma, pappa og Marianne som har heiet på meg og støttet gjennom hele denne 

lange prosessen. Takk til alle vennene mine som har støttet meg gjennom å være gode 

mennesker. En ekstra stor takk til Maren som korrekturleste oppgaven min. Og tusen takk til 

Palma som leste gjennom store deler av oppgaven min på kort varsel og kom med gode 

innspill. 

Sist, men ikke minst, må jeg takke min bedre halvdel Sindre. Du er det mest fantastiske 

menneske jeg vet om, og jeg hadde ikke greid dette uten deg og all støtten du har gitt meg. 

Takk, min kjære. 

 

 

  



IX 

 

 



X 

 

Innholdsfortegnelse 

1 Innledning ......................................................................................................................... 1 

1.1 Unge marginaliserte ..................................................................................................... 1 

1.2 Nav ............................................................................................................................... 2 

1.3 Ung på Nav .................................................................................................................. 3 

1.4 Bakgrunn for valg av oppgave ..................................................................................... 3 

1.5 Problemstilling ............................................................................................................. 5 

1.6 Stønadstypene .............................................................................................................. 6 

Dagpenger .......................................................................................................................... 6 

Sosialhjelp .......................................................................................................................... 7 

Arbeidsavklaringspenger .................................................................................................... 7 

Tiltakspenger ...................................................................................................................... 8 

2 Teoretisk rammeverk ....................................................................................................... 9 

2.1 Tidligere forskning på velferdsmottakere og misbruk av velferdssystemet ................ 9 

2.2 Wadel og evigaktuelle George................................................................................... 11 

2.3 Oppgavens valg av teoretisk tilnærming ................................................................... 13 

2.4 Stigma ........................................................................................................................ 13 

Sosial og personlig identitet ............................................................................................. 14 

Moralsk karriere ............................................................................................................... 15 

2.5 Inntrykksstyring ......................................................................................................... 15 

3 Metode ............................................................................................................................. 18 

3.1 Valg av metode .......................................................................................................... 18 

3.2 Utvalg og rekruttering ............................................................................................... 18 

Rekrutteringsprosessen ..................................................................................................... 19 

Utvalg ............................................................................................................................... 20 

3.3 Gjennomføring av intervjuene ................................................................................... 21 

Intervjuguiden og intervjuforberedelser ........................................................................... 21 

Intervjusituasjonen ........................................................................................................... 21 

Min rolle som intervjuer ................................................................................................... 22 

3.4 Analyse ...................................................................................................................... 23 

3.5 Etikk ........................................................................................................................... 24 

Etiske refleksjoner ............................................................................................................ 24 



XI 

 

Informert samtykke og konfidensialitet ........................................................................... 25 

4 Nav-brukernes tilpasningsstrategier ............................................................................ 27 

4.1 De reiselystne ............................................................................................................ 27 

4.2 De misforståtte ........................................................................................................... 31 

4.3 De sårbare .................................................................................................................. 34 

4.4 De oppfinnsomme ...................................................................................................... 36 

4.5 De manipulerende ...................................................................................................... 38 

4.6 De kyniske ................................................................................................................. 39 

4.7 Nøytraliseringsteknikker ........................................................................................... 41 

4.8 Andre legitimeringsstrategier .................................................................................... 43 

Inntrykksstyring ............................................................................................................... 43 

Mestring ........................................................................................................................... 43 

Kunnskapsløshet ............................................................................................................... 44 

Penger ............................................................................................................................... 45 

4.9 Oppsummering .......................................................................................................... 46 

5 Verdighet som Nav-bruker ............................................................................................ 48 

5.1 Verdighet ................................................................................................................... 48 

5.2 For syk til å jobbe ...................................................................................................... 49 

Thomas ............................................................................................................................. 49 

Ervin ................................................................................................................................. 53 

5.3 Den eks-kriminelles møte med byråkratiet ................................................................ 55 

Omer ................................................................................................................................. 55 

5.4 Det harde møtet med Nav .......................................................................................... 58 

Trym ................................................................................................................................. 58 

5.5 Opplevelsen av hjelpeløshet som arbeidsledig .......................................................... 60 

Marco ............................................................................................................................... 61 

5.6 Den stigmatiserende matlappen ................................................................................. 64 

Benjamin .......................................................................................................................... 64 

5.7 Oppsummering .......................................................................................................... 66 

6 Avslutning ....................................................................................................................... 68 

Litteraturliste .......................................................................................................................... 71 

Vedlegg 1: Intervjuguide ....................................................................................................... 76 

Vedlegg 2: Informasjonsskriv ............................................................................................... 79 



XII 

 

 

 

 

 

  



1 

 

1 Innledning 

Mange unge mennesker får i dag støtte av Nav fordi de står utenfor arbeidslivet (SSB 2015a; 

Hammer & Hyggen 2013a). At unge mennesker ikke kommer seg raskt ut i arbeid, regnes 

som en stor utfordring for velferdssystemet. De fleste unge som kontakter Nav har et 

kortvarig behov for hjelp. Minst halvparten av alle ungdommer har vært registrert som 

arbeidssøker én eller flere ganger før de fyller 25 år, og det tar kort tid før de får seg arbeid 

(Brage, Bragstad, Furuberg, Kann & Myklebø 2013: 197). Samtidig finnes det en mindre 

gruppe blant de unge som har større og mer sammensatte problemer, som har behov og krav 

på nærmere og mer langvarig oppfølging fra Nav (Brage et al 2013: 197). Årsakene kan være 

mange – omsorgssvikt i oppveksten, rusproblemer, psykisk sykdom og lignende. I arbeidet 

med denne oppgaven har jeg møtt unge voksne mennesker i denne situasjonen. Jeg har valgt å 

betegne dem som marginaliserte. Jeg ønsket å finne ut av hvordan de gikk frem for å tilpasse 

seg Nav-systemet på en slik måte som gagnet dem mest. Dette handler ikke nødvendigvis 

alltid om å få mest mulig økonomisk bistand, men også hvordan de kan opprettholde en 

følelse av verdighet som Nav-bruker. 

1.1 Unge marginaliserte 

Denne oppgaven tar utgangspunkt i intervjuer med unge arbeidsledige i alderen 20-28 år. Jeg 

har valgt å betegne min gruppe av informanter som marginaliserte. Torild Hammer og 

Christer Hyggen (2013a: 16) betegner marginalisering som en prosess eller en bevegelse mot 

utkanten av et samfunn.  Knut Halvorsen skriver at å være marginal innebærer at ens posisjon 

i samfunnet er utsatt. Som en aktør i samfunnet kan man bevege seg mellom å være sosialt 

integrert, til det motsatte, sosial ekskludert (Halvorsen 1996: 13). En konsekvens av 

marginalisering over lang tid kan være sosial eksklusjon. Å være sosialt ekskludert forbindes 

med utestenging fra samfunnet, økonomisk og sosial isolasjon (Hammer & Hyggen 2013a: 

17). Unge mennesker kan oppleve marginalisering ved flere aspekter i samfunnet, og gjerne 

flere marginaliseringsprosesser samtidig. Prosessene kan foregå i utdanningssystemet, i 

arbeidsmarkedet og i sosiale relasjoner. Hammer & Hyggen (2013a: 17) betegner en 

marginaliseringsprosess som kumulativ. Det innebærer at en marginalisering som oppstår i 

utdanningssystemet, kan få videre konsekvenser for arbeidslivet, for muligheten til å etablere 
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seg på boligmarkedet o.l. Marginaliseringen på et felt i samfunnet kan altså ha konsekvenser 

også på andre felt. 

Marginalisering kan henge sammen med psykisk helse på ulike måter. På den ene siden kan 

marginalisering føre til dårligere psykisk helse. På den andre siden kan også 

marginaliseringen være et direkte resultat av dårlig psykisk helse, rusproblemer eller 

manglende tilhørighetsfølelse til samfunnet. Konsekvensene av å være utenfor samfunnet kan 

være store, både for den det gjelder og for samfunnet som helhet. Det er uheldig for 

samfunnets verdiskapning å la noen havne utenfor (Hammer & Hyggen 2013a: 17). Gjennom 

sine fortellinger beskrev mitt utvalg av informanter opplevelser som passer inn i disse 

beskrivelsene av marginalisering.  

1.2 Nav 

Nav
1
 ble etablert 1. juli 2006 etter et initiativ fra en enstemmig sosialkomité i Stortinget i sin 

budsjettinnstilling for 2002, som mente at den kommunale sosialtjenesten, 

arbeidsmarkedsetaten og trygdeetaten burde bli vurdert omgjort til en felles offentlig etat. En 

av begrunnelsene for en slik opprettelse var å få flere i yrkesaktiv alder i arbeid og forhindre 

at folk ble værende på stønader over en lengre periode. Før Nav-reformen hadde alle de tre 

offentlige etatene som hovedoppgave å hjelpe brukerne sine inn i arbeidslivet, og 

virkemidlene for samme bruker var spredd mellom de tre etatene. Mange opplevde at 

hensikten med å komme ut i arbeid ble forhindret av ansvarspulverisering og 

samarbeidsproblemer mellom de ulike etatene (Hatland 2011: 144-145). Ved å samle disse 

ville brukerne få en felles dør inn til en samordnet organisasjon. Målsettingen var å få flere i 

arbeid og færre på trygd, samt øke brukervennligheten og få et mer effektivt velferdssystem 

(Hansen, Lundberg & Syltevik 2013: 18). En annen viktig årsaksfaktor og motivasjon for 

Nav-reformen var hensynet til brukerne av systemet, hvor mange opplevde å være kasteballer 

mellom de ulike offentlige etatene og instansene (Hansen, Lundberg & Syltevik 2013: 18). I 

                                                 
1 NAV var opprinnelig forkortelse for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning, men er i dag blitt et egennavn. Det 

skrives offisielt med store bokstaver (NAV). Inspirert av Hansen, Lundberg & Sylteviks bok Nav – med brukeren i 

sentrum (2013), vil jeg i likhet med dem skrive Nav på denne måten, da dette er i tråd med anbefalinger fra 

Språkrådet og NTBs språkavdeling. «Nav» kommer til å bli gjentatt flere ganger i denne oppgaven, og jeg 

opplever dette valget som mer leservennlig. 
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årene fra 2007 til 2011 ble sammenslåingen gradvis gjennomført, og de lokale kontorene for 

de gamle etatene ble slått sammen til nye arbeids- og velferdskontorer (Hatland 2011: 145).  

Nav forvalter i dag en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ulike stønadsordninger. De ulike 

kommunene og Nav har avtalt hvilke kommunale tjenester kontoret skal tilby, så tilbudet fra 

de ulike Nav-kontorene vil derfor variere. Nav har i dag 456 kontorer rundt om i landet med 

over 19 000 ansatte. Hovedmålene til Nav er å få flere i arbeid og færre på stønad, ha et 

velfungerende arbeidsmarked, at det skal bli enklere for brukerne og at tjenestene skal bli 

tilpasset brukernes behov (NAV 2016d). 

1.3 Ung på Nav 

Mange unge befinner seg i en sårbar fase. Særlig er overgangen mellom utdanning og arbeid 

kritisk (Brage et al 2013: 196). Nav sitt mål er å få flere i arbeid og færre på stønad (NAV 

2016d). Brage et al (2013) skriver at mange av Nav sine ordninger er utformet for de som 

allerede er etablert i arbeidslivet og har opparbeidet seg rettigheter til inntekt. For unge kan 

dette være problematisk fordi de ennå ikke har opparbeidet seg disse rettighetene, og dermed 

risikerer å falle utenfor sikkerhetsnettene. Unge arbeidssøkere i overgangen mellom 

utdanning og arbeid har vanligvis ikke rett til dagpenger, og er henvist til å søke om 

økonomisk sosialhjelp (Brage et al 2013: 197). På den andre siden har unge med 

helseproblemer et mer omfattende stønad- og tiltakstilbud. Rask oppfølging er viktig for å øke 

integreringen i arbeidslivet og forhindre marginalisering. 

1.4 Bakgrunn for valg av oppgave 

Nav har en innvirkning på livet til alle nordmenn, fra fødselspengene som man mottar ved 

livets begynnelse til alderspensjonen man mottar frem til livets slutt. Nav fungerer som et 

sikkerhetsnett for den norske befolkningen uavhengig av hver enkelt persons økonomiske 

situasjon. Nav skal også bedre kårene for de dårligst stilte i samfunnet (Kjølsrød 2006: 184). 

Møtet med Nav er dermed en av de viktigste arenaene for relasjonen mellom befolkningen og 

den norske velferdsstaten (Hansen et al 2013: 11). Opplevelsen av Nav har en stor 

innvirkning på livene våre, for mange en positiv innvirkning, men for noen også en negativ. 

Jeg har vært interessert i å vite hvordan aktørene som møter Nav forholder seg til Nav-

systemet, og hvordan de går frem for å bruke systemet til sin fordel. Trygdemisbruk vekker 
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sterke følelser i den norske befolkningen. I 2011 gjennomførte Opinion en undersøkelse om 

oppfatninger av og holdninger til trygdemisbruk i den norske befolkningen på oppdrag fra 

Nav. Det kom frem at åtte av ti nordmenn sidestiller trygdemisbruk med tyveri (Opinion 

2011). De siste årene har det vært flere medieoppslag og debatter som har omhandlet misbruk 

av velferdsordningene og utnyttelse av de økonomiske bidragene man får utbetalt av Nav. 

NRK publiserte en artikkel om ungdommer som tok seg et friår fra skolen mens de fikk 

utbetalt ytelser av Nav (Rikoll & Wold 2012). Dette ble kalt «å nave». Samme år skrev 

Vegard Skjervheim (2012) kronikken «En ‘trygdesnylters’ bekjennelser» som handler om 

hans fortelling om det å være Nav-bruker, og hvordan han heller ville være Nav-bruker enn å 

være i en jobb han ikke trivdes med. Skjervheims kronikk vakte stor oppsikt og skapte mye 

debatt om hvordan «naving» påvirket det norske samfunnet. Det samme året ble ordet «nave», 

med betydningen «å drive dank på statens bekostning», kåret til årets nyord (Språkrådet 

2012). Disse medieoppslagene og debattene som kom i etterkant gjorde meg nysgjerrig. 

Hvem er disse menneskene som utnytter systemet? Hvorfor gjør de det, og hvordan? 

Velferdsstaten er basert på tillit og forutsetningen for at velferdsstaten skal fungere er at alle 

som har mulighet til det er i arbeid og betaler skatt. Derfor er det viktig for samfunnet å forstå 

hvordan noen aktører går frem for å utnytte systemet, og hvordan de forholder seg til det. 

Det er gjort lite forskning på hvordan aktører omgår Nav-reglementet til egen vinning fra et 

brukerperspektiv. Det nærmeste vi kommer er muligens Proba samfunnsanalyses (2013) 

undersøkelse av trygdesvindel i Norge, der Nav-ansatte ble intervjuet. Brukerperspektivet har 

vært mer eller mindre fraværende. Sosiologien har lang tradisjon med å undersøke 

marginaliserte grupper og å gi en stemme til de som ikke blir hørt. Denne masteroppgaven 

forsøker å gjøre det ved å formidle erfaringene til unge som står utenfor arbeidslivet.  

Oppgavens utvalg av informanter er unge Nav-brukere som har det til felles at de står utenfor 

arbeidslivet og mange av dem har sammensatte problemer. Med tanke på hvordan det ser ut til 

at arbeidsmarkedet utvikler seg fremover er det sannsynlig at vanskelighetene deres med å 

finne ønsket arbeid vil fortsette.  

Oppgaven har også en samfunnstjenlig funksjon, der perspektivene som kommer frem kan 

belyse bakgrunnen for noen brukeres holdninger til Nav, og hvilke strategier aktørene bruker i 

møtet med Nav-systemet. De gir også et innblikk i hvordan aktørene ser på seg selv i møte 

med Nav. For forvalterne av velferdssystemet er det viktig å vite og forstå hvordan Nav-
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brukeren opererer. Denne forståelsen er nyttig ikke bare for å kunne motvirke urettmessige 

utbetalinger av goder, men også for å kunne hjelpe brukeren på best mulig måte. 

1.5 Problemstilling 

Målet med masteroppgaven har vært å finne ut hvordan unge marginaliserte Nav-brukere 

navigerer i Nav-systemet på en måte som gagner dem best, og hvordan de forholder seg til 

det. Unge marginaliserte arbeidsledige er en utsatt gruppe som er utfordrende for 

velferdssystemet å forholde seg til. Informantene i denne oppgaven kan klassifiseres i denne 

gruppen. 

Masteroppgavens overordnede problemstilling blir derfor: Hvordan tilpasser unge 

marginaliserte arbeidsledige seg til Nav-systemet? 

Problemstillingen blir utdypet gjennom to forskningsspørsmål som blir besvart gjennom to 

analysekapitler. Det første forskningsspørsmålet er: 

Hvilke strategier bruker informantene i møte med Nav-systemet, og hvordan legitimerer de 

strategiene? 

Dette forskningsspørsmålet ser på hvordan informantene har brukt ulike strategier i møte med 

Nav-systemet. Disse blir vist gjennom fortellinger om hvordan informantene har omgått Nav-

regelverket og brukt det til egen vinning. I bruken av begrepet strategi lener jeg meg på 

Nanna Mik-Meyer og Mette Brehm-Johansens (2009: 131) definisjon av strategi. 

Strategibegrepet betyr ikke nødvendigvis å være kynisk og manipulerende, men at man 

forsøker å optimalisere de mulighetene som man finner i det feltet man er i. Deres definisjon 

av strategibegrepet åpner også opp for at det er forhold i informantenes sosiale kontekst som 

avgjør hvorfor de handler som de gjør. Legitimeringsdelen av forskningsspørsmålet åpner opp 

for å se på informantenes fortellinger om hvordan de rettferdiggjør og forklarer de ulike 

strategiene og handlingene de foretar seg. Jeg vil finne ut hvordan legitimeringen skjer i 

praksis gjennom deres fortellinger..  

Det andre forskningsspørsmålet er:  

Hvordan forholder informantene seg til sin egen verdighet i situasjonen som Nav-bruker? 



6 

 

Gjennom informantenes fortellinger om sin hverdag og erfaringer med å være Nav-bruker, 

ønsker jeg å se på hvordan de ser på sin egen verdighet. I denne sammenhengen har jeg valgt 

å definere verdighet med inspirasjon fra Cato Wadels (2011) beskrivelser av arbeidsledige på 

Newfoundland, og deres fremgangsmåter for å skape seg en verdig tilværelse. Det handler om 

å opprettholde selvrespekt, å føle seg i kontroll over sitt eget liv, om hvorvidt og hvordan de 

trives med rollen som velferdsmottakere. 

1.6 Stønadstypene 

Informantene mottok ulike typer økonomisk stønad mens de var i kontakt med Nav. Her vil 

jeg kort gå gjennom de ulike stønadene som er aktuelle for min oppgave. I kapittelet om 

strategier forteller informantene om hvilke stønader de mottar fra Nav, og i hvilken grad de 

utnytter regelverket. Denne avklaringen er ment å gjøre det enklere å holde oversikt. Man kan 

i noen tilfeller søke tilleggsstønader, som for eksempel reisepenger (NAV 2016e), oppå 

vanlige stønader som man mottar regelmessig. Disse har jeg ikke omtalt, da de ikke fremstod 

som aktuelle i denne sammenhengen. 

Dagpenger 

Dagpenger er en opptjeningstrygd for arbeidstakere, og har som formål « (…) å gi delvis 

dekning for bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsløshet» (Folketrygdloven 1997, § 4-1). Den 

gjelder bare for de som har hatt arbeidsinntekt året før de ble arbeidsledig, og selvstendig 

næringsdrivende dekkes ikke (Hatland 2011: 116). For å ha rett til dagpenger må man i 

utgangspunktet oppholde seg i Norge, men det kan i noen sjeldne tilfeller gis unntak fra dette 

(Folketrygdloven 1997, § 4-2). Man må også ha fått redusert sin vanlige arbeidstid med minst 

50 prosent, og med vanlig arbeidstid regnes den arbeidstiden vedkommende hadde før 

ledigheten oppstod eller før arbeidstiden ble redusert (Folketrygdloven 1997, § 4-3). 

Dagpengene dekker inntektsbortfall som ligger mellom et minimumskrav til inntekt og et 

maksimumskrav på hva man kan få utbetalt. Minimumskravet til inntekt innebærer at man 

skal ha hatt en arbeidsinntekt på minst 1,5 G 
2
året før man ble arbeidsledig. Med andre ord 

har man ikke rett på dagpenger om den som mister jobben kun har en liten biinntekt. 

Maksimumskravet for hva man kan få utbetalt er på 6G (Hatland 2011: 116). For å ha rett på 

dagpenger må man være uforskyldt arbeidsledig. Man må registrere seg som arbeidsledig hos 

                                                 
2
 Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2016 kr 92 576 
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Nav og si seg villig til å ta arbeid hvor som helst i Norge. Man kan miste retten til dagpenger 

for en avgrenset periode, blant annet om man selv har sagt opp jobben man tidligere var i eller 

om man ikke aksepterer tilbud om passende arbeid. Dagpenger kan mottas i maksimalt to år 

(Hatland 2011: 116-118). Blant informantene hadde Omer, Einar og Trym alle fått innvilget 

dagpenger. 

Sosialhjelp 

Sosialhjelpsordningen er den ordningen med lengst historikk i den norske velferdspolitikken, 

og er en videreføring av det som tidligere het fattighjelp og forsorgshjelp. 

Sosialhjelpsordningen fungerer som et sikkerhetsnett som skal fange opp problemer som ikke 

løses gjennom andre samfunnsinstitusjoner (Hatland 2011: 142). Hovedvilkåret for å få 

sosialhjelp er «at en person ikke kan sørge for seg selv gjennom arbeid, trygd eller ved å 

gjøre gjeldende økonomiske rettigheter» (Sosialtjenesteloven 2009, § 18). Sosialhjelp 

administreres av kommunen, og hver sak skal behandles individuelt etter skjønn. Derfor kan 

utbetalingene variere fra person til person. Sosialhjelp er en subsidiær ytelse, som innebærer 

at eventuelle mottakere først må utnytte alle andre muligheter før sosialhjelp gis. Dette kan 

for eksempel være gjennom arbeid, trygd, arv eller bankinnskudd. Det kan også kreves at 

søkeren må selge eiendeler av en viss verdi om disse ikke er nødvendige for søkerens 

livsopphold (Sosialtjenesteloven 2009, § 18). I 2014 ble det utbetalt sosialhjelp for 5,6 

milliarder kroner, og antall sosialhjelpsmottakere var det høyeste på 10 år (SSB 2015b). Målt 

i kroner og øre er dermed Sosialhjelpsordningen en marginal ordning sammenlignet med 

andre støtteordninger, men den er likevel en indikator på hvordan trygdesystemet og 

arbeidsmarkedet fungerer, da det vil gi utslag i sosialhjelp-statistikken dersom disse 

systemene ikke fungerer (Hatland 2011: 143).  Blant deltakerne i min oppgave hadde flere 

mottatt sosialhjelpsstønad ved tidligere anledninger, gjerne som en forløper til en annen 

stønad som tok tid å få innvilget. Under intervjutidspunktet var det bare Benjamin som 

mottok sosialhjelp. 

Arbeidsavklaringspenger 

Arbeidsavklaringspenger (også forkortet som AAP) har som formål å sikre inntekt mens man 

får aktiv behandling, deltar på et arbeidsrettet tiltak eller får annen oppfølging med sikte på å 

skaffe seg eller beholde sitt arbeid (Folketrygdloven 1997, § 11-1). Arbeidsavklaringspenger 
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kan man motta om arbeidsevnen er redusert med minst 50 prosent, og det må i hovedsak være 

sykdom, skade eller lyte som er årsaken til den reduserte arbeidsevnen (Folketrygdloven 

1997, § 11-3). For å kunne motta arbeidsavklaringspenger må det være en viss utsikt til å 

kunne forbedre arbeidsevnen sin, enten gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller 

gjennom oppfølging fra Nav. Målet er at man i perioden med arbeidsavklaringspenger skal 

klare å skaffe eller beholde arbeid. For å motta arbeidsavklaringspenger må man delta i 

prosessen med å komme seg i arbeid, og man er forpliktet til å utarbeide en aktivitetsplan i 

samarbeid med saksbehandleren sin på Nav. Arbeidsavklaringspenger kan man motta i 

maksimalt fire år, men det kan gjøres unntak. Utbetaling av arbeidsavklaringspenger varierer, 

og full utbetaling utgjør 66 prosent av mottakerens inntektsgrunnlag året før. Man kan 

maksimalt få utbetalt 6G. Om man ikke har hatt lønnsinntekt året før kan man likevel motta 

arbeidsavklaringspenger, hvor minsteytelsen tilsvarer 2G. For å kunne motta 

arbeidsavklaringspenger må man oppholde seg i Norge, men det kan gjøres unntak 

(Folketrygdloven 1997, § 11). Arbeidsavklaringspenger var den stønadsformen som flertallet 

av deltakerne i oppgaven mottok. Både Vincent, Thomas, Patrick og Ervin mottok denne 

stønaden. 

Tiltakspenger 

Om man er arbeidssøkende har man mulighet til å være i arbeidsrettede tiltak, og om man er 

over 18 år kan man søke om tiltakspenger. Dersom man har rett på dagpenger når man er i 

tiltak, kan man velge enten å motta dagpenger eller tiltakspenger. Tiltakspengene skal dekke 

utgifter til livsopphold, inkludert husleie, og gis for de arbeidsdagene man tilbringer på 

tiltaksplassen. Stønaden er aldersavhengig ved å gi høy sats dersom man er over 19 år 

gammel og lav sats dersom man er under 19 år (NAV 2016f). Blant deltakerne i min oppgave 

mottok Marco og Dennis tiltakspenger. 
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2 Teoretisk rammeverk 

I dette kapittelet vil jeg presentere relevant tidligere forskning på velferdsmottakere og 

tidligere undersøkelser av misbruk av velferdssystemet. Disse aspektene utgjør det teoretiske 

rammeverket for analysen min. Denne oppgaven støtter seg i stor grad på Cato Wadels studie 

av velferdsmottakere på Newfoundland. Wadels individfokuserte perspektiv er interessant for 

denne oppgaven på grunn av måten han løfter individets handlinger fra et mikronivå opp i en 

større kontekst på makronivå, og dermed viser hvordan enkeltmenneskets handlinger og 

opplevelser er resultatet av større sosiologiske mekanismer som vi alle lar oss forme av.  

I dette kapittelet viser jeg også hvordan oppgavens begrepsapparat og analyser forankres i den 

sosiologiske teorien. Her lener jeg meg hovedsakelig på Erving Goffmans teorier om 

stigmatisering og inntrykksstyring. Som unge arbeidsledige opplever mine informanter å være 

i en stigmatisert situasjon. De bruker ulike strategier for å takle rollen som stigmatisert. 

Kontakten de har med Nav blir arenaen for inntrykksstyring, ettersom informantene ønsker å 

oppnå bestemte mål med kontakten. Kontakten deres med Nav er et område hvor stigmaet 

deres som arbeidsledig kommer til uttrykk. På denne måten er Goffmans begreper nyttige for 

å forstå informantenes situasjon, noe jeg skal gjøre rede for i dette kapittelet. 

2.1 Tidligere forskning på velferdsmottakere og 

misbruk av velferdssystemet 

I 2013 utførte Proba samfunnsanalyse en studie om trygdesvindel i Norge, på oppdrag fra 

Arbeidsdepartementet. Arbeidsdepartementet ønsket en grundigere kartlegging av omfanget 

av trygdesvindel i Norge. Svindel av trygdeytelser er alvorlig på flere måter. Proba legger 

blant annet vekt på at svindel med trygdeytelser kan være med på å undergrave Nav-

utbetalingenes legitimitet og kan være et potensielt stort samfunnsøkonomisk tap (Proba 

2013: 1). I tillegg bidrar det til stigmatisering av trygdemottakere generelt, slik at de som 

rettmessig har krav på stønadsordninger kan oppleve å bli stigmatisert av samfunnet rundt 

(Proba 2013: 1). I studien defineres svindel som bevisste regelbrudd med formål om å motta 

stønader som man ikke har rett til (Proba 2013). Studien tok for seg svindel med fem ulike 

stønadsordninger: dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og 

overgangsstønad. Den ble utført gjennom en ekspertpanelmetode og en spørreundersøkelse 

blant saksbehandlere i NAV. De konkluderte med tre faktorer som kan forårsake svindel blant 
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stønadsmottakere: Reglene for noen av ytelsene er lettere å omgå enn andre. Ulike normer i 

befolkningen spiller inn på om man anser det å svindle med offentlig midler som akseptabelt.  

De økonomiske insentivene for å svindle til seg de ulike ytelsene er forskjellige for de ulike 

gruppene av stønadsmottakere, avhengig av hvilke alternative inntektskilder de har (Proba 

2013: 100). I og med at studien i hovedsak ble utført blant ansatte i Nav, er det interessant å 

se hvordan Nav-brukeres egne fortellinger passer inn med det studien kommer fram til. I så 

måte kan datamaterialet fra mine informanter være interessant fordi det ser på hvordan dette 

oppleves fra brukernes side, noe som vil gi et mer fullstendig bilde av situasjonen. 

I Opinions undersøkelse fra 2011 om nordmenns holdninger til trygdemisbruk, kom det fram 

at åtte av ti nordmenn mener at trygdesvindel kan sidestilles med tyveri. Den eldre delen av 

befolkningen er mer negativ til trygdesvindel enn de som er under 30 år. 39 prosent av 

respondentene svarte at de kjente noen som har misbrukt trygd eller stønader fra det offentlige 

(Opinion 2011). 

I en engelsk rapport fra 2004, skrevet av Spark Research på oppdrag for Department of Work 

and Pensions, ble det gjort kvalitative intervjuer med 21 personer som hadde mottatt en 

sanksjon for å ha begått trygdemisbruk (Madsen, Jacobsen & Madsen 2011). Respondentene 

ble spurt om årsaker, motiver og holdninger til trygdemisbruk. Målet var å gi en forståelse av 

trygdemisbrukernes handlinger. Etter å ha kategorisert respondentene, fant man at en av 

gruppene intensjonelt svindlet til seg trygd. Motivene deres varierte. Noen hevdet at de gjorde 

det av nødvendighet, for å få nok penger til få endene til å møtes i hverdagen. Disse følte seg 

tvunget av omstendighetene til å begå trygdemisbruket, blant annet fordi de mente at de 

sosiale ytelsene var for lave. De var dermed tilbøyelige til å skyve ansvaret for handlingene 

sine over på systemet selv. Andre respondenter ble tolket som motivert av grådighet. Denne 

gruppen var klar over sine handlinger, og var ikke like tilbøyelige til å legge ansvaret over på 

andre. Motivasjonen deres for å svindle var for å skaffe seg så mange penger som mulig 

(Madsen et al 2011: 73-74). Denne engelske studien er spesielt interessant fordi den i likhet 

med denne oppgaven tar for seg trygdemisbruk fra et aktørperspektiv. Velferdsordningene i 

England skiller seg fra de norske. Det kan dermed være problematisk å sammenligne 

misbrukerne av de to velferdssystemene, blant annet på grunn av ulike regler og 

stønadssystemer (Proba 2013: 37). Samtidig er det interessant å se om man kan finne liknende 

motivasjon og forklaringer blant norske Nav-brukere som i den engelske studien. 
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2.2 Wadel og evigaktuelle George 

Studien som jeg støtter meg mest på i denne oppgaven er Cato Wadels «Og kven si skuld er 

det?», en studie av arbeidsløse på Newfoundland (Wadel 2011). Der tar han for seg hvordan 

arbeidsføre menn opplever å gå arbeidsledige over lengre perioder mens de lever på offentlige 

trygdeutbetalinger (Wadel 2011: 21). Datamaterialet stammer fra et feltarbeid i Canada 

mellom 1967-1969 (Wadel 2011: 23). Studien er basert på kontakt med omtrent hundre 

arbeidsløse sosialtrygdmottakere, men fokusert gjennom situasjonen til en mann ved navn 

George og hans familie. Selv om Wadels feltarbeid er gjort for noen tiår siden, betrakter jeg 

det som fortsatt aktuelt i dag. Velferdssystemet som beskrives fra Newfoundland på slutten av 

1960-tallet samsvarer riktignok ikke med det norske i dag, men Wadels beskrivelser av 

holdningene og opplevelsene av å motta hjelp fra velferdssystemet virker å ligne på mine 

informanters opplevelser i dag fordi de beskriver individer som står utenfor deler av 

samfunnet. Wadels studie kan dermed bidra til å forklare hvordan velferdsmottakere forholder 

seg til velferdssystemet de mottar ytelser fra, og hvordan de går frem for å opprettholde en 

følelse av verdighet i tilværelsen som velferdsmottaker. I denne oppgaven har jeg fokusert 

mer på hvordan det oppleves å være en bruker av trygdesystemet enn det å være arbeidsledig, 

men jeg anser disse temaene som komplementære og Wadels studie er dermed fortsatt godt 

egnet til å belyse tematikken i denne oppgaven. Selv om det er en aldersforskjell mellom 

Wadels hovedinformant og mine informanter, virker de å ha gjort seg liknende erfaringer etter 

kontakt med velferdssystemet. Det er likevel viktig å huske på at det er en aldersforskjell, 

ettersom Georges tidligere yrkeskarriere har gitt han det Wadel beskriver som et «reservoar av 

selvrespekt», som mine informanter mangler (Wadel 2011: 47). Det skal jeg komme tilbake 

til i analysen. 

Et av hovedpoengene til Wadel er at mangelen på arbeid ikke bare fører til et inntektstap, men 

også et sosialt tap. Ettersom mine informanter kan betraktes som marginaliserte, opplever de 

også dette. Det sosiale tapet ved å være langtidsarbeidsledig syntes å være forankret i to ting: 

Det ene var forventningen om at en enhver person skulle tjene til livets opphold ved å arbeide. 

Det andre var at man selv var ansvarlig for hvordan man hadde det økonomisk (Wadel 2011: 

21). Unntaket fra dette var blant annet om man var syk eller gammel. I studien blir dette 

illustrert gjennom George, som opplevde det som en sosial degradering å gå fra lønnet arbeid 

til sosialtrygd. I egne øyne var han ikke bare økonomisk degradert, men også sosialt degradert 



12 

 

ettersom han nå var avhengig av sosialtrygden for å forsørge familien (Wadel 2011: 41-42). 

Denne opplevelsen av sosial degradering dukker også opp i mine informanters fortellinger.  

I lokalsamfunnet som Wadel studerte, fant han at de arbeidende og de arbeidsledige hadde 

ulike syn på det å være i arbeid. At det ikke fantes arbeid å få, var ikke uten videre en 

akseptert grunn til å ikke arbeide. Den arbeidsledige aksepterte i større grad at det ikke var 

arbeid å få enn de som selv var i arbeid. Denne diskrepansen kunne føre til en konflikt 

mellom de arbeidende og de arbeidsledige om grunnen til at den arbeidsledige ikke var i 

arbeid. For å vinne frem i en slik konflikt måtte den arbeidsledige holde seg til visse regler i 

hverdagen. Disse reglene innebar å avgrense kontakten sin med andre arbeidsledige og 

engasjere seg i visse former for inntrykksmanipulering, især når det kommer til spørsmålet 

om vedkommende var villig til å arbeide (Wadel 2011: 21-22).   

Tilværelsen til de arbeidsledige sosialhjelpsmottakerne i Wadels studie opplevdes som sosialt 

belastende, og denne vanskelige situasjonen gjorde det vanskelig å komme inn på 

arbeidsmarkedet igjen. Wadel trekker frem tre ulike grunner til det: For å få jobb måtte de ha 

nok penger til å kunne reise til stedene utenfor lokalsamfunnet hvor det var arbeid, noe som 

var vanskelig å spare til når man gikk på sosialstønad. Det andre var vanskeligheten med å 

opprettholde kontakten med arbeidsnettverk og potensielle arbeidsgivere når man var ute av 

arbeid. For det tredje måtte man vise CV med tidligere arbeid når man søkte jobber. Å 

innrømme at man i perioder hadde vært uten arbeid og mottok sosialstønad kunne være 

ydmykende, men også innebære at man ikke fikk jobben. Alternativet var å lyve eller holde 

det skjult, noe som innebar en redsel for å bli avslørt. Resultatet var at noen av 

sosialstønadsmottakerne viste liten vilje til å skaffe seg en jobb. Studien viste også at jo lengre 

personene hadde vært mottakere av sosialstønad, jo mer syntes de å tilpasse seg 

velferdssystemet og forsøke å få størst mulig ytelser ut av det (Wadel 2011: 52). Denne 

tendensen syntes jeg å se også blant mine informanter. 

Opplevelsen av sosial degradering som Wadel beskriver, kan ses i lys av Goffmans 

betraktninger om sosial identitet. George opplevde en konflikt mellom det Goffman kaller 

tilsynelatende sosial identitet og hans faktiske sosiale identitet. George følte at det var en 

forskjell mellom hans egne og andres forventninger til han, og slik hans reelle situasjon var. 

Dermed ble også hans opplevelse av seg selv en kilde til stigmatisering (Goffman 1975: 14), 

et begrep vi skal se nærmere på nå. 
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2.3 Oppgavens valg av teoretisk tilnærming 

Materialet i denne oppgaven tolkes i lys av Erving Goffmans sosiologiske teorier, 

hovedsaklig formulert i Stigma (1975) og Vårt rollespill til daglig (1992). Denne oppgavens 

analyser kan sies å ha et symbolsk interaksjonistisk perspektiv, ved at den søker å forstå 

aktørene ut i fra de situasjonene de inngår i. I tråd med slik Aakvaag tolker Herbert Blumer, 

har jeg ønsket en erfaringsnær tilnærming til materialet der jeg lar analysen springe ut fra det 

informantene selv legger i det de gjør (Aakvaag 2008: 71). 

2.4 Stigma 

Goffmans begrep stigma brukes som et sentralt begrep for å tolke opplevelsene til mine 

informanter. Goffman skriver: 

Mens den fremmede befinder sig i vores nærhed, kan det vise seg, at han besidder en 

egenskab, der skiller ham du fra de andre personer, som tilhører den kategori, i hvilken 

han tænkes indplaceres, en egenskab, der er mindre ønskelig – han kan i ekstreme 

tilfælde vise seg at være en person, der er helt igennem ond, eller farlig, eller svag. 

Han reduceres derfor i vores bevidsthed fra et helt almindeligt menneske til et 

fordærvet, nedvurdert menneske. At blive stemplet på denne måde indebærer et stigma 

(Goffman 1975: 11) 

Goffman definerer å påføre stigma som at en aktør eller gruppe med aktører blir ilagt negative 

egenskaper på grunn av bestemte kjennetegn, og dermed ikke svarer til de forventede kravene 

innenfor en gruppe eller samfunn (Goffman 1975). Han skiller mellom tre typer av stigma. 

Den første kjennetegnes kroppslig på bakgrunn av fysiske misdannelser, som synlige 

handicap. Den andre er stigma som følge av individets karakter eller personlighet, for 

eksempel viljesvakhet eller uærlighet. Disse karaktertrekkene kan også være knyttet til 

kjennskap om den stigmatiserte aktørens fortid, som kan innebære fengselsopphold, 

alkoholisme eller arbeidsledighet. Den tredje knyttes til stigma som følge av etnisitet, 

nasjonalitet eller religion. Denne kjennetegnes ved at de overføres gjennom slektskap og 

familiære forhold (Goffman 1975: 16-17). Felles for de tre typene er at alle de stigmatiserte 

aktørene besitter egenskaper som avviker fra våre forventninger om hvordan de skal være 

«normale». Disse egenskapene tiltrekker aktøren uønsket oppmerksomhet som den ikke ville 

fått uten denne egenskapen (Goffman 1975: 17). For mine informanter er den andre typen av 

stigma mest relevant, ettersom informantene hadde det til felles at de var Nav-brukere uten 

arbeid. 
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Sosial og personlig identitet 

Goffman bruker begrepet sosial identitet for å beskrive hvordan personer kategoriseres ut i fra 

hvilke egenskaper de besitter (eller synes å besitte) i møtet med andre mennesker (Goffman 

1975: 14). Kategoriseringen styrer hvilke forventninger som knyttes til personen i den sosiale 

sammenhengen. Goffman skiller mellom tilsynelatende sosial identitet og faktisk sosial 

identitet. Den tilsynelatende sosiale identiteten styres av forventningene som stilles til 

personen, mens den faktiske sosiale identitet er resultatet av kategoriseringen ut i fra 

egenskapene som personen faktisk innehar. Goffman skriver at dersom en person viser seg å 

ha en egenskap som fellesskapet betrakter som negativ, kan det påføre personen stigma. 

Egenskapen behøver ikke være negativ i seg selv, den må bare betraktes som normbrytende i 

negativ forstand av gruppen. Et relevant eksempel i norsk sammenheng kan være hvordan 

rettmessige velferdsmottakere kan oppleve å få et dårlig rykte på grunn av folk som misbruker 

velferdssystemet. Arbeidsledige i samfunnet vårt opplever et stigma fordi normen er å 

arbeide. Man kan se for seg en gruppe der normen er å ikke arbeide – der ville det være den 

arbeidende som kunne oppleve et stigma. De utløsende egenskapene for stigmatisering er 

dermed ikke skrevet i stein og endelige, men varierer ut i fra gruppenes normer og verdisett. 

Opinions (2011) kartlegging av trygdesvindel i Norge fant at åtte av ti sidestilte trygdesvindel 

med tyveri. Det er grunn til å hevde at trygdemisbrukere vil kunne oppleve stigmatisering i 

Norge. Stigma er altså en konsekvens av det gruppen betrakter som ikke-normalt, og bidrar 

dermed også til å definere det «normale» i gruppen. Defineringen av stigmatiserende 

egenskaper kan derfor han en positiv effekt for de normale i gruppen, ved at de knyttes 

sammen ved å bli klar over egenskaper de har, eller ikke har, felles (Goffman 1975: 15). 

Ved siden av sosial identitet bruker Goffman begrepet personlig identitet. En persons 

personlige identitet består av personens unike historier, sett gjennom identitetsknaggene som 

personen tillegges (Goffman 1975: 76). Slik jeg oppfatter forskjellen mellom personlig 

identitet og sosial identitet, er at individet i en viss grad har kontroll over sin personlige 

identitet gjennom styring av sosial informasjon, som språk, gester, ansiktuttrykk og andre 

informasjonsgivende symboler. Goffman skiller mellom diskrediterte og potensielt 

diskrediterte personer. Om en person er diskreditert, er personens stigma allerede kjent eller 

synlig for omgivelsene personen er i. Når personen er diskreditert tar omgivelsene og 

personen selv i bruk ulike strategier for å takle denne annerledesheten. I mange tilfeller kan 

dette føre til spenninger og gjøre den sosiale situasjonen ukomfortabel (Goffman 1975: 60). 
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Om stigmaet er potensielt diskreditert er det ikke umiddelbart synlig for omgivelsene, og 

personen kan forsøke å kontrollere informasjonen for omgivelsene og å holde stigmaet skjult 

(Goffman 1975: 16). En potensielt diskreditert person kan bruke ulike strategier for å 

kontrollere hvem som skal få vite hva, for på den måten å skjule sitt stigma og unngå 

stigmatisering. Dette kaller Goffman for «passing». Han nevner forskjellige strategier som 

den stigmatiserte kan benytte i møte med sin diskreditering, som «defense covering» 
3
og 

«hostile bravado
4
». Goffman hevder at den stigmatiserte kan veksle mellom disse strategiene, 

men på grunn av situasjonens iboende spenning vil stigmatiserte etter hvert sky møter med 

fremmede normale (Goffman 1975: 30-31). Flere av informantene ga uttrykk for at møter 

med folk i arbeid kunne være problematiske. I lys av Goffmans strategier vil analysen i denne 

oppgaven se på hvordan informantenes bedriver informasjonskontroll i disse møtene. 

Moralsk karriere 

Goffman beskriver prosessen der den stigmatiserte lærer seg å takle sitt stigma som den 

stigmatisertes moralske karriere (Goffman 1975: 48). Han deler denne prosessen opp i to 

faser. I den første fasen lærer og tilegner den stigmatiserte seg de normales standpunkter i en 

utvalgt gruppe, og blir kjent med rådende identitetsforestillingene knyttet til det aktuelle 

stigma. I den andre fasen får den stigmatiserte et mer inngående innblikk i konsekvensene av 

sitt stigma. Goffman deler opp veien mellom disse to fasene i fire sosialiseringsmønstre, som 

legger grunnlaget for den moralske karrieren som den stigmatiserte følger (Goffman 1975: 

49). Hvert av mønstrene trekker den stigmatiserte inn i et nytt forhold med andre (Goffman 

1975: 53). Av disse sosialiseringsmønstrene er det tredje som er relevant for informantene i 

denne oppgaven. Det beskriver individer som opplever stigmatisering senere i livet, på et 

tidspunkt da han eller hun allerede er klar over forholdet mellom stigmatiserte og normale, 

men uten å tidligere ha betraktet seg selv om mangelfull. For disse vil det kunne være 

utfordrende å akseptere sin nye sosiale identitet (Goffman 1975: 51). I analysen vil jeg vise 

hvor informantene befinner seg i sine moralske karriere.    

2.5 Inntrykksstyring 
                                                 
3 I den danske utgaven av boken Stigma (1975) som benyttes i denne oppgaven, står dette oversatt fra engelsk 
som «krybe sammen, å gå inn i det sosiale møtet i forsvarsposisjon». Jeg har her valgt å bruke det originale, 
engelske begrepet 
4 Den danske forklaringen på dette begrepet er «fjendtlig og pralende optræden». Også her har jeg valgt å 
bruke det originale engelske begrepet 
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Goffman omtaltes gjerne som en symbolsk interaksjonist, og var særlig opptatt av å studere 

sosiale samhandlinger. I boken Vårt rollespill til daglig anla han et såkalt dramaturgisk 

perspektiv på samfunnslivet (Aakvaag 2008: 75). De ulike sosiale situasjonene vi forholder 

oss til i hverdagen kan analyseres med begreper hentet fra teateret. Det er i dette arbeidet at 

Goffman presenterer begrepet inntrykksstyring. 

Den sosiale interaksjonen personer har med hverandre kan ifølge Goffman sammenlignes 

med et teater, hvor personene spiller ulike roller på en scene og foretar en opptreden for et 

publikum (Goffman 1992). Ulike sosiale situasjoner krever ulike roller. Rollene og 

opptredenen benytter vi for å oppnå noe vi ønsker, formidle noe vi vil formidle eller fremstå 

på en bestemt måte. Goffman mener at man alltid ønsker å gi et bestemt inntrykk av seg selv i 

møter med andre (Goffman 1992), og inntrykksstyring er en måte å oppnå dette på. Ved 

inntrykksstyring forsøker man å presentere seg selv på en fordelaktig måte. Det kan også være 

at man ønsker å fremstille seg selv på en måte som er i harmoni med normene og reglene som 

gjelder for den sosiale situasjonen man er i, og som er fordelaktig for den rollen man spiller 

(Goffman 1992). Måten man ønsker å gi et bestemt uttrykk av seg selv på kan gjøres gjennom 

bestemt oppførsel, verbale ytringer, eller ved for eksempel å ikle seg spesielle klær som en 

uniform (Goffman 1992: 12). I likhet med et skuespill på en teaterscene, har dette skuespillet 

et publikum. Publikum i denne sammenhengen er de andre personene som er en del av den 

sosiale interaksjonen (Goffman 1992). Som på en teaterscene skiller Goffman mellom det 

som skjer «front stage» og «back stage». «Back stage» er stedet hvor inntrykksstyringen 

planlegges og gjøres klar til å utspilles på scenen. Det er også arenaen der personen kan være 

seg selv, uten behov for å spille ut de rollene som vedkommende gjør overfor andre. «Front 

stage» er stedet hvor inntrykksstyringen spilles ut for sitt publikum, og aktøren vet at han eller 

hun blir observert av de andre i den sosiale interaksjonen. For at aktørens fremstilling skal 

synes troverdig for iakttagerne kan det være viktig å skille «back stage» og «front stage»-

områdene fra hverandre (Goffman 1992). 

I Gunhild Brubakken og Liv Johanne Sylteviks (2013) observasjonsstudie av møter mellom 

Nav-ansatte og personer som var langtidssykemeldte, brukes Goffmans (1992) teori om 

inntrykksstyring for å se på interaksjonen mellom Nav-brukerne og de ansatte. Nav-kontorene 

fungerte i denne sammenhengen som en scene, og møtene mellom de Nav-ansatte og de 

sykemeldte ble som opptredener. Rolleinnehaverne i denne sammenhengen var de Nav-

ansatte og de sykemeldte. Brubakken & Syltevik illustrerer hvordan de sykemeldte benyttet 
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seg av inntrykksstyring i møte med saksbehandleren sin, for å fremstå som en redelige og 

ærlige Nav-bruker som ikke utnyttet systemet (Brubakken & Syltevik 2013: 139-144). I min 

analyse fremhever jeg hvordan unge marginaliserte arbeidsledige bruker denne formen for 

inntrykksstyring i sine møter med Nav. 
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3 Metode 

Hovedmålet med denne oppgaven har vært å undersøke hvordan unge marginaliserte 

arbeidsledige tilpasser seg Nav-systemet. På bakgrunn av dette har jeg intervjuet ti unge menn 

og hørt deres fortellinger. I dette kapittelet vil jeg redegjøre for hvilke metodiske valg og 

refleksjoner jeg har tatt gjennom arbeidet med denne oppgaven, og hvordan disse har bidratt 

til å svare på oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål. 

3.1 Valg av metode 

For å belyse oppgavens problemstilling har jeg valgt å gjøre intervjuer av personer som var i 

kontakt med Nav. Utgangspunktet for oppgaven var som nevnt å undersøke hvordan unge 

marginaliserte arbeidsledige tilpasser seg Nav-systemet. Når man skal velge metode, må man 

alltid ta hensyn til hva forskningsspørsmålet er (Silverman 2011: 7). Forskningsspørsmålene 

mine åpner opp for å høre enkeltpersoners fortellinger og refleksjoner rundt det å være i 

kontakt med Nav-systemet. Formålet med å gjøre et intervju er å få rik informasjon om 

hvordan de man intervjuer opplever sin livssituasjon og hvilke synspunkter og perspektiver de 

har på temaer som blir tatt opp i intervjusituasjonen (Thagaard 2009: 87). Som Kvale skriver 

er det gjennom samtaler og interaksjon med andre at man blir bedre kjent med andre 

personers erfaringer, følelser og den verden de lever i (Kvale 2007: 1). Det ble derfor naturlig 

å velge kvalitative intervju som metode. 

En utfordring med å intervjue Nav-brukere er at mange kan oppleve tilværelsen sin som 

stigmatiserende og sensitivt å prate om (Goffman 1975). Dette er en utfordring som krever 

tillit mellom forskeren og informanten, slik at informanten ønsker å prate om sine egne 

erfaringer. Om man oppnår denne tilliten og informanten føler seg komfortabel i 

intervjusituasjonen, har man en mulighet til å komme inn på vanskelige, følsomme og 

personlige tema som ellers ville være vanskelig å prate om og belyse (Tjora 2012: 107). 

Kvalitative intervjuer kan være en velegnet måte å oppnå denne typen tillit mellom intervjuer 

og intervjuobjekt. 

3.2 Utvalg og rekruttering 
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Rekrutteringsprosessen 

I begynnelsen av prosjektet var jeg interessert i å snakke med Nav-brukere som hadde brutt 

eller omgått Nav-reglementet og deres fortellinger og erfaringer med dette. Dette kom i 

kjølvannet av flere kronikker og medieoppslag om trygdemisbruk som hadde versert de siste 

årene (Rikoll & Wold 2012; Skjervheim 2012). Rekrutteringen startet dermed med dette som 

utgangspunkt, noe som etter hvert skulle vise seg å være vanskelig. Jeg lagde et 

informasjonsskriv med beskrivelse av masteroppgavens formål og min kontaktinformasjon. 

Deretter forsøkte jeg å rekruttere via venner og bekjente som hadde uttrykt interesse for 

prosjektet og som mente de kunne være behjelpelige med å rekruttere informanter. I følge 

Thagaard (2013: 61) er rekruttering gjennom slike tilgjengelighetsutvalg en enklere måte å 

etablere kontakt med potensielle informanter på. En av måtene å rekruttere på er ved bruk av 

snøballmetoden, hvor man kontakter personer som har de egenskapene som passer til 

oppgaven. Deretter kan disse personene kontakte andre personer med lignende egenskaper, og 

forhøre seg om deres interesse for å delta i prosjektet (Thagaard 2013: 61). Gjennom å 

rekruttere via et slikt tilgjengelighetsutvalg, fikk jeg rekruttert to informanter til oppgaven. 

Det problematiske med å rekruttere på denne måten, er blant annet to ting: Det ene er at man 

kan ende opp med å rekruttere fra samme miljø, noe som kan gi lite variasjon i materialet. Det 

andre er det etiske problemet. Ved at informantene kommer fra samme miljø, risikerer de 

også å kunne kjenne hverandre igjen ut i fra materialet (Thagaard 2009: 167). Siden jeg kun 

fikk rekruttert to informanter via bekjente fra ulike miljøer, unngikk jeg dette problemet. Et 

annet potensielt problem med å rekruttere potensielle informanter gjennom bekjente, er at 

forskeren får tilgang på kontaktinformasjonen deres uten deres samtykke. Dette løste jeg ved 

at jeg ikke kontaktet informantene direkte, men at de fikk et informasjonsskriv via våre 

felleskontakter, og så kunne de selv ta kontakt dersom de ønsket å delta. 

Rekrutteringsprosessen tok lengre tid enn forventet. Etter å ha forsøkt å rekruttere via 

bekjente uten stort hell, måtte jeg endre rekrutteringsstrategi. Jeg bestemte meg for å gå 

direkte til der Nav-brukerne kunne befinne seg, og kontaktet ulike kurssteder og 

tiltaksplasser
5
 i regi av Nav for å høre om jeg kunne få rekruttere informanter der. Jeg sendte 

ut informasjonsskrivet til de ulike stedene, og fikk positivt svar fra tre av tiltaksplassene. Fra 

tiltaksplassene fikk jeg rekruttert åtte informanter. 

                                                 
5
 Gjennom Nav kan man få ulike tilbud om arbeidstrening om man har lite arbeidserfaring, eller fått 

arbeidsevnen nedsatt og har behov for arbeidsrettet bistand for å komme i arbeid. På tiltaksplassene tilbys ulike 

typer arbeidstrening (NAVa 2016).  
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Utvalg 

Utvalget i denne oppgaven består av ti menn bosatt på Østlandet i alderen 20-28 år som alle 

var Nav-brukere på intervjutidspunktet. Informantene i denne oppgaven har jeg kalt Thomas, 

Ervin, Marco, Vincent, Dennis, Omer, Benjamin, Patrick, Trym og Einar. Dette er fiktive 

navn. De var i kontakt med Nav av ulike grunner, og mottok forskjellige former for 

økonomisk stønad av Nav. Thomas, Trym og Einar skilte seg ut ved at de alle hadde fullført 

videregående, og Thomas hadde påbegynt en høgskoleutdanning som han senere droppet ut 

av. Omer og Vincent hadde ingen utdanning utover grunnskolen. De andre hadde prøvd ulike 

linjer på videregående, men droppet ut før de fullførte løpet.  

Selv om informantene hadde ulike grunner for kontakten sin med Nav, hadde de det felles at 

de ikke var i arbeid under intervjutidspunktet og dermed trengte bistand av Nav. Flere av 

informantene beskrev at de hadde sammensatte problemer, der de enten slet med rus, psykiske 

problemer eller en kombinasjon av disse. To av informantene hadde bakgrunn fra 

barnevernet. Noen av informantene hadde kriminell bakgrunn av varierende alvorlighetsgrad. 

Dette varierte fra kjøp og salg av cannabis til eget bruk, til å leve utelukkende av kriminalitet. 

Flere av informantene hadde, eller hadde hatt tidligere, erfaring med rusmidler. To av 

informantene hadde barn. 

Utvalget mitt består kun av menn som er forholdsvis unge. Da jeg startet rekrutteringen var 

jeg åpen for å ha med folk i alle aldre og av begge kjønn. Hovedkriteriet for å kunne være 

med var at de var i kontakt med Nav, og at de hadde omgått Nav-systemet. Thagaard kaller 

dette for et strategisk utvalg (Thagaard 2013: 60), da det baserer seg på valg av deltakere som 

har egenskaper eller kvalifikasjoner som er strategiske i forhold til problemstillingen og 

undersøkelsens teoretiske perspektiver. Da jeg hadde rekruttert alle informantene, innså jeg at 

utvalget ble mer likt enn hva jeg hadde spådd på forhånd. Det kan skyldes at mange av dem 

ble rekruttert fra tiltaksplasser. Jeg antar at de på tiltaksplassene hadde mange av de samme 

årsakene til at de var der, og det kan være derfor informantene i utvalget endte opp med å ha 

likheter. Siden utvalget av informanter ble annerledes enn forutsett, tilpasset jeg 

problemstillingen underveis i arbeidet med oppgaven. Fra å ha hatt et snevrere fokus på 

omgåelse av Nav-reglementet, åpnet jeg problemstillingen opp til å undersøke hvordan unge, 

marginaliserte arbeidsløse forholder seg til Nav-systemet. 
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3.3 Gjennomføring av intervjuene 

Intervjuguiden og intervjuforberedelser 

Jeg ønsket å intervjue informantene for å høre deres fortellinger og refleksjoner, og å se om 

det var noen likhetstrekk mellom disse. Før jeg begynte på intervjuprosessen, utformet jeg en 

intervjuguide slik at intervjuene skulle bli mest mulig sammenlignbare. Jeg bestemte meg for 

noen tema og spørsmål jeg ville ta for meg i løpet av intervjuet. Siden Nav-brukere kan ha 

mange ulike bakgrunnshistorier og opplevelser, ønsket jeg å ha spørsmål som åpnet opp for å 

fortelle om seg selv og bakgrunnen. Dette kan bidra til en mer helhetlig forståelse av 

intervjuobjektets situasjon, samt åpne for at de kommer med sin egen tolkning av sin 

livssituasjon og sitt forhold til Nav.  

Intervjuene mine hadde en semistrukturert tilnærming. Dette innebar at tema var fastsatt på 

forhånd, men rekkefølgen på spørsmålene ikke behøvde å komme i en bestemt og strengt 

fastsatt rekkefølge. Fordelen med denne tilnærmingen var at det åpnet opp for fleksibilitet 

rundt intervjuene, og informantene kunne ta opp tema jeg på forhånd ikke hadde forutsett. Det 

gjorde også at jeg kunne hoppe frem og tilbake i spørsmålene etter hva som passet. Dette ga 

informantene mine mulighet til å fortelle fritt om sin historie uten å følge en skjematisk 

rekkefølge (Thagaard 2013: 98)  

Før intervjuene skulle starte, forsøkte jeg å lære meg spørsmålene fra intervjuguiden utenat. 

Dette var for at samtalen i intervjuene skulle flyte godt og ikke skulle bli avbrutt av at jeg 

måtte lete etter neste spørsmål. Før jeg satte i gang med intervjuene av informantene, fikk jeg 

mulighet til å intervjue en bekjent som var i kontakt med Nav. Dette var en veldig god 

erfaring å ha med seg, da jeg fikk satt meg bedre inn i intervjusituasjonen og testet 

intervjuguiden. Etter testintervjuet gjorde jeg noen endringer i intervjuguiden og 

omformulerte ordlyden i noen av spørsmålene, slik at de passet bedre inn i den muntlige 

kommunikasjonen som utgjør et intervju. Jeg fjernet også noen spørsmål som jeg ikke 

opplevde som relevante for tematikken jeg ville undersøke. 

Intervjusituasjonen 

Intervjuene ble gjort fortløpende etter hvert som jeg fikk tak i informantene, i perioden fra 

oktober 2014 til mars 2015. Jeg la opp til at informantene selv fikk bestemme hvor intervjuet 
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skulle foregå, slik at de følte seg komfortable i intervjusituasjonen. Informantene valgte 

offentlige steder, som caféer og tiltaksplassene de var på. I intervjuene som ble gjort på 

tiltaksplassene satt vi oss på steder som var godt skjermet fra andre, slik at informanten følte 

seg komfortabel med situasjonen. På intervjuene som ble gjort på café forsøkte jeg å finne 

bord som var tilbaketrukket fra resten av lokalet, også slik at informantene ikke skulle føle at 

andre kunne lytte til det som ble sagt mellom oss. Jeg ønsket at dette skulle bidra til å skape 

tillit mellom meg som intervjuer og intervjuobjektet, og legge til rette for en åpen og fortrolig 

samtale. 

I forkant av intervjuene hadde informantene lest gjennom informasjonsskrivet om oppgaven 

og prosessen rundt. Jeg hadde også med informasjonsskrivet til intervjuet, slik at de kunne 

lese gjennom en gang før intervjuet satt i gang om de ønsket det. Jeg forklarte i tillegg 

muntlig hva forskningsprosjektet gikk ut på og hvordan jeg kom til å behandle informasjonen 

om dem, slik at de skulle vite hva det innebar å delta. De fikk også vite at de når som helst 

hadde rett til å trekke seg fra intervjuet. Intervjuene varte fra 50 minutter til i overkant av to 

timer, og ble tatt opp med båndopptaker. Noen av informantene var noe tilbakeholdne da de 

fikk vite at intervjuet skulle gjøres med båndopptaker. Det ble derfor viktig for meg å 

presisere at det bare var jeg som hadde tilgang til datamaterialet. Jeg la også vekt på at 

opptaket ville bli lagt inn på passordbeskyttet PC rett etter intervjuet, og deretter slettet fra 

båndopptakeren. Dette virket å berolige de informantene som i utgangspunktet hadde vært 

skeptiske, men jeg kan likevel ikke være helt sikker på at de ikke holdt noe informasjon 

tilbake på grunn av båndopptakeren. Dette vil imidlertid alltid være en utfordring ved å 

intervjue personer om sensitive temaer, som nevnt tidligere (Tjora 2012: 107). Det er ikke 

mulig å vite om intervjuobjektet er fullstendig åpen og ærlig om slike temaer, eller om de 

holder tilbake eller dreier svarene sine i den retningen de tror er ønskelig eller akseptabel. 

Likevel anså jeg intervjuet som den mest hensiktsmessige måten å få frem informantenes 

opplevelser av sensitive temaer. Ved å bruke en semistrukturert tilnærming fikk informantene 

også stor frihet til å snakke om sin historie i sitt tempo og rekkefølge, som åpnet for at de fikk 

fortelle det de selv ønsket. 

Min rolle som intervjuer 

En intervjusituasjon er en sosial interaksjon mellom forsker og informant (Thagaard 2013). 

For meg ble det viktig å forsøke å skape tillit mellom meg og informantene, særlig siden 
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temaet kunne oppfattes som sensitivt. Dette gjorde jeg ved å være åpen og nysgjerrig på 

situasjonen deres, men samtidig respektere informantenes grenser. Etter hvert som jeg gjorde 

flere intervjuer, følte jeg at jeg mestret dette bedre. Mange av informantene uttrykte at det 

hadde vært en fin opplevelse å bli intervjuet, og var glade for å få fortelle historien sin. 

Thagaard skriver at man aldri helt kan vite om det informantene forteller under intervjuet er 

preget av relasjonen til forskeren. For informanten kan forskeren assosieres med et yrke eller 

personer som informanten har kjennskap til og meninger om fra før, for eksempel en 

sosialarbeider (Thagaard 2009: 103). Jeg reflekterte på forhånd over hva informantene tenkte 

om meg, men det var vanskelig å gi noe endelig svar på det. Jeg opplevde at én av 

informantene underveis i intervjuet utbrøt at han i begynnelsen hadde trodd jeg egentlig var 

ansatt i Nav. Før intervjuene hadde jeg fortalt informantene at all informasjon de delte med 

meg var konfidensiell, og ikke ville påvirke deres relasjon med Nav. Etter denne informantens 

utsagn ble jeg enda mer påpasselig med å si i fra om dette før intervjuene. I noen av 

intervjuene forsøkte jeg også å trekke frem at jeg var der for å høre deres historier og intervjue 

dem, men at jeg ikke kunne hjelpe dem med veien videre i Nav. 

3.4 Analyse 

Etter intervjuene var gjennomført, transkriberte jeg materialet med programmet 

HyperTranscribe. Intervjuene ble stort sett transkribert i sin helhet, med unntak av noen 

passasjer hvor lyden var uklar. Etter hvert intervju noterte jeg tanker som jeg hadde gjort meg 

underveis. Da jeg skulle kode materialet, hjalp notatene meg med å finne fortellinger knyttet 

til ulike tema som jeg visste hadde gått igjen, og som jeg ville undersøke nærmere. Gjennom 

kodingen sikret jeg en systematisk gjennomgang av materialet, mens notatene hjalp meg med 

å finne fellestrekk og overordnede tema i materialet. Det kom frem at informantene hadde en 

del likhetstrekk, men samtidig ganske ulike fortellinger om hvorfor de hadde kommet i 

kontakt med Nav. I analysearbeidet valgte jeg å ta i bruk det Thagaard kaller en personsentrert 

analytisk tilnærming (Thagaard 2013). I en personsentrert tilnærming har man personene i 

tankene når man utfører analysen, i motsetning til i temasentrerte tilnærminger, hvor det er 

tema som er i fokus. I en personsentrert tilnærming kan man ha en uformell fremgangsmåte, 

hvor man vurderer materialet man har underveis og skriver ned ideer og forslag til tolkninger 

til hver enkelt informant. Notatene og tankene man gjør seg underveis om informanten, gir til 

slutt grunnlaget for personsentrerte tolkninger (Thagaard 2009: 148). Denne fremgangsmåten 
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var mest hensiktsmessig å bruke i mitt analysearbeid, da informantene hadde mange ulike 

fortellinger med ulike tema jeg ønsket å se nærmere på. 

Analysen i denne oppgaven har også en narrativ tilnærming. Narrativer kan defineres som 

beskrivelser av en rekkefølge av hendelser, hvor den som forteller disse, formidler sin 

forståelse av sammenhengen mellom de hendelsene som blir beskrevet (Thagaard 2009: 120). 

Narrativer er med på å gi sosiale handlinger et meningsinnhold. I en narrativ analyse vil 

informantene bringe de ulike delene av deres liv og de ulike delene av dem selv sammen til en 

meningsfylt helhet som bringer sammen fortid, nåtid og forventet fremtid gjennom narrativer 

(Gubrium & Holstein 2009: 9). Det var viktig å ha et narrativt fokus i denne oppgaven da 

forskningsspørsmålet ønsker å se på hvordan unge marginaliserte arbeidsledige tilpasser seg 

Nav-systemet. For å forstå dette er det viktig å se på hvordan informantene selv forstår og 

fremstiller sin situasjon, og hvordan de legitimerer sine handlinger. I min oppgave åpnet 

forskningsspørsmålene opp for å trekke inn utdypende historier om livet før Nav, hvordan de 

kom i kontakt med Nav, tiden før og underveis. For å kunne forstå hele sammenhengen og 

meningen i deres tilpasning til Nav-systemet, var det en stor fordel å høre deres historier satt i 

en kontekst.  

3.5 Etikk 

Innenfor kvalitativ metode er det mange etiske dilemmaer man må ta i betraktning, og det er 

utarbeidet spesielle etiske retningslinjer som definerer forskerens forhold til deltakerne 

(Thagaard 2013: 24). Jeg vil her redegjøre for refleksjoner jeg har gjort meg underveis om de 

etiske dilemmaene, og hvilke valg jeg har gjort for å finne gode løsninger på disse. 

Etiske refleksjoner 

Gjennom å gjøre intervjuer fikk jeg tilgang til personopplysninger om informantene. 

Informantene viste meg stor tillit og åpnet opp og delte personlig informasjon og fortellinger 

om seg selv. Noen delte personlige ting om seg selv som kunne ha hatt konsekvenser for dem 

hvis det hadde blitt allment kjent. Som forsker har man ansvar for å unngå at informantene 

utsettes for skade eller andre alvorlige belastninger (Thagaard 2013: 30). Underveis i hele 

prosessen med masteroppgaven har jeg vært bevisst på dette, spesielt siden tema omhandler 

mennesker i både en sårbar og vanskelig situasjon. Som rettesnor gjennom hele oppgaven har 
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jeg forholdt meg til NESH sine forskningsetiske retningslinjer (NESH 2013). 

Forskningsprosjektet ble meldt inn og godkjent av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste 

(NSD) før datainnsamlingen og intervjuene startet. Prosjektet ble godkjent september 2014. 

Materialet i denne oppgaven er analysert etter prinsippene som Thagaard (2009) kaller 

personsentrerte tilnærming, som krever andre etiske refleksjoner enn en temasentrert 

tilnærming, fordi hovedfokuser er på informantene og deres meningsinnhold snarere enn på 

overordnede tema. Ved å gi enkeltpersoners fortellinger en fremtredende plass, risikerer man 

å sette informantens anonymitet på spill (Thagaard 2009: 167). Risikoen er spesielt stort hvis 

informantene kommer fra samme miljø. Ettersom flere av informanter ble rekruttert fra de 

samme tiltaksplassene, kan det være fare for at noen av dem kjenner hverandres fortellinger. 

Det er dermed en risiko for at de skal kunne kjenne igjen hverandre eller seg selv i teksten. 

Dette har jeg tatt hensyn til i anonymiseringsprosessen av informantene ved å gi dem fiktive 

navn, ikke plassere dem nøyaktig geografisk og endre persongjenkjennende detaljer som jeg 

oppfattet som ikke-relevante for analysen. Det betyr ikke at risikoen forsvinner med denne 

tilnærmingen, men jeg har vurdert det dithen at analysen kan publiseres uten å bryte med 

informantenes integritet. 

Informert samtykke og konfidensialitet 

Utgangspunktet for alle forskningsprosjekt er prinsippet om at forskeren må ha deltakerens 

informerte samtykke. Dette innebærer at informanten ikke har blitt presset til å delta i 

forskningsprosjektet, og at deltakeren vet hva det vil innebære å delta i forskningsprosjektet. I 

tillegg er det viktig å informere deltakerne om at de når som helst kan trekke seg uten at det 

får negative konsekvenser for dem (Thagaard 2013: 26). Dette har jeg lagt vekt på gjennom 

hele prosessen med intervjuene og datainnsamlingen. Før intervjuene fant sted laget jeg et 

informasjonsskriv som var i tråd med Norsk senter for forskningsdata (NSD) sine 

retningslinjer. All informasjon om informantene ble oppbevart etter NESH (2013: 19) sine 

retningslinjer om krav til lagring om opplysninger som kan identifisere enkeltpersoner. Dette 

understreket jeg også overfor informantene før intervjuene ble gjort, slik at de skulle føle seg 

komfortable med å dele informasjon med meg. Jeg informerte dem også om hvordan 

datamaterialet skulle behandles underveis og hva det skulle brukes til. Før intervjuene startet 

forsikret jeg meg om at de visste at de når som helst kunne trekke seg fra 

forskningsprosjektet.   
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Kravet om konfidensialitet innebærer at jeg som forsker må verne om informantenes privatliv 

(Thagaard 2013: 28). En vanlig måte å sikre konfidensialitet på er å endre personnavn, 

stedsnavn, organisasjonsnavn og annet som kan avsløre enkeltpersonenes identitet (Fangen 

2008: 160-161). Kravet om konfidensialitet kan komme i konflikt med et annet 

forskningsetisk krav, nemlig kravet om etterprøvbarhet. Problemet oppstår når man 

anonymiserer ved å omskrive detaljer, og en annen forsker ikke kan oppsøke de samme 

personene, stedene eller organisasjonene. Ifølge Fangen må likevel kravet om konfidensiell 

behandling av opplysninger være sterkere enn kravet om å legge til rette for etterprøvbarhet 

(Fangen 2008: 160-161). Kravet om konfidensiell behandling kan være avgjørende for at 

informantene er villig til å dele sine historier, og at forskere kan få innblikk i marginaliserte 

gruppers hverdag. Å holde informantene anonyme har vært helt avgjørende for meg, men har 

samtidig vært krevende. Av anonymitetshensyn er noen personidentifiserende detaljer utelatt 

eller omgjort i presentasjonen av informantene og analysen for å bevare informantens 

integritet og personvern. Jeg har ikke latt det gå på bekostning av det sentrale i analysen ved å 

beholde det jeg oppfatter som kjernen i deres fortellinger. Det jeg oppfattet som potensielt 

persongjenkjennende har jeg ikke trukket inn i analysen. Før intervjuene la jeg stor vekt på at 

det kun var jeg som fikk tilgang til all personlig informasjon om dem. Det var viktig for meg 

å presisere at det de fortalte ikke ville påvirke deres forhold til Nav. 

Også gjennom behandlingen av datamaterialet har kravet om konfidensialitet vært viktig. 

Gjennom hele prosessen var jeg påpasselig med å legge lydfilene fra intervjuene inn på en 

passordbeskyttet PC like etter intervjuene, og slette lydfilene umiddelbart etter intervjuene ble 

gjennomført. Alle transkripsjoner fra intervjuene ble passordbeskyttet og alle informantene 

fikk fiktive navn.  
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4 Nav-brukernes tilpasningsstrategier 

I dette analysekapittelet skal jeg se nærmere på informantenes fortellinger rundt det å være 

marginalisert Nav-bruker og hvordan de legitimerer sine egne strategier opp mot Nav-

systemet. Informantene hadde forskjellige utgangspunkt for sin kontakt med Nav. I 

intervjuene kom det frem ulike fortellinger om det å være ung og marginalisert Nav-bruker, 

med ulike former for tilpasning- og legitimeringsstrategier. Informantene forteller om deres 

strategier og legitimeringer rundt dette i lys av måter de har omgått og tilpasset seg reglene i 

Nav-systemet. Disse fortellingene vil bli presentert i dette kapittelet gjennom seks ulike 

kategorier som fungerer som idealtyper på hvordan man strategisk kan tilpasse seg Nav-

systemet. Hver kategori beskriver ulike fremgangsmåter for å tilpasse seg og omgå reglene i 

Nav-systemet. Disse idealtypene har jeg kalt de reiselystne, de misforståtte, de sårbare, de 

oppfinnsomme, de manipulerende og de kyniske. Av disse skiller de misforståtte seg ut fordi 

de ikke nødvendigvis intensjonelt utnytter systemet til egen vinning. Selv om jeg har delt 

fortellingene inn i idealtyper, betyr ikke det at hver av informantenes fortellinger bare passer 

inn i én kategori. Informantenes fortellinger om tilværelsen som Nav-bruker er ofte 

kompliserte og inneholder gjerne flere forskjellige tilpasningsstrategier. Vi vil derfor se at 

noen av informantenes fortellinger beskrives i flere av kategoriene. Grensene mellom 

kategoriene er heller ikke strengt opptegnet og lukket. Kapittelet avsluttes med å vise hvordan 

informantenes ulike strategier for utnyttelse av Nav-systemet og legitimeringer passer med 

Goffmans teori om inntrykksstyring og Sykes & Matzas teorier om nøytraliseringsteknikker. 

Jeg vil også vise hvordan faktorer som mestring, kunnskap og penger brukes i 

legitimeringssammenheng. 

4.1 De reiselystne 

Den første idealtypen er de reiselystne, og omhandler Einar og Omer. Einar hadde vært 

arbeidsledig en stund og slet med å finne seg en jobb. I denne perioden mottok han 

dagpenger, som han klarte seg greit på. Einar ble etter hvert lei av å være i Norge og gå 

arbeidsledig. Derfor tok han seg en utenlandstur mens han mottok dagpenger, noe som ifølge 

Navs regelverk ikke er tillatt. Det er visse krav og kriterier man må oppfylle for å kunne motta 

dagpenger: Arbeidstiden må ha blitt redusert med minst 50 prosent. Man må være registrert 

som arbeidssøker og sende inne meldekort hver 14. dag. Og man må bo eller oppholde seg i 
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Norge, for på den måten være tilgjengelig for å ta arbeid dersom muligheten skulle dukke 

opp. Einar forklarte tankegangen sin rundt dette: 

Og jeg...jeg bare tenker «Hvorfor ikke reise?». Hvorfor sitte i Norge, når jeg ikke får 

meg jobb og bare kan dra en liten tur. Det er jo bra å reise litt også (ler) (…) Reisen 

endra litt perspektivet på ting, man blir litt mer takknemlig for det man har, og alt 

sånn. Så… Nei, jeg tror ikke...jeg er ikke noe bekymret for at de [Nav] skal finne ut 

noe. Fordi jeg tror ikke de kommer til å finne det ut uansett. Det tror jeg kommer til å 

gå helt fint.  

Einar hadde søkt mange jobber uten å få napp, og anså reisen som en mulighet til å få et 

avbrekk fra hverdagen i Norge. Noe av begrunnelsen hans var at han mente jobbmarkedet i 

perioden han reiste bort var rolig, så derfor ville det ikke ha noe å si om han var i Norge eller i 

utlandet. Einar mente at turen hadde gitt han perspektiv på sin egen tilværelse. Han fortalte at 

han hadde fått et annet syn på det å være norsk statsborger og de velferdsgodene man har i 

Norge. Turen ble en slags øyeåpner for han, og han beskrev seg selv som mer takknemlig for 

hjelpen han mottok i Norge etter å ha gjennomført reisen. Kort sagt: Han mente at turen hadde 

gjort han godt, og forklarte tankene sine rundt det slik: 

Men jeg synes alle på Nav burde gjøre det. Bare tatt seg en tur. Bare brukt Nav-penger 

på det i stedet for å sitte og ikke gjøre noen ting, i hvert fall. Det er jo bedre for helsa 

di. Å aktivisere deg selv og oppleve litt ting i stedet for å sitte hjemme og prøve å 

vente på en jobb, på en måte. Så det skulle vært lov med én tur, i hvert fall. Sånn at 

man ikke skal bli en fange i sitt eget land, bare på grunn av at man ikke har fått seg 

jobb, og at man mottar hjelp. Det synes jeg liksom er helt tullete. Må gjøre noe, man 

må gjøre noe i livet, ikke sant. Kan ikke la Nav gjøre seg selv deprimert, på en måte. 

Må trosse de litt (ler). Ja, det synes i hvert fall jeg da. Det er min mening (ler). 

 

Einar beskriver utenlandsturen som en måte for å aktivisere seg selv i en arbeidsledig 

hverdag. Alternativet hans var å bare sitte hjemme uten jobb og uten noe konkret å gjøre, noe 

han oppfattet som meningsløst. I intervjuet legitimerte han turen sin med at helsa hans ble 

bedre og at Nav-pengene ble brukt mer fornuftig ved å reise utenlands enn ved å være 

hjemme. Han mente alle Nav-brukere burde gjøre det samme, ettersom han anså det som 

helsefremmende. 

Einar er langt fra den første som har dratt utenlands mens han mottok dagpenger, og 

handlingen hans var heller ikke unik blant utvalget av informanter. I følge Proba 

samfunnsanalyses kartlegging av trygdesvindel i Norge, er det å reise utenlands uten å oppgi 

informasjon om det til Nav en vanlig måte å begå svindel på (Proba 2013: 41). Dersom Nav 
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hadde visst at Einar reiste utenlands mens han mottok dagpenger, ville han stått i fare for å 

miste stønaden. Utenlandsoppholdet gjorde at Einar heller ikke oppfylte dagpenge-kravet om 

å være reell arbeidssøker, noe som innebærer å være villig til å søke og ta ethvert arbeid hvor 

som helst i landet, samt delta på arbeidsmarkedstiltak (Proba 2013: 39). Selv var Einar 

usikker på om det var tillatt å reise utenlands som dagpengemottaker, men han antok at det 

ikke var lov. Han hadde hørt historier om andre som hadde reist utenlands mens de mottok 

Nav-stønader, blant annet om personer som hadde blitt avslørt gjennom å skrive om reisene 

sine på åpne Facebook-profiler. 

Informantene som hadde dratt på utenlandsturer mens de mottok dagpenger fra Nav, beskrev 

alle hvordan det innebar å skaffe seg kunnskap om rett fremgangsmåte på forhånd. Strategien 

måtte klekkes ut. Samtidig la alle vekt på at de ikke brukte nevneverdig mye tid og tankekraft 

på dette. Man kan tolke dette som at den potensielle straffen for å bli tatt, ikke fremsto som 

spesielt skremmende. En annen grunn kan være at de ikke helt kjente konsekvensene av 

handlingene. Planleggingen av utenlandsturene innebar som regel å involvere andre personer, 

ettersom de ville være avhengige av pengeoverføringer eller at noen kunne sende inn 

meldekortene deres. Flere av informantene visste at dersom de sendte meldekort fra utlandet, 

kunne den utenlandske IP-adressen bli plukket opp. Det samme gjaldt bruk av bankkort i 

utlandet, så man måtte få noen i Norge til å ta ut penger fra bankkortet deres og så få de 

pengene overført på andre måter. I motsetning til hva informantene hevdet, kan det virke som 

om det faktisk krevdes en del planlegging og energi for å kunne gjennomføre reisene. For 

Einars del var ikke utenlandsreisen noe han uttrykte stor bekymring for, ettersom han gikk ut i 

fra at Nav ikke ville oppdage det. Han kalkulerte risikoen for å bli tatt til å være mindre enn 

gleden ved å kunne ta seg fri fra tilværelsen som arbeidssøkende. Noen av de andre 

informantene syntes å ha liknende tanker om det å reise mens man mottok dagpenger. 

Argumentet med å ta seg noen dager fri fra hverdagen som Nav-bruker gikk igjen hos flere, til 

tross for at de var klar over at reisingen innebar en risiko. 

Omer var også en av de som hadde reist utenlands mens hans mottok dagpenger fra Nav. På 

det tidspunktet hadde Omer vært helt ny i Nav-systemet, og følte seg veldig misfornøyd med 

å være der. Han begrunnet dette med at han opplevde å få for lite hjelp av Nav og var blant 

annet ganske misfornøyd med saksbehandleren sin. Omer hadde en kriminell bakgrunn og i 

en periode hadde han livnært seg som kriminell. I denne perioden hadde han mye penger, og 

det hadde gjort det mulig for han å reise utenlands. Denne kriminelle fortiden prøvde han nå å 
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legge bak seg ved å få en ærlig jobb. Omer vekslet på å forvente mye av systemet, samtidig 

som han tok seg egne friheter med Nav-reglementet. Han forklarte det slik: 

Når du går på Nav, så har du ikke krav på ferie, ikke sant. Det vet du. Og... Til 

syvende og sist, vi er mennesker (ler). Jeg er menneske, du er menneske. Selv om du 

går på Nav, så betyr det ikke at du ikke kommer til å forlate landet, ikke sant, 

skjønner? Jeg har jo reist til utlandet. Og så sendt meldekortet om at jeg har vært i 

Norge. Og.. det er fordi jeg har også lyst til å gå rundt omkring, jeg har ikke lyst til å 

sitte fast på et sted ettersom jeg har opplevd alt jeg har opplevd. Så har jeg lyst til 

å...finne meg litt fred og ro, ikke sant. Se meg litt rundt omkring. Så... Jeg har jo 

omgått de reglene, absolutt, det har jeg gjort. Og det angrer jeg ikke på, ikke sant. 

Fordi, jeg har jo ikke fått en dritt ut av dem [Nav], ikke sant. Hva har de gjort for meg 

- ingenting! Det eneste de har gjort er å gjøre problemene enda større. 

Omer kjente til reglementet om at han ikke kunne være utenlands mens han mottok 

dagpenger, og var ærlig på at han hadde brutt denne regelen intensjonelt. Han fortalte også at 

han hadde fått bekjente til å sende meldekortet for seg i Norge, for å unngå at den utenlandske 

IP-adressen ble fanget opp av Nav. Omer anså også utenlandsreisen som en måte å takle den 

nye hverdagen som Nav-bruker på, men han begrunnet det mer med fortiden sin. Han ønsket 

å kjenne på hvordan livet hadde vært før han havnet på Nav. I likhet med Einar ønsket også 

han å unnslippe hverdagen som Nav-bruker for en periode. Omers måte å legitimere dette på 

var ved å skylde på Nav. Han mente at Nav ikke hadde hjulpet han med det de skulle, og følte 

seg derfor berettiget til å ikke følge Nav sitt regelverk. Han mente sjansen for at Nav skulle ha 

oppdaget han var så liten at det var verdt å ta risikoen. Omer uttrykte ikke dårlig samvittighet 

for det han hadde gjort: 

Nei. Nei. Nei. De [Nav] fortjener det. De fortjener mye mer enn det og. Jeg ville 

anbefalt det til alle, jeg. Ta også lur Nav, liksom. De fortjener det. De fortjener fullt og 

helt, måten de er på og oppfører seg på. Og... hvis du har en fair saksbehandler, og du 

har et system som forstår deg, da synes jeg det er frekt å gjøre sånne ting. Men når du 

har et system som ikke forstår deg og har en saksbehandler som er helt på bærtur, da 

skal man lure dem så mye som det går an, de fortjener det. De fortjener det hardt og! 

Siden han anså seg selv som dårlig behandlet av systemet, hadde han ingen betenkeligheter 

med å trå over Nav sine regler. Hans begrunnelse var at systemet var for firkantet og lite 

fleksibelt. I Hartley Dean og Peter Taylor-Goobys (1992) studie av sosialklienter i yrkesaktiv 

alder fant de at mer enn halvparten av respondentene var villig til å omgå reglene for å få mer 

penger, dersom de visste at de ikke ville bli tatt for det (Dean & Taylor Gooby 1992: 118). 

Denne villigheten syntes å korrelere med at informantene følte urettferdighet rundt ytelsene 

eller at de hadde følt seg dårlig behandlet av systemet (Dean & Taylor Gooby 1992: 119). 
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Selv om studien er over 20 år gammel ser det ut til at den kan ha gyldighet fortsatt, siden flere 

av informantene mine ga uttrykk for det samme.  

Siden Omer ikke hadde vært i Nav-systemet tidligere oppfattet han det første møtet som 

tøffere enn forventet. Forventningene hans var at han raskt skulle få seg en jobb som han 

ønsket seg og at saksbehandlingen skulle være ukomplisert. Da han etter en periode som Nav-

bruker fortsatt var arbeidsledig, begynte dette å tære på selvfølelsen hans. Selv om han hadde 

brutt med Nav sitt reglement og anbefalte andre å gjøre det, hadde han likevel et skille 

mellom hva som var rett oppførsel og hva som var gal oppførsel når man «er på Nav». 

Indirekte skyldte han på systemet selv: Hadde Nav gitt han det han forventet, ville han ikke 

hatt den samme tilbøyeligheten til å bryte reglene. Fremgangsmåten hans kan ses på som en 

måte å slå tilbake og straffe Nav på, noe som i Omers øyne gjorde handlingene hans mer 

legitime. 

4.2 De misforståtte 

Den andre idealtypen har jeg kalt de misforståtte, og omhandler Ervin. Tilværelsen med å 

«være på Nav» opplevdes ulikt av informantene. De aller fleste var til en viss grad åpne om 

det til sine nærmeste nettverk, men det varierte i hvilken grad de delte det med resten av 

omverdenen. For noen av informantene var holdningene til det å være på Nav avhengige av 

hva nettverket rundt syntes å mene om det å være Nav-bruker. Ervin følte seg ambivalent 

rundt å motta stønader og hjelp fra Nav. På intervjutidspunktet hadde han vært til og fra i 

Nav-systemet i noen år. Ervin hadde mange i den nærmeste vennekretsen sin som var, eller 

hadde vært, Nav-brukere, og i denne gruppen var det helt greit å være åpen om at man mottok 

støtte av Nav. Vennene hans hadde forskjellige grunner for sin kontakt med Nav. Det 

vennegjengen ikke visste var at Ervin i lengre perioder hadde vært psykisk syk og at det var 

derfor han fikk hjelp og økonomisk støtte fra Nav: 

(…) Men jeg har jo noen venner som går på Nav, da. Og de får jo ikke de ytelsene 

som jeg får. Så de tror at jeg er sånn skikkelig god på Nav (ler). At jeg liksom smisker 

og kan alle reglene, og alt det der. Men det er jo egentlig ikke tilfelle det da. (…) De 

vet jo ikke hva tilfelle er. De vet jo ikke jeg har vært innlagt, og de vet jo ikke at...de 

vet jo ikke av alle de tingene. Så de tror jo jeg er sånn kjempesmart når det gjelder 

Nav. At jeg liksom lurer dem [Nav]. Men det er ikke tilfelle. Og jeg spiller ikke på at 

jeg gjør det heller. Når de sier det, så bare ler jeg med, ikke sant (ler). 
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Ervin hadde vært alvorlig psykisk syk i en lengre periode og fått Nav-stønader under denne 

perioden. Ervin fikk etter hvert tildelt arbeidsavklaringspenger fra Nav, noe som utgjorde en 

større sum per måned enn sosialstønaden som vennene hans mottok. I hele denne perioden 

hadde han unnlatt å fortelle vennegjengen om den egentlige årsaken til hvorfor han fikk støtte 

av Nav. Han mente selv at han heller ikke hadde forsøkt å skjule det, men bare latt være å 

fortelle alle detaljer rundt situasjonen sin.  

Ervins situasjon kan trekkes opp mot det Goffman (1992) beskriver som inntrykksstyring. 

Som jeg nevnte i teorikapittelet er målet med inntrykksstyring å spille seg selv frem på en 

måte som samsvarer med normene og reglene som er gjeldende for den sosiale situasjonen 

man befinner seg i, og å presentere seg selv i et gunstig lys (Goffman 1992). For mange er det 

ansett som stigmatiserende å være mottaker av Nav-stønader (Goffman 1975; Hansen et al 

2013) . I Ervins vennegjeng var det derimot akseptert. Siden flere av dem gjorde det, hadde 

det blitt en godkjent måte å få penger til livsopphold på innad i vennegjengen. Dette var Ervin 

klar over, men unnlot likevel å fortelle om den egentlige grunnen til hvorfor han var på Nav. 

Siden han fikk større utbetalinger enn de andre, anså Ervins venner han som en med mye 

kunnskap og erfaring med systemet. Innad i gruppen ble det å ha mye systemkunnskap ansett 

som god kunnskap, og Ervin opplevde seg som en man så opp til på grunn av dette. Det å 

kunne «smiske» med Nav og kunne alle reglene var en ferdighet som mange selv ønsket å ha, 

siden oppfatningene var at da kunne man få mer penger. Ervin var klar over at vennegjengen 

hadde disse holdningene og så på han som «Nav-smart». Han befant seg dermed i en 

rollekonflikt, hvor rollen som en del av gjengen og rollen som en lovlydig Nav-bruker ikke 

kom overens med hverandre (Eriksen 2010). I vennegjengen var han kjent som en dyktig 

utnytter av Nav-systemet, men det var ikke forenlig med hvordan han oppfattet seg selv. Han 

var godt fornøyd med hjelpen han hadde fått av Nav, og visste ikke hvordan han skulle ha 

greid seg uten støtte derfra. Samtidig virket det som normene i Ervins omgangskrets var så 

sterke at han følte at hans egentlig rolle som Nav-bruker på grunn av psykiske problemer, 

ikke lot seg forene med vennenes bilde av han som «Nav-smart». Hans strategi i møte med 

rollekonflikten var å le når vennegjengen tøyset med han for de store utbetalingene hans, men 

uten å spille videre på det vennene hans la opp til. Goffman mener at graden for å styre 

inntrykksstyringen varierer. Målet med inntrykksstyringen er å gi et overbevisende inntrykk, 

slik at publikum tar inntrykket på alvor. Dette avhenger av hvor mye man selv tror på rollen 

man spiller og det inntrykket man ønsker å gi. I et yttertilfelle kan personer gå helt og fullt 

opp i rollen man spiller for sitt publikum, og være helt tro mot det inntrykket man ønsker å gi 
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(Goffman 1992: 24). I motsatt ende av denne skalaen finner man Ervin. Selv om 

vennegjengen hans anså Ervin som en som var «god på Nav», ønsket ikke Ervin egentlig å gi 

det inntrykket. Dermed spilte han heller ikke rollen fullt ut, men bare lo det vekk når vennene 

hans kommenterte det. Goffman mener at man i slike tilfeller hvor man ikke fullt og helt tror 

på den rollen man spiller, gjør det av hensyn til publikums eget beste (Goffman 1992: 25). 

Det kan tenkes at Ervin ikke ville skuffe vennegjengen, og ønsket at vennegjengen fortsatt 

skulle anse han som en god Nav-bruker. Dette fordi det var normen innad i gjengen, og det 

ble en måte å passe inn i gjengen på. 

Det virker som at i Ervins omgangskrets er det å være en som utnytter Nav-systemet mer 

attraktivt enn å være psykisk syk. Ervin ønsket dermed ikke å protestere da han ble tildelt 

rollen som «Nav-smart». Det kan se ut som at stigmaet knyttet til det å være Nav-bruker var 

enklere for Ervin å bære, enn stigmaet ved å være psykisk syk. I SINTEFs forskningsrapport 

Utfordringer med ungdomssatsingen i Sør-Trøndelag (Ose, Mandal & Mordal 2014) fant de 

at mange av de unge som havner utenfor arbeidslivet sliter i hovedsak med dårlig selvfølelse, 

sosiale problemer, ensomhet, manglende motivasjon og psykiske problemer. Denne gruppen 

Nav-brukere blir ofte stemplet av andre som tiltaksløse, noe rapporten fra SINTEF viste at 

ikke var tilfelle. Det kan også tenkes at de siste års mediedebatter rundt unge «navere» bidrar 

til å forsterke denne stereotypien (Rikoll & Wold 2012; Skjervheim 2012). Mediedebattene 

kan også ha ført til oppmerksomhet rundt det å være Nav-bruker, og dermed gjort folk mer 

bevisste på tematikken. I sin litteraturstudie av trygdemisbruk diskuterer Madsen, Jacobsen og 

Jensen (2011) blant annet kontroll og straff rundt misbruk av trygdeytelser. Der tas det opp 

hva myndighetene og andres håndtering av trygdemisbruk kan ha å si for andre 

samfunnsgrupper. Madsen et al (2011: 76) viser til Goa (2009) og Gustafson (2009) sine 

studier som fremhever at et for sterkt fokus på straff og kontroll i forbindelse med 

trygdemisbruk, kan ha som konsekvens at personer som av legitime grunner mottar 

trygdeytelser blir utsatt for generalisering og mistenkeliggjøring. De kan urettmessig bli 

oppfattet som lovbrytere, noe Ervin mente å ha erfart. Det kan dermed være problematisk for 

Ervin og andre som rettmessig mottar støtte og hjelp fra Nav på grunn av «usynlige» 

sykdommer som psykiske plager. Innenfor omgangskretsen kan de bli oppfattet som gode 

«navere» som vet å utnytte systemet. For allmennheten kan de bli oppfattet som tiltaksløse og 

late, som utnytter systemet uten å gjøre nok for å få seg jobb. Personer i Ervins posisjon kan 

med andre ord ikke vinne på noen arenaer.  
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4.3 De sårbare 

Den tredje idealtypen har jeg kalt de sårbare, og omhandler Vincent. Vincent hadde fått støtte 

av Nav siden han fylte 18 år og hadde derfor mye erfaring med systemet. Vincent hadde 

befunnet seg i en sårbar situasjon. Som tenåring ble han tatt hånd om av barnevernet etter en 

vanskelig familiesituasjon. Livet hans hadde etter dette blitt preget av rus, mye flytting og i 

perioder hadde han bodd på gata. Han hadde også et minimalt nettverk rundt seg som ikke 

kunne hjelpe han. Vincent beskriver livet sitt slik: 

Så, det har vært hardt. For å si det sånn. og, det er fortsatt like hardt. Men i Nav-

systemet føler jeg meg konge! (…) Ja, siden jeg har lært meg systemet. Jeg kan 

systemet og kan snu på systemet, jeg kan snu opp ned og gjøre det på min måte, da. 

Dagen han ble myndig ble han automatisk overført fra barnevernet til Nav. For Vincent 

opplevdes dette som en sømløs overgang, og han var ikke klar over at han nå var Nav-bruker 

før noen fortalte han det. I sitatet gir Vincent uttrykk for at Nav-systemet er noe Vincent 

mestrer, han mener at han har kontroll over sin egen situasjon der. Ved å ha vært lenge 

innenfor både barnevernet og Nav, hadde han opparbeidet seg kunnskap om regelverket og 

hvordan reglene fungerer i praksis. I Nav-rapporten Unges tilknytning til arbeidslivet 

(Furuberg & Myklebø 2013) er det blant annet kartlagt kjennetegn for unge arbeidsløse i 

alderen 18-25 år og om hvilken oppfølging unge behøver. I rapporten kommer det frem at 

ungdommer med barnevernshistorikk ofte er de som står lengst unna arbeidsmarkedet, og 

problematikken deres er gjerne mer sammensatt enn at de får støtte av Nav bare fordi de ikke 

klarer å finne arbeid. I likhet med Vincent, har mange av dem god kunnskap om rettighetene 

sine i Nav-systemet. Samtidig som de har god oversikt over rettighetene sine, mangler de 

oversikt over pliktene sine innenfor Nav-systemet. De har blitt vant til å snakke om sitt eget 

liv og problematikk med et vokabular som andre unge mennesker ikke innehar (Furuberg & 

Myklebø 2013: 24). Dette gikk igjen hos flere av informantene jeg intervjuet, som hadde vært 

innenfor Nav-systemet i en lengre periode. De vektla at de kunne snakke for seg og ordlegge 

seg på en måte som gjorde at saken deres ble hørt. Vincent illustrerte dette ved å fortelle at 

han kunne bruke systemet til sin fordel fordi han kjente det så godt, noe som står i motsetning 

til når man møter Nav-systemet for første gang uten en tilsvarende systemkunnskap med seg i 

bagasjen. 

Tidligere barnevernsbarn har i følge Kristofersen & Clausen (2008) dårligere levekår enn 

andre. Arbeidsledighetsgraden er større og helseproblemene flere, samt at de i større grad 
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mottar sosialhjelp. Dette gjaldt også for Vincent. Han hadde ikke mye arbeidserfaring, men 

hadde tatt flere kurs gjennom Nav. I en periode hadde han vært fengslet, og da han slapp ut 

fikk han et jobbtilbud som han takket ja til: 

Jeg jobba der i halvt år. Og, jeg var faktisk i Nav og fikk penger fra Nav og jobba 

samtidig. Men jeg sa ikke noe til Nav, vet du, at jeg hadde fått meg jobb. Fordi jeg 

ville «sikre» meg at jeg fikk jobben, før jeg sa det til Nav. 

 

Vincent mottok livsoppholdstønad
6
 fra Nav samtidig som han hadde denne jobben, noe som 

var i mot Nav sitt regelverk. Etter å ha vært fengslet i noen måneder følte han seg ikke klar til 

å gå rett ut i jobb da han ble løslatt. Han forteller at han følte seg fortsatt preget av livet i 

fengsel og av fortiden sin. Dermed var han usikker på at han ville klare den nye 

arbeidshverdagen. Strategien hans ble å ikke fortelle noe om arbeidsforholdet til Nav, for på 

den måten å sikre at han hadde en inntekt mens han forsøkte seg i arbeidslivet. Han ville klare 

seg på egen hånd, men manglet samtidig troen på at han skulle klare det selv. Vincent fortalte 

at han ikke hadde dårlig samvittighet for det skjulte arbeidsforholdet. Han var heller ikke 

bekymret ettersom han mente at han kjente systemet så godt at han visste det ville gå greit. 

For han var det viktigste å prøve seg i arbeidslivet i en vanskelig periode. Å få til noe på egen 

hånd opplevdes uvant, siden systemet alltid hadde vært til stede for han. Fram til han fikk 

hjelp av barnevernet hadde han følt seg sviktet av de rundt seg og hatt det vanskelig, men 

Nav-systemet var noe han trivdes i og følte at han mestret. Dermed virket det som terskelen 

for å gi slipp på Nav-støtten ble høy. Han ga uttrykk for at han delvis var klar over at det han 

gjorde ikke var lovlig
7
, men han anså at dette var hans mulighet til å starte på nytt etter et 

vanskelig liv. Hans ønske var å komme seg i arbeid, men mente at veien dit var lengre enn for 

mange andre.  

Vincent visste at han brøt med Nav sitt reglement, men han tok seg friheten til å prøve å 

komme seg i inn arbeidslivet på sin måte. Dette sammenfaller med noen av de andre 

informantene som også opererte i gråsoner for hva Nav betrakter som lovlig og ikke. 

Forventningene om at Nav skulle kunne hjelpe dem med å få de ut i arbeidslivet ble ikke 

alltid oppfylt, og dermed tok de saken i egne hender uten å kjenne dårlig samvittighet. 

                                                 
6 Livsopphold, eller økonomisk sosialhjelp, skal i følge Sosialtjenesteloven (2009, § 18) sikre at man har nok 
midler til et forsvarlig livsopphold, og gis når alle andre muligheter til å forsørge deg selv er vurdert. Stønaden 
gis til de som ikke kan forsørge seg selv gjennom arbeid. 
7 Ved uriktige eller fortiede opplysninger om utbetaling av økonomisk sosialhjelp, kan det i følge 
Sosialtjenesteloven (2009, §23) vedtas at bidraget skal betales tilbake. 
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4.4 De oppfinnsomme 

Den femte idealtypen heter de oppfinnsomme, og omhandler Patrick. På intervjutidspunktet 

var Patrick for tiden uten arbeid og forsøkte å få orden på livet sitt etter en lengre periode med 

rusproblemer. Han hadde droppet ut av videregående og vært i kontakt med Nav i noen år, 

etter perioder med depresjoner og mye rus. Patrick fortalte at han tidligere hatt fått tilbud om 

praksisplass hos en bedrift gjennom Nav sin arbeidspraksisordning. Nav tilbyr arbeidspraksis 

for de som vil se om man mestrer en bestemt type jobb eller trenger en referanse mens man 

søker jobb (NAVa 2016). Målet med arbeidspraksis er at man skal få prøvd ut mulighetene 

sine på arbeidsmarkedet, og man skal få oppfølging på praksisstedet. Ved å være i 

arbeidspraksis er man ikke ansatt i bedriften, men får økonomisk støtte fra Nav (NAV 2016a). 

Undersøkelser viser at for mange fungerer arbeidspraksis bra, men flere opplever at bedriftene 

som tilbyr praksisplassene utnytter dem for gratis arbeidskraft (Ose et al 2014;  Friberg & 

Elgvin 2014). Patrick hevdet at dette skjedde i hans tilfelle. I begynnelsen møtte han opp, men 

etter noen dager ga han etter hvert blaffen og sluttet å møte: 

Nei, jeg fant vel med en gang ut at jeg fikk like mye penger om jeg var der eller ikke 

var der. Så det var liksom like greit å bare drite i det, på det tidspunktet. 

 

Etter å ha forstått hvordan praksisplass-opplegget fungerte, sluttet han å bekymre seg for at 

Nav skulle oppdage at han ikke dukket opp på praksisplassen. Patrick forklarte refleksjonene 

sine rundt det å skulle bli oppdaget av Nav: 

Første praksisperiode, så var jeg bekymret for det. Da var jeg der i noen dager, også 

aldri igjen. Jeg fylte ut meldekort
8
 i tre måneder og fikk penger (ler). Så det var jo...ja. 

Men jeg skjønte det jo sånn at praksisplassen min, de mottok også penger for å ha meg 

der. Og de har jo da ingen grunn til å gå til Nav og si at jeg ikke dukker opp. så da var 

det win win, egentlig. 

 

Patrick hadde praksisplass i to omganger. I starten av den første praksisperioden vurderte han 

en stund om det ville bli noen konsekvenser for han å droppe ut av praksisplassen. Han møtte 

opp i noen dager før han fant ut at det ikke gjorde noe om han var der eller ikke. Ved å 

fortsette å sende meldekort til Nav fikk han utbetalt pengene han skulle ha mens han var i 

                                                 
8
 Meldekort er noe man sender inn til Nav hver 14. dag, og gjør at Nav holdes orientert om ens situasjon. Man 

registrerer fravær, arbeid eller aktivitet gjennom meldekortet, og opplysningene blir brukt til å utregne Nav-
stønaden man skal ha utbetalt. 
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arbeidspraksis. I tre måneder fikk han penger utbetalt uten å være til stede på praksisplassen, 

mens praksisplassen mottok tilskudd
9
 for å ha han der. Dette ble Patrick klar over, men han 

legitimerte det med at arbeidsplassen fikk ekstra penger for han og dermed gjorde det ingen 

forskjell for arbeidsplassen om han møtte opp eller ikke. Patrick forteller at han i ettertid ikke 

hørte noe fra praksisplassen om fraværet og opplevde heller ingen andre konsekvenser, så han 

lærte seg raskt at dette gikk bra. Senere fikk Patrick tilbud om en annen praksisplass hvor han 

gjentok det samme handlingsmønsteret. Denne gangen begrunnet han fraværet med at han 

følte at han aldri ville kunne få tilbud om jobb der senere. Han sluttet å møte opp, men unnlot 

å melde fra til Nav og mottok dermed fortsatt penger derfra. Den nye systemkunnskapen han 

hadde opparbeidet seg kom til nytte. Patrick brukte det han hadde lært og utnyttet systemet til 

egen vinning. Samtidig var det mulig for han, da ingen av praksisplassene fulgte opp det som 

var hensikten med dem. Nav oppdaget ikke Patricks bruk av «smutthullet» i regelverket, og 

dermed kunne han fortsette som han ville. 

Patrick var ikke den eneste av informantene som misbrukte meldekortsystemet bevisst til å få 

utbetalt mer penger av Nav enn det man hadde krav på. Flere av informantene utnyttet 

systemet rundt meldekortet på forskjellige måter. I Proba samfunnsanalyses (2013) 

kartleggingen av trygdesvindel i Norge, antar de at en av de vanligste måtene å bedrive 

trygdemisbruk på er å føre opp feilaktig informasjon på meldekortet. Blant de som mottok 

dagpenger av informantene jeg intervjuet var det flere som hadde oppgitt mindre arbeidstid 

enn det som var reelt. Ved å gjøre dette fikk de både penger fra arbeidsgiveren og fra Nav. 

Informantene hadde ulike grunner til at de valgte å utnytte meldekortet på denne måten. Noen 

hevdet at de gjorde det fordi de hadde deltidsstillinger med et timeantall som akkurat var over 

grensen for hva man kunne ha mens man fikk utbetalt dagpenger. De legitimerte 

feilrapporteringen med at det var vanskelig å få en høyere stillingsprosent enn den de allerede 

hadde, og dersom de fylte ut det korrekte timeantallet ville de miste dagpengene. De var 

dermed klare over at de brøt regelverket, men følte at regelbruddet ble rettferdiggjort siden de 

mente de ikke ville greie seg med bare lønnsutbetalingen. Andre hadde problemer med å 

forstå hvordan meldekortsystemet fungerte i praksis, og syntes reglene om bruken av 

meldekort var forvirrende. Hos dem kan man tenke seg at eventuell feilrapportering lot seg 

legitimere med argumentet om at systemet var for komplisert. Feilrapporteringen ble dermed 

en slags form for «fortjent» straff av Nav fra brukerne.  

                                                 
9
 Arbeidsgiver ytes driftstilskudd etter faste standardsatser pr. måned pr. deltaker, forutsatt at læringsplanen 

er godkjent av Nav   
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Denne misbruken av meldekortsystemet strekker seg med andre ord fra bevisst og strategisk 

misbruk, slik som blant annet Patrick gjorde, til det ubevisste misbruket blant de som ikke 

forstår meldekortreglene. Både de bevisste og ubevisste misbrukerne av meldekortsystemet 

hadde måter å legitimere feilrapporteringen overfor seg selv og andre.  

4.5 De manipulerende 

Den femte idealtypen er de manipulerende, og omhandler Patrick og Dennis. Etter hvert som 

Patrick hadde vært Nav-bruker en stund opplevde han at han fikk god kontakt med 

saksbehandlerne. Den gode kontakten var noe han hadde jobbet bevisst med over lengre tid. 

Fremgangsmåten hans var å presentere livssituasjonen sin til saksbehandlerne som verre eller 

bedre enn den faktisk var. Dette gjorde han for å opparbeide seg velvilje hos saksbehandlerne 

og få gjennom saker han ønsket å oppnå. Denne strategien hadde fungert bra, og han kom 

med et eksempel på hvordan han handlet i slike situasjoner med Nav:  

Hmm... Da er nødhjelp et fint eksempel da. Jeg har jo vært der borte [på Nav] og 

liksom nærmest grått om at jeg er diabetiker og at jeg ikke har penger til sukker eller 

mat eller noen ting, og så har jeg kanskje 5000-6000 og cannabis hjemme, ikke sant. 

 

Patrick solgte i en periode cannabis ved siden av livsoppholdstønaden han fikk av Nav. Dette 

var først og fremst for å finansiere eget cannabisforbruk, men også for å få ekstra inntekt ved 

siden av livsoppholdstøtten. For å kunne gjøre dette hadde Patrick lært seg et triks. 

Livsoppholdspengene ble tatt ut fra konto og brukt på cannabis. Dermed stod kontoen tom, og 

han kunne søke om nødhjelpspenger til å bruke på mat. Patrick skilte sånn sett mellom de to 

ytelsene han fikk av Nav, hvor den ene ble brukt til å finansiere kjøp av rusmidler og den 

andre ble brukt til nødvendig mat. Ved noen anledninger fikk han nødhjelp av Nav i form av 

en matlapp – en rekvisisjon til den lokale matbutikken – og ikke kontanter. Dette gjorde at 

Patrick i større grad kunne legitimere det han gjorde. Han skilte mellom livsoppholdspengene 

og nødhjelpspengene som to ulike ytelser, og anså det som greit å «skuespille» for å få begge, 

ettersom nødhjelpsstøtten ofte ikke bestod av kontanter. 

Denne kreative bruken av nødhjelpsstøtten gikk igjen hos noen av de andre informantene. 

Dette gjaldt særlig de som var, eller hadde vært, avhengig av rusmidler, eller drev med kjøp 

og salg av rusmidler. Dennis var en av de andre informantene som også hadde brukt 
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nødhjelpspengene på en annen måte enn slik de var tiltenkt. I likhet med Patrick hadde Dennis 

en strategi om å være skuespiller mens han var på Nav-kontoret, og gikk bevisst inn for å gi 

en mer stakkarslig fremstilling av seg selv enn det han selv opplevde at han var i. Felles for 

begge var målet om å overbevise saksbehandleren om at de trengte pengene mer enn det de i 

realiteten følte at de behøvde. Nødhjelpspengene ble brukt som en ekstra buffer med penger. 

Møtet med saksbehandleren på Nav-kontoret ble en arena for opptreden og aktiv bruk av 

inntrykksstyring (Goffman 1992). Nav-kontoret ble, i tråd med Goffman, en «front stage»-

arena hvor målet var å få den ekstra støtten de ønsket å få. Denne opptreden på Nav-kontoret 

krevde en strategisk planlegging av hvordan man skulle gå fram for å få det man ønsket å 

oppnå. 

Nødhjelpsstønaden ble ikke bare brukt til å kjøpe av rusmidler, det var flere ganger at Patrick 

og Dennis var helt tomme for penger og hadde et reelt behov for støtten. Nødhjelpsstøtten ble 

sånn sett brukt både som noe man tok for gitt, men også som en økonomisk buffer til å dekke 

mat i kritiske perioder. Dette kan ha gjort det lettere å bruke nødhjelpsstøtten på den måten de 

gjorde. De visste at de innimellom faktisk behøvde den, og dermed var det lettere å legitimere 

det de gangene de lurte til seg pengene. Informantene som skaffet seg nødhjelpspenger på 

urettmessig vis, hadde ofte vært involvert i kriminalitet tidligere. Målt opp mot de kriminelle 

handlingene de hadde gjort tidligere, anså de ikke nødhjelpstøtte-svindelen som like alvorlig. 

Patrick forklarte dette: 

Men når du har brutt opp skap og ranet med diverse våpen og sånn, så er liksom ikke 

noe Nav-lusking det verste du kan gjøre lenger. Det har ingenting å si. Det er nok en 

gevinst fra byråkratiet, liksom, hipp hurra [ironisk]. 

Patrick og de andre informantene legitimerte sin strategi om å lure Nav-systemet ved å vise til 

tidligere kriminelle erfaringer, og sammenligne disse med det å utnytte Nav-systemet. De var 

klar over at det de gjorde var brøt med reglementet for hva som var tillat. 

4.6 De kyniske 

Benjamin var 17 år første gang han tok kontakt med Nav. Grunnen var at han hadde blitt 

kastet ut hjemmefra og trengte hjelp. Siden den gang hadde han hatt sporadisk kontakt med 

Nav, men bare i kortere perioder om gangen. Benjamin hadde droppet ut av videregående og 

begynt å arbeide som 18-åring. Han var alenepappa til en sønn som han så innimellom. I 

perioder hadde han vært selvstendig næringsdrivende ved å drive et enkeltmannsforetak, og 
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under intervjusituasjonen fremsto Benjamin som en handlekraftig og selvstendig type. Etter 

en periode hadde Benjamin måttet legge ned firmaet sitt på grunn av for stor arbeidsmengde 

og for lite inntekt. Han hadde lenge lagt mye energi i bedriften, så da selskapet måtte legges 

ned mistet han motivasjonen til å jobbe videre. Han tok derfor kontakt med Nav igjen for å få 

hjelp. Benjamin fortalte at han hadde mottatt en minstesats av sosialhjelp, noe han betraktet 

som langt fra nok til å leve av. Han ble også sendt på flere kurs i regi av Nav som han ikke 

trivdes på. Han følte at Nav presset han inn i en ramme som han ikke passet inn i. Derfor 

startet Benjamin opp enkeltmannsforetaket sitt igjen for å kunne få inn litt ekstra penger, uten 

at han fortalte det til Nav. Nav ba ved enkelte anledninger om kontoutskriftene hans og 

Benjamin bestemte seg for å forfalske kontoutskriftene
10

 sine for å unngå å bli oppdaget: 

De har bedt om kontoutskrift og sånn, men.. Jeg er god på Photoshop, så, hehe. Jeg tok 

bort en del penger. (…) Men når man lever på 5000 kr i måneden og lever alene og har 

barn og sånn, så er det jævlig lite. Så når du får inn en ekstra femtusenlapp i måneden, 

så vil du ikke si det til Nav, for da tar de det uansett liksom. Så det er litt…ja… Jeg har 

ikke noe dårlig samvittighet, jeg har betalt så mye skatt fra før av at det, så det går helt 

fint. 

Benjamin trodde at han ville fått trekk i stønadsutbetalingene sine dersom det kom frem at 

han igjen drev selvstendig næringsvirksomhet. Sitatet viser at Benjamin trekker frem 

forsørgelsen av barnet sitt for å legitimere fremgangsmåten sin overfor Nav. Hadde han fortalt 

Nav om firmaet sitt, ville de tatt pengene, og dette ville indirekte gått utover sønnen og 

Benjamins rolle som far og forsørger. Benjamin sa også at han ikke hadde dårlig samvittighet 

for det han hadde gjort, og begrunnet det med at han tidligere hadde betalt mye i skatt. Det 

kan virke som at han synes det er rettferdig at skatten han har betalt inn før, nå overføres 

tilbake til han og hjelper han i den vanskelige situasjonen han befinner seg i. Benjamin ble 

spurt om hvorvidt han angret på det han hadde gjort.   

Nei. Hadde jeg blitt tatt, så hadde jeg sikkert angra litt. Fordi det er jo faktisk ganske 

grovt det jeg har drevet med. Eh, det er dokumentasjonsforfalskning, og det er ganske 

grovt, svindel er ganske grovt. Og tilbakebetaling hadde vært jævlig kjipt. 

Benjamin er klar over at handlingene hans kan koste han dyrt. Han angrer ikke, så fremt han 

ikke blir tatt. Det negative med å bli tatt ville være å måtte betale tilbake den summen han 

hadde mottatt urettmessig, og konsekvensene for å bli tatt for dokumentforfalskning. Som i 

noen av de andre informantenes tilfelle kan det virke som om Benjamin ikke tar det å omgå 

                                                 
10 I følge Straffeloven (2005, § 361) kan dokumentfalsk gi bot eller fengsel inntil 2 år. For mindre dokumentfalsk 
gir mindre dokumentfalsk bot (Straffeloven 2005, § 362) 
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Nav-reglementet like alvorlig som mange andre lovbrudd man kan begå. Han fortalte at andre 

i omgangskretsen hans også hadde omgått Nav-reglene på denne måten, og gitt han opplæring 

i hvordan han skulle utføre metoden. Det kan tenkes at det også senket terskelen for at 

Benjamin bestemte seg for å utføre dokumentforfalskningen. 

4.7 Nøytraliseringsteknikker 

Vi har nå sett hvordan noen av informantene opererer innenfor Nav-systemet, og hvilke 

strategier de bruker. Alle informantene i dette kapittelet, bortsett fra Ervin, har fortalt om 

hvordan de har brutt Nav-reglementet med ulike mål og forklaringer på hvorfor. Disse 

legitimeringene av utnyttelse av Nav-systemet kan sees i sammenheng med noen av Gresham 

Sykes og David Matzas (1957) nøytraliseringsteknikker. Hovedtanken bak deres teori var at 

det å begå lovbrudd var mulig om man kunne unngå den sosiale kontrollen som det 

konvensjonelle samfunnet har over de som bryter lovene. De som begår en lovovertredelse er 

klar over normene i samfunnet, og dermed også klar over lovovertredelsen. 

Nøytraliseringsteknikkene fungerer som en rasjonaliseringsprosess over de normbruddene 

man begår, der det blir mer akseptabelt å bryte de ulike normene (Sykes & Matza 1957). 

Sykes og Matza lanserte fem nøytraliseringsteknikker: Den første er benektelse av ansvar. 

Man skylder på hendelser og handlinger utenfor egen kontroll som årsak til at man begår et 

lovbrudd. Den andre er benektelse av skade. Den avvikende handlingen har ikke påført andre 

noen form for skade, og den fikk ingen negative konsekvenser for andre. Den tredje 

nøytraliseringsteknikken er benektelse av offeret. Sykes og Matza begrunnet denne med at 

man ikke nødvendigvis nekter for den utførte handlingen, men legger skylden på offeret for 

handlingen, og at offeret fikk som fortjent. Den fjerde er fordømmelse av den som fordømmer. 

Fokuset flyttes vekk fra den avvikende handlingen og over til motivene og atferden til de som 

fordømmer det man gjør. Den femte og siste er appell til høyere lojalitet. Man bryter loven 

fordi normene fra en gruppe man tilhører krever det. Normene innenfor denne gruppen settes 

høyere og verdsettes mer enn storsamfunnets egne normer (Sykes & Matza 1957: 667-669). 

Ved å være klar over normene de bryter, har informantene i denne oppgaven også ulike 

nøytraliseringsteknikker for å rasjonalisere lovbruddene de har begått. Både Patrick og Dennis 

fortalte at velferdsmisbruket de utførte mot Nav ikke var i nærheten av å kunne sammenlignes 

med tidligere lovbrudd de hadde begått. Man kan se dette i lys av Sykes og Matzas benektelse 

av skade. Handlingene nøytraliseres ved å måle de opp mot tidligere lovbrudd de har begått, 
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der det har vært andre personer involvert og lovbruddet har gått utover en tredjepart. Patrick 

nevner blant annet at han har ranet andre med våpen, noe han mener ikke kan sammenlignes 

med overtredelsen av Nav sitt reglement. Han mener også at Nav ikke taper penger på 

misbruket hans og nedvurderer dermed skaden han forvolder. Det virker som at for Patrick og 

Dennis er det enklere å begå lovbrudd mot Nav, enn mot personer. Det kan tenkes at Nav 

fremstår som noe større og mer upersonlig, og som det ikke er mulig å utøve skade mot i 

samme grad som ved å rane andre personer. Overtredelser av Nav-reglementet for å få noen 

ekstra kroner blir i deres øyne i en annen liga.  

I Omers tilfelle ble det å skylde på systemet, hans legitimering av å reise utenlands. Siden han 

mente Nav bare stod i veien for hans planer, var det i Omers øyne Nav sin egen skyld at han 

dro utenlands mens han fikk dagpenger. Omers strategi ses i lys av nøytraliseringsteknikken 

benektelse av offeret, der offeret i denne sammenhengen er Nav. Omer er klar over hva han 

har gjort, men han mener Nav kan skylde seg selv når han ikke får den hjelpen han skulle ha. 

Ifølge Omer hjalp ikke Nav han i det hele tatt, men gjorde problemene hans større. Dermed 

kunne han legitimere at han kunne dra på ferie fra oppstyret. Det samme kan sies om 

Benjamin, som forfalsket dokumenter for å motta ekstra penger fra Nav. Ved enkelte tilfeller 

hadde han følt seg straffet av systemet. På grunn av det, og også fordi han hadde betalt skatt 

tidligere, mente Benjamin at handlingene hans kunne forsvares. I hans øyne fortjente Nav å 

bli svindlet, fordi Nav svindlet han. Han følte også at pengene han hadde betalt i skatt 

tidligere hadde gått til Nav, og det gjorde det legitimt i å ta noe av det tilbake. 

Benjamin hevdet også at tilværelsen hans som alenepappa gjorde det nødvendig for han å få 

utbetalt mer penger enn Nav var villige til å gi han. Dermed så han seg nødt til å starte opp 

enkeltmannsforetaket sitt uten å fortelle Nav om det. I Benjamins øyne var det nødvendig for 

å få hverdagen til å gå rundt, og kan sånn sett ses på som nøytralisering gjennom benektelse 

av ansvar. 

Felles for informantene som hadde begått lovovertredelser var at de viste liten forståelse for at 

lovbruddene hadde påført skade.  Benektelse av skade var dermed den mest brukte 

nøytraliseringsteknikken. Informantene virket å ha en uklar oppfatning av hvor Nav slutter og 

andre statlige systemer starter. I deres øyne var alt det samme. Dermed kunne nærmest enhver 

opplevelse av urettferdig behandling fra myndighetens side brukes som en legitimering av 

misbruk av Nav. 
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Det er interessant å se hvordan nøytraliseringsteknikkene fordømmelse av den som fordømmer 

og appell til høyere lojalitet ikke ble brukt i noen særlig grad av informantene. Selv om noen 

av informantene tilhørte et miljø der mange mottok velferdsytelser, var det ingen av dem som 

ga uttrykk for å bli presset til trygdemisbruk av omgivelsene rundt. De oppga isteden andre 

grunner til hvorfor til de hadde brutt regelverket. Flere av informantene ga uttrykk for at de på 

et generelt plan ikke synes velferdsmisbruk var bra, men at det kunne legitimeres for folk i 

deres posisjon. Opinions undersøkelse om trygdemisbruk viste at åtte av ti nordmenn 

sidestiller trygdesvindel med tyveri (2011). Selv om flere av informantene bagatelliserte egne 

handlinger, virket de fleste å betrakte omgåelse av Nav-reglementet som dypest sett negativt, 

og viste dermed holdninger som kan ses i tråd med befolkningen generelt. Unntaket var å 

reise mens man mottok dagpenger, som flere av informantene ga uttrykk for var utelukkende 

positivt.  

4.8 Andre legitimeringsstrategier 

Inntrykksstyring 

Historiene til informantene gir et sammensatt bilde av hvordan det er å være Nav-bruker og å 

se muligheten til å utnytte systemet til egen vinning. Å være ung marginalisert arbeidsledig 

skyldes ikke bare å være lat og drive dank på statens bekostning, som man kanskje kan få 

inntrykk gjennom siste års mediedebatter om fenomenet naving (Rikoll & Wold 2012; 

Skjervheim 2012). For noen fungerer tilværelsen som arbeidsledig som et skalkeskjul for en 

tilværelse med psykiske sykdommen, slik som i Ervins tilfelle. 

Strategiene informantene brukte for å omgå Nav-reglementet kan også sees i lys av Goffmans 

begrep inntrykksstyring. For flere av dem ble Nav-kontoret en arena for å utøve skuespill mot 

saksbehandleren, der den potensielle gevinsten av godt utøvet skuespill var ekstra penger. 

Dette så vi gå igjen hos Patrick og Dennis. Goffman skriver om en negativ idealisering som 

en variant av inntrykksstyring (Goffman 1992: 41). Dette innebærer at man kan gi inntrykk av 

at noe er dårligere enn det er. Ved å bevisst fremstille seg som at man er i en vanskeligere 

situasjon enn det man egentlig er i, kunne Patrick og Dennis få ekstra nødpenger. 

Mestring 
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Wadel skriver at det trolig kan oppleves positivt for sosialhjelpsmottakere å utnytte 

velferdssystemet. Han hevder det kan holde moralens deres oppe, fremfor å la den brytes ned, 

ved at det kan gi en følelse av selvstendighet, og å ikke være helt fanget i velferdssystemet 

(Wadel 2011: 58). Flere av informantene ga uttrykk for at regeloverskridelsene deres gjorde 

dem tilfredse på ulike vis. De viste glede over sin egen oppfinnsomhet og stolthet over måten 

de lyktes med å manipulere saksbehandlerne og systemet. Det kan tenkes at dette også bidro 

til å legitimere handlingene deres – etter å ha utnyttet systemet følte de seg friere og mer 

fornøyde med seg selv. Som nevnt tidligere kan tilværelsen som Nav-bruker føles 

stigmatiserende, med en opplevelse av verdighetstap. Informanentes fortellinger kan tolkes 

som at systemutnyttelsen deres ga enkelte av dem en økt opplevelse av egen verdighet. 

Kunnskapsløshet 

Man kan se for seg at manglende kjennskap til Navs regelverk og lite kjennskap til hvordan 

velferdssystemet fungerer, gjør det lettere å legitimere eventuelle overskridelser av reglene. 

Uten kunnskap kjenner man heller ikke konsekvensene, hverken for seg selv eller samfunnet 

som helhet. Det blir dermed lettere å vurdere overskridelsene som ubetydelige og innenfor det 

akseptable. 

Flere av informantene virket ikke å ha en fullstendig oversikt over Navs reglement og 

eventuelle konsekvenser av å bryte reglementet. Derimot var det stor kjennskap til 

smutthullene i regelverket og hvordan man kunne tilpasse reglementet til egen fordel. Mange 

manglet også en forståelse av hvordan viktige samfunnssystemer fungerer. Blant annet virket 

det som at flere ikke var klar over at «hvitt» arbeid blir registrert av Skatteetaten, som 

samarbeider med Nav for å avdekke trygdemisbruk (Folketrygdloven 1997, § 21-4 d). Trym 

registrerte for lite arbeid på meldekortet sitt, men antok at dette ble tatt igjen gjennom 

restskatt senere. Benjamin mottok penger gjennom enkeltmannsforetaket sitt, fotomanipulerte 

bort inntekten fra kontoutskriften og regnet med at Nav ikke ville oppdage det. Det var også 

forvirring om hvor pengene fra Nav kommer fra. Patrick mente at det ikke gjorde noe at han 

skaffet seg mer penger enn han burde hatt krav på. Han antok at det ikke ville gå utover 

skattebetalerne. Han mente derimot at det på sikt ville gjøre at Nav fikk tildelt mer, men ikke 

direkte fra skattebetalerne.  

Nav har en egen kontrollenhet som jobber med å avsløre trygdemisbruk. Myndighetene ser 

alvorlig på trygdemisbruk og straffer det relativt hardt (NAVc 2016). Informantene viste lite 
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kjennskap til eventuell straff dersom overskridelsene deres ble oppdaget. Selv i Benjamins 

tilfelle med dokumentforfalskning, som kunne straffes med fengsel inntil to år, viste han mest 

bekymring for å måtte betale de urettmessige utbetalingene tilbake. Ut fra informantenes 

fortellinger kan man diskutere hvorvidt de strenge straffene for trygdemisbruk fyller den 

funksjonen de er ment å fylle. Man må veie individet opp mot samfunnet som en helhet. Selv 

om informantene ikke lot seg skremme av eventuell straff, kan det tenkes at de strenge 

straffene har en preventiv effekt i samfunnet for øvrig. I et sånt perspektiv er straffen for 

trygdemisbruk ikke først og fremst ment for å straffe trygdemisbrukeren selv, men heller 

skremme oss andre fra å gjøre det samme. Nav vil dermed være tjent med å få 

kontrollvirksomheten sin omtalt i pressen, noe vi også ser med jevne mellomrom. Til tross for 

dette hadde informantene ingen stor kjennskap til Navs kontrollenhet eller hvordan den 

arbeider. Enkelte hadde hørt historier om hvordan noen hadde blitt tatt ved å legge ut bilder 

fra ferieturer på sosiale medier, fra perioder der de egentlig skulle vært tilgjengelige 

arbeidssøkere i Norge, men det dreide seg om folk fra omgangskretsen deres og hadde ikke 

blitt kjent for dem gjennom media.   

Penger 

Flere av informantene ga uttrykk for at de betraktet utnyttelsen deres av Nav-systemet som 

lite alvorlig. De mente det var snakk om lite penger. En kan anta at det dermed ble lettere å 

legitimere handlingene overfor seg selv og andre. Informantenes fortellinger gir et bilde av 

marginaliserte personer som ofte har behov for å spe på stønadene sine for å få den ønskede 

hverdagen til å gå rundt. Når det snakkes og skrives om trygdemisbruk, assosierer mange 

dette ofte med store summer som blir svindlet over en lengre periode. I noen tilfeller er disse 

trygdesvindelsakene også organiserte og med flere involverte parter (Proba 2013; Borge & 

Zondag 2015). Kategoriene for idealtyper av utnyttelsesstrategier som jeg har kommet frem 

til i denne oppgaven kan i mine øyne vanskelig sammenlignes med organisert svindel av Nav, 

med stort økonomisk utbytte. Det er antakeligvis mange som utnytter Nav-reglementet på 

samme måte som informantene. Særlig er metoden for å få ekstra nødpenger en gjenganger i 

intervjuene, og flere av informantene fortalte at de kjente til andre som hadde gjort 

tilsvarende. Ofte hadde de lært fremgangsmåten av andre i omgangskretsen sin. Det samme 

gjaldt utnyttelsen av systemet rundt innleveringen av meldekort. Disse regelbruddene fremstår 

likevel ikke som spesielt lukrative for informantene. Pengene de skaffet seg ekstra på 

urettmessig måte ble brukt på ulike vis, men ofte var det for å kunne handle mat og lignende 



46 

 

fordi man hadde brukt opp den vanlige Nav-stønaden på rusmidler. De informantene som 

solgte rusmidler ved siden av Nav-stønaden klarte seg greit økonomisk, men det skyldes 

rusmiddelsalget og ikke den ekstra pengesummen de sørget for å få utbetalt. Prosessen for å få 

spesialstøtte som nødpenger krever også noe av brukeren selv. Man må fremvise 

kontoutskrift, og støtten er også tidsbegrenset. Tidsperspektivet blir en faktor siden alle 

informantene ønsket seg og var på utkikk etter arbeid. Ingen av informantene uttrykte et 

ønske om å leve på Nav-støtte lenge, og de så heller ikke på det som noe som «lønnet» seg. 

Selv om pengesummene informantene skaffet seg urettmessig ikke var veldig store, er det 

likevel alvorlig. Til sammen utgjør denne typen trygdemisbruk store utgifter for 

velferdsstaten. Den bryter også med den allmenne rettferdighetsfølelsen, og kan sånn sett 

bidra til at Nav-brukere i enda større grad blir uglesett av samfunnet rundt (Madsen et al 

2011). Dette kan føre til at situasjonen som Nav-bruker oppleves enda mer stigmatiserende. 

4.9 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg sett på hvilke strategier og legitimeringer de unge marginaliserte har i 

sine møter med Nav. De ulike strategiske måtene å tilpasse seg og omgå Nav-regelverket på 

har blitt kategorisert inn i seks ulike idealtyper. Funnene i analysen viser at de unge 

marginaliserte har ulike måter for strategisk tilpasning til Nav-systemet. Det varierer fra å 

kunne ta seg en ferietur og avbrekk fra tiden som arbeidssøker, til å utøve dokumentfalsk for å 

få mer penger enn hva man ellers ville fått utbetalt av Nav. Goffmans teori om 

inntrykksstyring har blitt brukt for å vise hvordan strategiene tas i bruk i møte med Nav-

kontoret. Ervin måtte spille en form for dobbeltrolle, da han på den ene siden fikk rettmessig 

hjelp fra Nav og var fornøyd med det. På den andre siden måtte han innad i vennegjengen gi 

inntrykket av at han var en lur og kynisk Nav-bruker, mens han egentlig var psykisk syk. For 

Dennis og Benjamin ble inntrykksstyring brukt på Nav-kontoret med målet om å gi inntrykk 

av at de trengte mer penger enn hva som var reelt.  

Alle som brøt Nav-reglementet var klar over dette, men brukte ulike nøytraliseringsteknikker 

for å legitimere det de gjorde. Disse nøytraliseringsteknikkene gjorde det enklere for dem å 

forsvare det de har gjort. Kunnskapen og forståelsen av konsekvensene av lovbruddet og 

hvordan lovverket er lagt opp virket å være liten. Til gjengjeld hadde informantene mye 

kunnskap om smutthull i lovverket de kunne utnytte. Informantenes brudd på Nav-
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reglementet fremstod likevel ikke som spesielt lukrativt. De ekstra pengene de fikk utgjorde 

ikke store summene for dem selv, selv om de samlet sett vil kunne utgjøre en betydelig utgift 

for velferdsstaten. 
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5 Verdighet som Nav-bruker 

I dette kapittelet skal jeg se nærmere på hvordan informantene forholder seg til sin egen 

verdighet i sin situasjon som marginaliserte Nav-brukere. Alle informantene fortalte og 

reflekterte over sin egen historie og rolle som Nav-bruker. Fortellingene til seks av 

informantene vil bli presentert, og sett i lys av Goffmans teorier om stigma og Wadels 

perspektiv på det å være arbeidsledig.  

5.1 Verdighet 

Når man skal undersøke hvorfor det kan føles som et nederlag å være Nav-bruker, kan det 

være nyttig å snu om på spørsmålet og se det fra den andre siden. Hvorfor er det så viktig å 

være i arbeid? Wadel (2011) skriver i sin bok «Og kven si skuld er det?» at den meningen og 

verdien som arbeid har i det samfunnet man lever i, er avgjørende for forholdet mellom de 

som er i arbeid og de som mottar sosialtrygd (Wadel 2011: 142). Dette er faktorer som også 

gjelder i dagens samfunn i Norge. Det er gjennom en betalt jobb man tjener til livets opphold, 

noe som gjør at man oppfyller samfunnskontrakten og blir selvstendig i relasjon til de andre i 

samfunnet (Wadel 2011: 143). Arbeid gir status og verdi på flere plan; i familien, 

lokalsamfunnet, økonomien og staten. Hvem man er som person i relasjon til andre individer, 

grupper og institusjoner er nært knyttet til de positive verdiene arbeid har. På grunn av alle de 

positive verdiene som er knyttet til arbeid og at det kreves moralsk styrke å utføre arbeid, 

mener Wadel at arbeid kan kalles et moralsk imperativ. Arbeid blir med andre ord noe man 

bør gjøre (Wadel 2011: 143). Dette gjør samtidig at det finnes få akseptable grunner til å ikke 

jobbe. Dermed kan det å være arbeidsledig i Norge medføre en opplevelse av stigmatisering 

og tap av egen verdighet (Goffman 1975). Som beskrevet tidligere påføres stigma en aktør 

eller en gruppe aktører når de ilegges negative egenskaper på grunn av bestemte kjennetegn 

og dermed ikke svarer til de forventede kravene innen en gruppe eller samfunn (Goffman 

1975). For den stigmatiserte kan det medføre en opplevelse av å være mindre verdt enn andre 

aktører i samfunnet, et tap av selvopplevd verdighet. Under intervjuene viste informantene en 

oppfatning av seg selv i Nav-systemet og reflekterte over hva det innebar for hvordan de så på 

seg selv og situasjonen sin. Analysen vil blant annet vise hvilke strategier noen av dem bruker 

for å takle rollen som Nav-bruker. I analysen bruker jeg begrepet verdighet inspirert av slik 

Wadel (2011) beskriver arbeidsledige, som for mine informanter er handler om å opprettholde 
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selvrespekt, å føle seg i kontroll over sitt eget liv og om hvorvidt og hvordan man trives med 

rollen som en Nav-bruker. 

5.2 For syk til å jobbe 

Å motta offentlig ytelser har alltid vært omstridt. De som står utenfor arbeidslivet, men som 

det kan stilles spørsmål ved om trenger eller fortjener støtten, er i størst grad utsatt (Hansen et 

al 2013: 15). En av de allment godkjente grunnene til å ikke jobbe er at man er syk og 

behøver hjelp fra velferdssystemet for å kunne ha nok penger til livsopphold (Wadel 2011). 

Informantene Thomas og Ervin var i denne situasjonen. 

Thomas 

Thomas hadde begynt på studier på en høgskole, men underveis i studieløpet fikk han et 

psykisk sammenbrudd som innebar angst og depresjoner. Han sluttet på studiet og måtte få 

hjelp av psykolog. I tillegg kontaktet han Nav for å få økonomisk bistand. Thomas opplevde 

overgangen fra studenttilværelsen til å være Nav-bruker som stor. Han beskriver sitt første 

møte med Nav slik: 

Det var veldig pinlig, husker jeg. Jeg synes det var veldig demoraliserende å måtte...at 

jeg måtte innrømme for meg selv da, at jeg «Okei, jeg klarer ikke å ta vare på meg 

selv», liksom. «Jeg må gå og få støtte der», liksom… 

 

Å ta kontakt med Nav innebærer for mange at man har opplevd en tapssituasjon. Eksempler 

kan være å miste jobben, at man opplever en livskrise eller at man har blitt syk. Thomas’ 

opplevde psykisk sykdom som gjorde at han måtte oppgi utdanningsløpet han hadde startet 

på. Allerede før første møte kan mange ha negative holdninger til Nav (Solheim 1996:138). 

Det kan blant annet skyldes holdninger til Nav-kontoret i miljøet rundt en, eller om negative 

medieoppslag som har påvirket ens holdning (Solheim 1996: 138). Dermed kan det første 

møtet med Nav-kontoret oppleves ekstra vanskelig.  

Da Thomas tok kontakt med Nav første gang søkte han først om økonomisk sosialhjelp. Det 

ble stilt krav om at han måtte sende meldekort
11

 jevnlig. På grunn av hans helsetilstand fikk 

                                                 
11

 Meldekort er en måte å holde Nav oppdatert om ens situasjon ved å registrere arbeid, aktivitet eller fravær 
en har hatt til Nav. Registreres som regel elektronisk. 
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Thomas etter hvert problemer med å innfri kravene som ble stilt til han, og det påvirket 

hverdagen hans ettersom han da ikke fikk utbetalt stønad. Det gjorde situasjonen hans enda 

vanskeligere: 

Jeg prøvde å forklare situasjonen veldig klart, at altså, jeg har ingenting på stell. Jeg 

klarte ikke å ta vare på meg selv, men det var liksom ikke en god nok grunn da, hvis 

man skulle levere meldekort. Det er liksom… Tror de det er bevisst at jeg ikke gadd å 

klikke meg inn og bruke to minutter på å levere inn meldekort annenhver uke, liksom? 

Det var ikke derfor, det er fordi jeg sliter psykisk og ikke klarer å forholde meg til noe, 

egentlig. Altså, jeg følte meg veldig fortapt da. Og dreit veldig i alt, egentlig. Så da 

følte jeg litt at det sviktet litt på den fronten, da. Ja, det virker litt sånn med Nav, at de 

som er veldig i stand til å ta vare på seg selv og sånn, de får den hjelpen de trenger, og 

alle midlene de kan få. Og de som ikke er i den situasjonen da, de som er lengre nede, 

de klarer ikke det. 

 

Det kan virke som at det oppstår en konflikt i Thomas' møte med systemet. Han forventer at 

de skal hjelpe han, men opplever isteden det han tolker som at Nav mener han med vilje ikke 

innfrir kravene som stilles. Thomas opplever etter dette at han ikke strekker til, han føler seg 

«fortapt», samtidig som han ikke orker å forholde seg til systemet. Det er en utbredt 

forventning om at det norske velferdssystemet skal være der for å hjelpe oss når vi trenger det 

mest (Kjølsrød 2008; Kuhlne & Ervik 2011). I Thomas’ vanskelige situasjon opplever han 

selv sikkerhetsnettet som for vanskelig å håndtere. Man kan forestille seg konsekvensene for 

opplevelsen av sin egen verdighet og selvfølelse av å mislykkes også her. Thomas trekker et 

skille mellom de som klarer å ta vare på seg selv og de som ikke gjør det, som en kritikk rettet 

mot Nav. Han mener at de som greier seg best, er de som også får mest hjelp. I den vanskelige 

situasjonen opplevde Thomas’ at redningen ble hans egen familie. 

Nå har jeg vært veldig heldig, da, i det forhold at jeg har foreldre som har brydd seg på 

en måte da og...ja. Kjempet litt av kampen med meg, og hjulpet meg å få de 

rettighetene jeg har. 

 

Konfliktnivået vises tydelig i Thomas’ beskrivelse av kontakten med Nav som «kampen», der 

man må «kjempe» for rettigheter. Dette gikk igjen hos flere av informantene. I dette tilfelle 

ble familien rundt en redning for Thomas’ opprettholdelse av verdighet. 

Thomas hadde på intervjutidspunktet vært i Nav-systemet i fem år, og hadde i denne perioden 

mottatt ulike typer stønad, blant annet økonomisk sosialhjelp. Thomas var mer fornøyd med 
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helsesituasjonen sin nå enn tidligere, og følte at han endelig ble tatt på alvor av Nav. Han 

hadde fått innvilget arbeidsavklaringspenger, noe som ga tettere oppfølging og mer penger å 

rutte med. Likevel så han på fremtiden med blandede følelser. Etter å ha vært Nav-bruker 

lenge var han ikke lenger sikker på om han noen gang kom til å få seg en jobb. 

(…) Også, sånn i senere tid, så skulle jeg ønske at jeg hadde meldt meg som 

uføretrygdet. Det kunne jeg også gjort. Men jeg har jo på en måte vært sånn at jeg har 

lyst til å komme meg ut i jobb igjen, og få det på stell, da. Det er bare at jeg ikke har 

fått den hjelpen eller… ja, hjelp til å komme meg ut i arbeid igjen. Men, i etterkant så 

skulle jeg ønske at det var det jeg gjorde. Klart det, hadde fått mye mer penger og...ja, 

jeg har jo ikke jobbet på fem år, så. 

 

Liv Johanne Solheim skriver at tidsaspektet er avgjørende for hva slags holdning man har til 

seg selv og rollen som velferdsmottaker (1996: 150). I hennes studie var de som var etablerte 

sosialhjelpsmottakere forsonet med sin rolle som langtidsmottakere, og ønsket å kunne leve i 

fred med dette uten innblanding fra systemet. Thomas hadde vært syk en stund, og vært på 

Nav i fem år. Som Solheim (1996) beskriver er det vanskeligere å opprettholde selvrespekt 

når man har vært i kontakt med velferdssystemet over lengre tid. Man må finne gode 

forklaringer og argumenter overfor seg selv og andre til hvorfor man har havnet i den 

situasjonen, og hvorfor man ikke har kommet seg ut av det. Opprettholdelsen av verdighet blir 

med andre ord vanskeligere å jobbe med. Når Thomas ga uttrykk for at han ønsket å søke seg 

over på trygd, kunne det indikere at han ønsket å være i fred fra systemet. Uføretrygd kan for 

mange oppleves som mer en mer stabil stønad å forholde seg til, og krever i tillegg mindre 

kontakt med saksbehandler (NAV 2016b). Samtidig kan ønsket om uføretrygd også henge 

sammen med et ønske om en klarere rolle i samfunnet. Rollen som ung langtidsarbeidsledig 

kan være vanskelig å forsvare, både overfor seg selv og andre, og blir vanskeligere jo lengre 

man har vært borte fra arbeidslivet (Wadel 2011). Ifølge Hansen, Lundberg og Syltevik 

(2013: 15) er det et hierarki av statusforskjeller mellom stønadsordningene, som gir hver 

stønadsordning ulik status i forhold til hverandre. Mens det ikke er knyttet negative 

assosiasjoner til bruk av universelle ordninger som barnetrygd og alderspensjon, er det knyttet 

mest negative egenskaper, stigma, til sosialhjelp (som Thomas i en periode gikk på). 

Uføretrygd kan dermed sies å stå i en slags mellomposisjon, med noe høyere sosial status enn 

sosialhjelp. Som uføretrygdet ville Thomas hatt en stabil inntekt, samtidig som han hadde fått 

en form for godkjent-stempel for at han ikke deltar i arbeidslivet, ettersom han da var 

kategorisert som for syk til det (Wadel 2011: 47) 
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Thomas fortalte at han skammet seg over sin egen situasjon som Nav-bruker med psykiske 

problemer. På spørsmål om hvorvidt omgangskretsen hans var klar over at han fikk støtte av 

Nav, svarte han følgende: 

Ingen. Jeg skammet meg veldig over det. (…) For det første, så ville jeg ikke fortelle 

noen at jeg slet psykisk. Det er jo fortsatt tabubelagt det tema der. (…) Nei, så jeg fant 

jo hele tiden på unnskyldninger og...passet veldig på å liksom å ikke poste veldig mye 

på Facebook sånn midt på dagen, og... Ja. Jeg virkelig skammet meg, så det var 

et..veldig personlig nederlag akkurat de greiene der. 

 

Som Nav-bruker med psykiske problemer opplevde Thomas to former for stigmatisering: 

Både for sykdommen og for at han mottok støtte og ikke klarte seg selv. Som en strategi for å 

takle det han opplevde som et verdighetstap, begynte han å lyve overfor omgivelsene sine. På 

spørsmål om hva han drev med, svarte han at en bedrev en form for aksjehandel. Siden han 

brukte mye tid på Facebook mens andre var på arbeid, ønsket han å skjule tilstedeværelsen sin 

der ved å unnlate å poste innlegg. Wadel (2011) poengterer at for arbeidsledige er det viktig å 

finne meningsfylte aktiviteter å bruke dagen på, slik at tapssituasjonen som velferdsmottaker 

oppleves lettere å takle. Aktiviteten må oppleves meningsfylt i andres øyne, men kanskje først 

og fremst for velferdsmottakeren selv. På den måten kan følelsen av verdighetstap begrenses. 

Wadel (2011: 80) skriver at for personer som er utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom, vil 

omgivelsene kunne ha mer aksept for at den arbeidsledige ikke arbeider. Samtidig må den 

syke ikke fremstå som for frisk for omverdenen, ettersom det da vil kunne stilles spørsmål 

ved hvorvidt den syke «fortjener» velferdsytelsen. 

I tråd med Goffmans teori om personlig identitet, kan vi betrakte Thomas som en potensielt 

diskreditert person i hans omgangskrets. Han ønsker å opprettholde sin personlige identitet 

som «normal», ettersom han opplever stigmaet som psykisk syk og arbeidsledig som 

skamfullt. Thomas’ strategi for å begrense verdighetstapet er å skjule både Nav-forholdet og 

sykdommen sin for omgangskretsen. Han driver derfor en form for inntrykksstyring (Goffman 

1992). Han ønsker å presentere seg selv som det motsatte av hva situasjonen hans er. Ved 

inntrykksstyring presenterer man seg selv i et fordelaktig lys. For Thomas ble det viktig å ikke 

være en som fremstår som en som har tid til å sitte på Facebook midt på dagen, for det fryktet 

han kunne avsløre hans situasjon som arbeidsledig og psykisk syk. 
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Ervin 

Wadel skriver om hvordan følelsen av selvrespekt kan henge nært sammen med tidligere 

arbeid man har hatt. Man assosierer sin egen identitet med det man har gjort tidligere i 

yrkeslivet, og rollen man har hatt der har betydning for sin egen selvfølelse (Wadel 2011: 47). 

For Thomas var dette problematisk, ettersom han hadde vært syk så lenge og ikke hadde noe 

gjennomført studie- eller yrkeskarriere å se tilbake på. I likhet med Thomas slet også Ervin 

med psykiske problemer, noe som gjorde det vanskelig å komme ut i arbeidslivet. Han 

droppet ut av videregående på grunn av depresjoner, og hadde i perioder vært innlagt på 

psykiatrisk sykehus. Han var i en tiltaksplass gjennom Nav for på sikt å komme ut i 

arbeidslivet igjen. Etter å ha slitt med psykiske problemer i flere år, hadde han erfaring med 

Nav-systemet fra tidligere. Ervin opplevde å få god hjelp av Nav, men fant seg likevel ikke 

helt til rette med situasjonen han var i. Frykten hans var å bli avhengig av Nav i lang tid og 

kanskje aldri kunne komme ut i arbeidslivet. Ervin fortalte om hvordan han opplevde å være 

på tiltaksplassen han var på nå: 

Jeg synes det fungerer greit. Men det er litt sånn, man har jo kanskje litt vanskeligheter 

for å se for seg at ting skal bli bedre, da. At man kan se for seg at ting går bra, at man 

kommer til å klare det. Når det har gått så lang tid [uten arbeid] og, at man går 

gjennom så mange personlige ting. Ja. Men det er jo mulig. 

 

Ervin virker å være i ferd med å miste troen på at situasjonen hans skal bli bedre. Etter å ha 

fått hjelp av Nav i noen år mens han var syk, hadde han vanskeligheter med å ha troen på seg 

selv som en velfungerende brikke i arbeidslivet igjen: 

Men jeg regner jo med at jeg må ta en praksisplass først da. Det blir jo for dumt at jeg 

skulle ta en jobb, når jeg ikke har vært i jobb så lenge. Så det blir jo liksom til å 

fortjene seg en jobb, da. 

 

«Fortjene» er det sentrale her. Det kan tolkes som at Ervin ikke føler seg verdig nok til å 

kunne arbeide i en vanlig jobb ennå. Praksisplassen
12

 blir en måte å prøve seg i en 

jobbsituasjon for å se om helsetilstanden hans er slik at han etter hvert kan komme over i en 

mer varig arbeidssituasjon. Praksisplassen blir derfor en slags mellomstasjon for Ervin, en 

                                                 
12

 Arbeidspraksis er et tilbud til de som har vanskeligheter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, og som har 

fått arbeidsevnen nedsatt. 
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kneik han må over før det virkelige arbeidslivet begynner. Det kan virke som det er en 

forestilling Ervin har laget for seg selv i denne vanskelige perioden. En av grunnene kan være 

at han har mistet troen på seg selv i arbeidsmarkedet. Han føler han må opptjene en form for 

verdighet før han kan få en fast jobb og bli en vanlig arbeidstaker. Det som kan oppfattes som 

lav selvtillit på arbeidsmarkedet kan ses på som en konsekvens av Ervins verdighetstap etter å 

ha kommet inn i rollen som Nav-bruker.  

Selv om Ervin hadde det vanskelig med å være syk og arbeidsledig, følte han at han hadde 

noen fordeler som gjorde det enklere for han å takle rollen som Nav-bruker. Han hadde nær 

familie som også hadde vært, eller var, i kontakt med Nav. Dette hadde gitt han et fortrinn, 

ettersom han hadde en del kunnskap om Nav-systemet fra før av og visste litt om hva han 

kunne forvente av Nav. 

Jeg tror det kanskje er lettere for meg å liksom…ikke spille på, men å forklare at jeg 

har det vondt da. Jeg har søsken som er syke, også har jeg en mor som har vært 

deprimert hele livet sitt, også har jeg en far har vært mye på Nav. Så det er bare å 

sjekke for dem [Nav] at det stemmer, da. Så jeg tror det er liksom lettere for dem å ta 

meg troverdig da, siden jeg har så mye...ikke bagasje, men har mye på papiret da, 

kanskje. Så jeg tror det kanskje er derfor jeg kanskje har et godt forhold til dem. 

Kanskje. Kanskje de får litt sånn medfølelse for meg, jeg vet ikke (ler). 

 

Ervin forklarte hvordan han hadde et godt forhold til Nav, og mente det kanskje kunne 

skyldes familieforholdene hans. Han hadde tidligere blant annet vært med foreldrene sine 

flere ganger på Nav-kontoret for å hjelpe dem med å søke på ulike stønader. Ervin antok at 

saksbehandlerne hans hos Nav hadde kjennskap til han og hans familie, noe som gjorde at de 

lettere viste forståelse for hvordan han hadde det og hadde hatt det tidligere. 

Ervins kjennskap til Nav-systemet og nære forhold til andre Nav-brukere, gjør at han kjenner 

konsekvensene av å være Nav-bruker, både på godt og vondt. Han har sett hvordan familien 

får og har fått hjelp når de trenger det, men også hvordan situasjonen deres oppleves 

stigmatiserende for dem. Det har gjort at han ikke ønsker å havne i samme situasjon selv. 

Samtidig har familiens kontakt med Nav gitt Ervin et fortrinn ved at han sitter med en del 

systemkunnskap om Nav. Han vet hva kan forvente av dem og opplever også å bli godt 

behandlet siden de kjenner historien hans. For Ervin blir derfor verdighetstapet ved å være 

Nav-bruker enklere å takle, ettersom han opplever at det forventes av han å trenge hjelp.  
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Felles for Thomas og Ervin er at de er borte fra arbeidslivet på grunn av psykisk sykdom, ikke 

bare på grunn av at de ikke finner seg arbeid. Det gjør at de kan oppleve et ekstra 

verdighetstap. Begge oppfatter situasjonen som altoppslukende og noe som er vanskelig å 

komme vekk fra. Wadel (2011) beskriver hvordan arbeidsledige kan begrense verdighetstapet 

ved å fylle dagene med det de oppfatter som meningsfulle aktiviteter. Som både arbeidsledige 

og psykisk syke, har ikke Thomas og Ervin den samme muligheten. Tapet blir dermed enda 

vanskeligere å håndtere. 

5.3 Den eks-kriminelles møte med byråkratiet 

Omer 

Omer hadde lagt en fortid som aktiv kriminell bak seg, og hadde forsøkt å starte et nytt liv 

med blanke ark. I tiden som kriminell hadde han alltid nok penger til å klare seg, og han 

hadde alltid et nettverk av venner i miljøet sitt som stilte opp for han om det skulle være noe. 

Da han for noen år siden brøt med det kriminelle miljøet han var en del av, ble overgangen til 

det Omer kaller et «normalt A4-liv» vanskelig. Omers ønske var å få seg arbeid og en normal 

tilværelse, men veien dit ble vanskeligere enn han hadde håpet. I tiden etter den kriminelle 

tilværelsen hadde han hatt noen strøjobber, men tok etter hvert kontakt med Nav for å få 

økonomisk bistand og mer hjelp til å finne seg en jobb. Møtet med Nav-saksbehandleren ble 

annerledes enn han hadde forventet. 

Nav-systemet er egentlig helt på bærtur. Saksbehandleren min, for eksempel (...) Hun 

forstår seg ikke på noe som helst. Hun holder seg innenfor Nav-reglene, mens jeg har 

sett verden utenfor, ikke sant. 

 

Omer uttrykte stor misnøye med saksbehandleren han hadde fått. Han mente at 

aldersforskjellen mellom dem var for stor og at de manglet kjemi. Ifølge Omer så hun ikke 

personen bak Nav-brukeren, men forholdt seg bare til regelverket. Omer søkte om og fikk 

dagpenger, noe som gjorde at han måtte sende meldekort regelmessig. Den dårlige 

personkjemien og kravene fra Nav gjorde at han slet med å tilpasse seg den nye hverdagen. 

Omer gikk fra å tidligere kunne gjøre som han selv ville, til å bli avhengig av at andre 

personer som han ikke kom overens med, fremsatte regler for hvordan tilværelsen hans skulle 
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være. Det dårlige forholdet han hadde fått med saksbehandleren ble etter hvert generalisert til 

å gjelde alle de ansatte i Nav: 

Til syvende og sist, så må de [Nav-ansatte] ikke glemme at grunnen til at de har en 

jobb er fordi det finnes arbeidsledige folk. Hadde det ikke vært arbeidsledighet, så 

hadde de [Nav-ansatte] ikke hatt en jobb. De lever på folk som ikke har jobb. Hadde 

de arbeidsledige hatt jobb, så hadde de [Nav-ansatte] ikke hatt jobb selv. Lønna deres 

kommer jo fra oss! Og, halvparten av de folka gjør jo ikke jobben ordentlig en gang, 

jo. 

Omer har en konfronterende tone i måten å beskrive forholdet sitt til Nav på. Det kan tolkes 

som en konsekvens av strategien han har valgt for å takle situasjonen han befinner seg i. 

Omer forsøker å ta kontrollen over sin egen tilværelse. Han opponerer mot Navs krav om at 

han skal gjennomføre kurs og nedvurderer hjelpen han tilbys av saksbehandlerne sine. Ved å 

hevde at de ansatte i Nav er avhengige av arbeidsledige som Omer, kan det tolkes som at han 

forsøker å opphøye selv til en slags form for arbeidsgiver. Han hevder også at han og de andre 

Nav-brukerne er de som betaler lønnen deres. Omer er som andre unge, marginaliserte 

arbeidsledige i en stigmatisert posisjon som kan medføre en følelse av verdighetstap. Det kan 

virke som at Omer ønsker å fri seg fra denne stigmatiseringen ved å nedvurdere Nav-systemet 

og opphøye seg selv. Han prøver å få frem at det ikke er han som er avhengig av Nav, men at 

Nav er avhengig av han. Denne strategien kan betraktes som et eksempel på det Goffman 

beskriver som «hostile bravado» (Goffman 1986: 17). Stigmatiserte nyttiggjør ulike strategier 

for å takle situasjonen som stigmatisert i møtet med det som kan defineres som normale i den 

sosiale sammenhengen. Den aggressive stilen hans kan være en måte for å begrense sitt eget 

verdighetstap på, ved at Omer prøver å fremstå som at han fortsatt er i kontroll over sitt eget 

liv, slik han hadde vært tidligere. 

Situasjonen Omer er i kan også knyttes til en rollekonflikt mellom hans tidligere rolle som 

kriminell og selvstendig, og hans nye rolle som Nav-bruker. En rollekonflikt skjer når man 

møter på motstridende forventninger knyttet til de ulike rollene man har i en gitt sosial 

situasjon og blir konfrontert med dette. Konflikten oppstår når man må velge mellom to 

gjensidig utelukkende roller (Eriksen 2010: 60). I enhver sosial relasjon har man ulike typer 

oppførsel som er tilpasset og samsvarer med den rollen man har i den gitte sosiale situasjonen. 

Omers oppførsel på Nav-kontoret er antakeligvis annerledes enn hvordan han hadde oppført 

seg sammen med personene fra det kriminelle miljøet han tidligere var en del av. I Omers 

tidligere liv som kriminell framstod han som tøff og hadde kontroll over sin egen hverdag. I 
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den nye rollen som Nav-bruker har han mistet denne kontrollen, og det virker han ikke 

komfortabel med.  

Hvordan man reagerer på en rollekonflikt er ulikt fra person til person. Omer beskriver at det 

hadde kostet han mye å ta kontakt med Nav. Ifølge Goffman vil stigmatiserte etter hvert sky 

møter med «normale», ettersom dette møtet vil inneholde spenninger og kreve en strategisk 

tilnærming fra den stigmatiserte (Goffman 1975: 17). Det er i denne typen møter at stigmaet 

kommer til uttrykk. Det kan virke som at Omer føler at han ikke opplever det Goffman kaller 

aksept fra omgivelsene sine (Goffman 1975: 21). Han ønsker ikke å tape ansikt, og hans 

løsning er å distansere seg fra rollen som Nav-bruker ved å opponere mot saksbehandleren 

sin. Konflikten med saksbehandleren hans handlet sånn sett kanskje ikke bare om dårlig 

personkjemi, men kan ses på som en strategi for å takle tapssituasjonen Omer befant seg i. 

Rollekonflikten Omer opplevde, gjorde at han ofte vendte seg tilbake mot sin tidligere rolle 

som kriminell. Det kom frem under intervjuet at Omer var frustrert over å måtte forholde seg 

til det kan beskrev som et system som motarbeidet han. Et av Omers problemer var at han 

ikke hadde hatt mange lovlige jobber som kunne brukes på CV-en, noe som gjorde jobbjakten 

vanskeligere. Selv følte han at han hadde mye å by på, men følte samtidig at han ikke kunne 

vise til erfaringene fra sitt tidligere kriminelle liv overfor potensielle arbeidsgivere og Nav. 

Det gjorde forholdet hans til saksbehandleren enda vanskeligere. Omer ønsket å trekke et 

tydelig skille mellom sin tidligere rolle som kriminell og den rollen han nå hadde tredd inn, 

og var ikke interessert i å forene disse. For å kunne hjelpe han, ønsket saksbehandleren å vite 

mer om Omers fortid. Han ønsket ikke å fortelle, noe som kan tolkes som et forsøk på å holde 

rollene adskilt. Det forverret forholdet mellom Omer og saksbehandleren ytterligere. 

Saksbehandleren forsøkte flere ganger å ringe Omer for å høre hvordan jobbsøkingen gikk, 

noe Omer tolket som at hun mistenkte han for å forsøke å utnytte regelverket og ta ytterligere 

kontroll over livet hans. Det rollekonflikt-pregede forholdet mellom Omer og Nav-

saksbehandleren gjorde at han etter hvert grudde seg til å ha kontakt med Nav. 

Det er sånn, hver gang jeg skal gå til Nav, ikke sant. Jeg har sittet i fengsel. Jeg har 

aldri hatt noen problemer med det, jeg har... Blitt tatt med til glattcella. Blitt arrestert 

av politi, jeg har aldri følt noe sånn nervøsitet eller magesmerter eller noe. Men hver 

gang jeg skal til Nav, så får jeg ikke sommerfugler i magen en gang, jeg hører sånn 

bikkjer bjeffe i magen. «Åå, nå kommer dommen din! Hva er det neste du skal høre 

på», ikke sant. «Hva er det neste hun skal finne på å si?». Også sa hun til meg, «hvis 

ikke du får deg jobb innen 1,5 år, så mister du krava på penga dine». Jeg bare «ja, du 

må hjelpe meg da! Herregud!». 
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I likhet med de andre informantene hadde Omer visse forventninger til hva Nav skulle gjøre 

for han. Omer forventet at han raskt skulle få en jobb, uten for mye innblanding og det Omer 

betraktet som unødvendigheter fra Nav sin side. Han forventet at dette skulle innfris uten at 

han måtte fortelle om bakgrunnen sin og miste kontrollen over hverdagen. Når forventningene 

ikke innfris, blir Omers løsning å opponere mot systemet. Han bringer dermed 

karakteristikkene fra sin tidligere rolle som kriminell inn i rollen som Nav-bruker, og bryter 

sånn sett sitt eget ønske om å holde rollene adskilt. Som sitatet viser, oppleves situasjonen 

sårbar for Omer. Han fremstår som frustrert, at han har det vanskelig og trenger hjelp. Møtet 

med «normale» er blitt noe han gruer seg til, ettersom stigmaet som arbeidsledig da ikke 

lenger lar seg skjule. Det kan se ut som at akkurat denne overgangen fra potensielt diskreditert 

til diskreditert, er det som får «bikkjene» i Omers mage til å bjeffe. 

5.4 Det harde møtet med Nav 

Trym 

I likhet med flere av informantene hadde Trym tidligere hatt det tøft, men var nå på vei 

oppover. Han hadde tidligere hatt rusproblemer og det hadde vært vanskelig å ha en vanlig 

hverdag. På intervjutidspunktet hadde han det bedre og var rusfri. Før rusproblemene 

eskalerte, hadde han fullført lærlingperioden sin som murer, men slet med å finne seg en fast 

jobb. Trym hadde klare ambisjoner om en fast jobb og var derfor på en tiltaksplass gjennom 

Nav. Trym forteller om den nye hverdagen sin på tiltaksplassen: 

Ja, jeg synes det er helt herlig, jeg. Jeg har bare gått hjemme siden i sommer. Og...ja, 

da blir døgnet snudd og, du må drive å leite etter grunner til å stå opp om mårran, og... 

Det er helt jævlig. Så, da synes jeg bare det å ha en fast grunn til å stå opp er bra, og 

det at det faktisk er veldig motiverende og givende og gå her. 

 

Trym hadde slitt med å være åpen om rusproblemene sine med personer han hadde rundt seg 

som ikke var en del av rusmiljøet, og dermed også skjult problemet med å finne seg jobb. Han 

drøyde i det lengste med å kontakte Nav, og gjorde det først da sparepengene hans var brukt 

opp: 
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Jeg tok kontakt med Nav fordi jeg ikke hadde noen inntekt. Husker ikke helt...husker 

ikke helt hvordan det første møtet skjedde, fordi jeg syntes det var kleint å måtte gå 

dit, da. Det var liksom det at den stolte nordmannen svikta litt, på en måte. Han fikk 

seg en liten knekk, der. Det var ikke noe gøy å sitte der på venterommet, det var litt 

sånn…litt sånn høy krage og...ville ikke at noen skulle kjenne meg igjen, da. 

 

Trym oppfattet det som «kleint» å gå til Nav. «Kleint» kan i denne sammenhengen tolkes som 

at han synes det var skambelagt. Noe av grunnen var at det han beskriver som «den stolte 

nordmannen» hadde sviktet litt og fått seg en knekk. Trym forklarte videre hva han la i denne 

betegnelsen: 

[Den stolte nordmannen] Det er han som ikke er sjuk, det er ikke noe som plager'n. 

Har han vondt i kneet, så fortsetter han å gå i samme tempo som alle andre. 

 

Trym identifiserte seg med denne beskrivelsen, og i møtet med Nav fikk denne oppfattelsen 

fikk seg en knekk. Sosialpsykologen Richard Jenkins (2008) ser identitet og identifisering 

som vår forståelse av hvem vi er og hvem andre mennesker er, og andre menneskers 

forståelse av dem selv og deres forståelse av andre mennesker, inkludert oss selv (Jenkins 

2008: 18). I tråd med Goffmans beskrivelse av sosial identitet, omtaler også Jenkins det som 

at det handler om å forstå seg selv i relasjon til andre personer, og er en sosial konstruksjon 

som til stadighet er i endring (Jenkins 2008: 5-6). Tryms møte med Nav-kontoret gjorde at 

han måtte revurdere måten han så på seg selv. Fra å ha vært en person som bet tennene 

sammen og sto i vanskelige situasjoner, trengte han nå hjelp. Den nye identiteten som Nav-

bruker samsvarte ikke med den Trym hadde hatt før. Sett i lys av Goffmans teori om 

stigmatisertes moralske karrierer gir Tryms beskrivelser mening. Det kan se ut som at Trym 

befinner seg i det Goffman kaller det tredje sosialiseringsmønsteret (Goffman 1975: 51), som 

innebærer at han har tillært seg stigmatiseringen på et tidspunkt i livet hvor man er klar over 

forholdet mellom stigmatiserte og normale, men uten å selv ha ansett seg som dette. Gjennom 

beskrivelsen av den stolte nordmannen viser han en klar forståelse av forholdet mellom 

normal og stigmatisert. Han hadde tidligere ikke regnet seg selv som mangelfull, og slet nå 

med å innfinne seg med sin nye stigma-identitet. 

Trym opplevde den nye tilværelsen som Nav-bruker som uvant. Først ville han ikke fortelle 

om situasjonen sin i omgangskretsen sin, men etter hvert ble han åpen om at han var i kontakt 
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med Nav. Han fant seg sånn sett mer til rette med sin nye sosiale identitet innenfor konteksten 

av omgangskretsen sin gjennom å bli det Goffman beskriver som diskreditert (Goffman 1975: 

16). Men i noen sosiale sammenhenger, for eksempel når han møtte nye mennesker, oppstod 

det problemer. I møte med nye mennesker er det vanlig å få spørsmål om for eksempel hva 

man jobber med eller studerer. I disse sammenhengene var Trym fortsatt potensielt 

diskreditert, og valgte å tillegge seg en ny, mer aggressiv stil når han svarte på spørsmålene. 

Så har det gått over til at folk spør hva jeg gjør, så sier jeg «Nei, jeg sitter på ræva og 

tar imot skattepengene dine» (…) Noen blir litt snurt av dette, men da legger jeg det 

fram. At, «ja, men jeg er iallfall en av de som gjør en innsats og faktisk ikke vil være 

der [på Nav], men har ikke noe alternativ for tiden». 

 

I likhet med Omer blir Tryms strategi for å takle sin identitet som Nav-bruker i møtet med 

andre, å gå aggressivt ut for å ta kontroll over samtalen. Slik skal ikke andre kunne avsløre at 

han er en Nav-bruker uten hans vilje. I tråd med Goffman kan dette også ses på som et uttrykk 

for hostile bravado (Goffman 1986: 17). Wadel skriver at personer som mottar trygd, konstant 

vil være opptatt av å vise at det ikke er deres feil og at det ikke er fordi de er uvillige til å ta 

arbeid (Wadel 2011: 108-109). Tryms vektlegging av at han er en av dem som gjør en innsats 

og «faktisk ikke vil være der», er et eksempel på dette. Identiteten han hadde fått tilskrevet 

var noe han forsøkte å jobbe seg ut av. Om man viser seg villig til å arbeide, blir det enklere å 

være i rollen som arbeidsledig (Wadel 2011).  

Trym fortalte at dersom han møtte personer som viste forståelse eller var i samme situasjon 

som han, var det enklere å fortelle dem mer om hva han gikk gjennom. Wadel (2011: 108) 

skriver at personer som mottar offentlige stønader har en fordel med å møte andre personer i 

lignende situasjon. Som nevnt kan det oppfattes som stigmatiserende å være Nav-bruker 

(Goffman 1975). Om man mottar Nav-stønader kan derfor en samtale med noen som er i 

arbeid være preget av frykt for å bli diskreditert og dermed måtte forsvare hvorfor man er 

arbeidsledig. Wadel skriver at symmetrisk samhandling i personlige relasjoner bygger på at 

aktørene har visse sentrale karakteristika felles (Wadel 2011: 108). Når Trym møtte andre i 

samme situasjon som han, ble den sosiale situasjonen mer symmetrisk og mindre 

forsvarspreget. 

5.5 Opplevelsen av hjelpeløshet som arbeidsledig 
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Marco 

Marco hadde droppet ut av videregående og prøvd å søke arbeid etter det. Han hadde hatt 

noen midlertidig jobber, men etter hvert ble han innkalt til militæret og avtjente verneplikten. 

Da verneplikten var ferdig, forsøkte Marco å søke dagpenger 
13

fra Nav. Han hadde hørt fra 

andre at han hadde krav på det. Han fikk avslag på søknaden, uten å vite hvorfor. Dette ble 

hans første møte med Nav. 

Jeg drev lenge med å prøve å finne ut da, hvordan jeg skulle få Nav til å betale meg 

noe da. Fordi, jeg synes det var…eller jeg trodde, at hvis man har gjort verneplikten 

sin, så skulle det ha noe å si, i hvert fall. Men at det ikke skulle ha noen ting å si, det 

synes jeg var...det var for drøyt. Føler på en måte sånn at...ja, man fortjener jo litt hjelp 

da, sånn. Etter det. 

Det var overraskende for Marco å ikke få den hjelpen han trodde han skulle få og mente han 

fortjente. Han følte han hadde gitt noe til landet ved å avtjene verneplikten, og forventet at 

dette var en legitim grunn til å få støtte. Marco forstod ikke grunnen for avslaget og heller 

ikke hva han skulle gjøre videre etter dette. 

(…) Men de [Nav] sier at det er…det er noen andre krav som spiller en rolle også der, 

om å få dagpenger. Så, de...jeg synes bare ikke de var konkrete nok med hvilken 

retning jeg skulle gå. De..de fulgte ikke opp tett nok, de lot meg bare holde på for meg 

sjæl, liksom. Som jeg alltid har gjort. 

I likhet med Omer og Trym hadde Marco klare forventninger om hva Nav skulle hjelpe han 

med. Marcos forventninger ble ikke innfridd og han oppfattet sitt første møte med Nav som 

negativt. Dette gikk utover selvfølelsen hans. Han mente at han hadde et legitimt krav på 

støtte, men var ikke verdig nok til å få det innvilget. Det var dermed ikke bare avslaget som 

gikk inn på han, men en følelse av å være hjelpeløs i møte med Nav-systemet. 

Det har vært, faktisk, perioder hvor jeg har vært helt nedfor. Og bare hatt vanskelig 

med å stå opp fra senga, til og med. Jeg har forklart Nav situasjonen min, da. Men jeg 

tror på en måte ikke virkelig de setter seg inn i det, da. Enn at det bare «ja, vi har en 

forståelse for det». Men de setter seg...hvis de hadde satt seg virkelig inn i det, så 

hadde de fått virkelig...Ja, empati da. For meg og de som er i de virkelige situasjonene. 

Marco beskriver opplevelsen av å være arbeidsledig over lengre tid som en tung periode. 

Blant annet måtte han flytte tilbake til foreldrene sine, noe han opplevde som skamfullt siden 

han var i midten av tjueårene. I likhet med flere av de andre informantene opplevde Marco det 

                                                 
13

 Personer som i minimum tre måneder har avtjent militærtjeneste har rett på dagpenger (Lov om folketrygd 

1997, § 4-19). Marco visste ikke helt klart hvorfor han hadde fått avslag på søknaden. 
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som vanskelig å innfinne seg med sin nye identitet som arbeidsledig Nav-bruker. Overgangen 

til denne stigmatiserte situasjonen inntraff først i voksen alder, da Marco var godt kjent med 

at å arbeide var noe samfunnet mente man burde gjøre. Han følger dermed også Goffmans 

tredje sosialiseringsmønster på sin moralske karriere, og opplever i likhet med de andre 

informantene sin nye sosiale identitet som utfordrende (Goffman 1975: 51). Noe av grunnen 

til at han følte seg nedtrykt, kan også være mangelen på det Wadel kaller et «reservoar av 

selvrespekt» (Wadel 2011: 47). Selv om personen i Wadels studie også var arbeidsledig, 

kunne han se tilbake på et langt aktivt yrkesliv. Det gjorde tilværelsen lettere å takle, ettersom 

han hadde bygd seg opp et reservoar av selvrespekt. Selv om det nok gradvis ble tappet etter 

lang tids arbeidsledighet, kunne Wadels informant alltid vise til det gode arbeidet han 

tidligere hadde utført. Unge marginaliserte arbeidsledige som Marco mangler dette 

reservoaret. Man kan si at den utførte verneplikten hadde gitt han noe, men selvrespekten 

forsvant fort da tilværelsen tvang han til å begynne å «bruke» av reservoaret, da han ikke fikk 

innvilget dagpenger til tross for å ha utført verneplikten. Unge arbeidsledige kan derfor sies å 

være i en spesielt sårbar situasjon, spesielt om man er tilhører en marginalisert gruppe. Dette 

skyldes både fordi de ikke innehar dette reservoaret, men også fordi det oftere blir ansett som 

friske og i stand til å arbeide, i motsetning til de som er eldre. 

Wadel (2011) beskriver hvordan det å sysselsette seg selv kan gi mening til en arbeidsledig 

persons hverdag, så lenge aktiviteten er noe som gir mening for den arbeidsledige og 

omgivelsene rundt. Marco slet med å sysselsette seg selv, og dette endte med en ond sirkel der 

han noen ganger ikke gikk stod opp fra sengen. Han følte i tillegg at saksbehandleren hans 

ikke satte seg inn i situasjonen hans. Wadel (2011: 44) skriver at for de fleste trygdemottakere 

synes det å være viktig at funksjonærene forstår hvorfor de får sosialtrygd og at de er villige 

til å høre på de ulike forklaringene som trygdemottakerne har, selv om forklaringene ofte er 

irrelevante for vurderingene og avgjørelsene som funksjonæren må gjøre. Trygdemottakeren 

vil også ofte gjerne småprate om hverdagslige ting som ikke er knyttet til velferden de mottar. 

Wadel mener det kan skyldes et forsøk på distansere seg fra nederlagsfølelsen man kan kjenne 

i rollen som velferdsmottaker. På den andre siden kan saksbehandleren ofte være avvisende til 

å bli for personlig engasjert i Nav-brukerens sak (Wadel 2011: 44). Deres oppgave er å få 

brukerne ut i arbeid, og har ofte et tidspress på seg for å effektivisere sakene (Wadel 2011; 

Hansen et al 2013). Marco opplevde å ikke bli møtt på måten han ønsket, og fikk dermed ikke 

mulighet til å distansere fra denne følelsen av nederlag. 
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Etter hvert som Marco hadde mer kontakt med Nav-systemet, lærte han hvordan han skulle gå 

frem for å bedre på nederlagsfølelsen. Han utviklet en bevisst strategi for hvordan han skulle 

oppføre seg overfor Nav. Marco fortalte om hvordan han forbereder seg før han går på møte 

med Nav: 

Jeg sitter jo egentlig å tenker at jeg må få fram den motivasjonen til å på en måte sitte 

[på Nav-kontoret] og vite at det er det jeg trenger, da. Det kan jo være litt kjipt å være 

hos Nav, ikke sant. Også bare sitter jeg å forbereder meg på at, uansett hvor kjipt det 

er, så må jeg vite at jeg går dit med åpent sinn, ikke sant. Og ikke er forutinntatt, på en 

måte, hvordan ser de på meg og sånne ting da. Så jeg har prøvd å ikke framstå 

for...eh...hvordan kan jeg si det da- for jeg vet jo at det er mange som prøver å dikte 

opp ting for å få stønad og sånn da. Jeg prøver å ikke framstå altfor mye sånn, da. Selv 

om jeg ikke er sånn, så vil jeg ikke at dem heller skal få det førsteinntrykket, da. At jeg 

liksom bare kommer på grunn av at jeg trenger pengehjelp, for eksempel, da. Jeg vil 

faktisk prøve å gjøre en innsats, da. Vise dem at jeg bryr meg da, om min situasjon. 

 

Marcos strategi innebar å prøve tenke seg til hva saksbehandlerne ønsket fra en ideell Nav-

bruker. Han antok at saksbehandlerne ikke tok personer som diktet opp historier for å få 

penger, på alvor. Han distanserte han seg fra dette og ga uttrykk for at dette var noe han ikke 

ville bli oppfattet som. I stedet ønsket Marco å bli oppfattet som en engasjert person som 

brydde seg om situasjonen sin og ville gjøre noe med den. Han forteller om hvordan han 

forsøker å fremstå i møtene med Nav. 

Veldig sånn...veldig nysgjerrig, prøve å grave litt mer. Spørre og ta litt mer sånn eget 

initiativ, da. Spørre dem. Det tok litt tid før jeg skjønte at selv om de skal hjelpe folk, 

da, så er ikke de [Nav-ansatte] sånn personlig involvert, nødvendigvis. Det er jo en 

jobb for dem, ikke sant (…) Det er litt vanskelig, man må være litt forberedt da, når 

man går til Nav. 

Det kan være flere grunner til at Marco bruker denne strategien. En av dem kan være at ved å 

tilpasse oppførselen sin etter det han antar at de Nav-ansatte ønsker, håper han å kunne få 

ekstra god og effektiv oppfølging fra saksbehandlerne. Det kan også være at han føler seg 

bedre ved å fremstå som en god Nav-bruker. Marco hadde slitt med lav selvfølelse i 

begynnelsen da han tok kontakt med Nav. Ved å gradvis tilegne seg kunnskap om systemet, 

steg også selvfølelsen hans. Det kan tenkes at han ønsket å gjøre en god jobb som 

arbeidsledig, for på den måten å begrense følelsen av verdighetstap som en marginalisert Nav-

bruker. 
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5.6 Den stigmatiserende matlappen 

Benjamin 

I motsetning til mange av informantene var Benjamin ganske fornøyd med tilværelsen på 

Nav. Han var i kontakt med Nav fordi han var på utkikk etter en jobb, og levde midlertidig på 

sosialhjelp. Benjamin hadde i perioder drevet et enkeltmannsforetak som han hadde tjent greit 

på, men etter en periode uten oppdrag måtte han kontakte Nav. Dette var ikke første gang han 

kontaktet dem. Siden han var 17 år gammel hadde han vært Nav-bruker i kortere perioder. 

Jeg har vært i Nav siden jeg var 17 år. Og sånn livssituasjonen min har vært… hadde 

ikke jeg bodd i Norge, så hadde det vært mye styggere, for å si det sånn. Så jeg kan 

ikke noe annet enn å takke Nav for alt de har gjort. Egentlig. Men, jeg har hatt litt 

problemer de siste månedene. Men det, veier ikke opp mot alt det bra de har gjort. Det 

er veldig mye bra med Nav. 

Selv om Benjamin var arbeidsledig, klarte han å sysselsette seg selv med aktiviteter i 

hverdagen og på den måten gjøre dagene sine meningsfulle. Blant annet trente han mye og 

planla fremtidige prosjekter. Det eneste Benjamin opplevde som vanskelig var at han noen 

ganger følte seg straffet av Nav. Etter å ha opplevd en uenighet med saksbehandleren sin og 

ikke oppfylt kravene som Nav stilte, ble den økonomiske støtten hans redusert. I en periode 

mottok han derfor nødpenger
14

 i form av matlapper. 

Det var nesten som om de straffa meg, da. Så da måtte jeg til syvende og sist søke om 

nødhjelp, for jeg har ingen rundt meg som på en måte kan backe meg opp når sånne 

ting skjer da. Så da endte de opp med å gi meg en sånn rekvisisjon, er det det det 

heter? På matlapp, og det er noe av det sjukeste jeg har vært med på noen gang, det var 

rett og slett bare flaut. (…) Det går ut på at du får en lapp fra Nav på trehundre spenn. 

Som jeg da må gå inn i en butikk og så må jeg si «her er en lapp på trehundre spenn, 

den må dere underskrive så jeg kan få noe mat». 

Benjamin hadde ingen i nettverket rundt seg som kunne hjelpe til når han trengte økonomisk 

bistand, og dermed var Nav eneste mulighet. Matlappen ble et symbol på det Benjamin tolket 

som straff fra Nav. Goffmann (1975) beskriver symboler som kilder til sosial informasjon 

som formidles til omverden. Symboler brukes til å forstå personene vi omgås med og vil raskt 

gi oss informasjon om personene på en uproblematisk måte. Ifølge Goffmann finnes det også 

                                                 
14

 Nødhjelpspenger fra Nav gis der man ikke har økonomi til å dekke det aller mest nødvendige, og man får 

dekket nødvendige utgifter for en avgrenset periode. I noen tilfeller er nødhjelpen rekvisisjon, og kan da komme 

i form av en såkalt matlapp som fungerer på samme måte som et gavekort (Arbeids- og velferdsdirektorater 

2012) 
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stigmasymboler. De gir oss også informasjon, men tiltrekker seg uønsket oppmerksomhet 

som gir en uønsket formidling av personens identitet i en sosial sammenheng. 

Stigmasymbolet kan gi et brudd i det som ellers ville være en «normal» framtoning og kan 

gjøre at andre personer i den sosiale settingen reduserer personen som ikke-normal (Goffman 

1975: 62-63). Benjamin ønsket å beholde kontrollen over sin personlige identitet. Matlappen 

Benjamin fikk utdelt kan betraktes som et stigmasymbol som han gjerne skulle vært foruten. 

Det ble et fysisk bevis på at han var i kontakt med Nav. 

Opplevelsen med matlappen var ikke Benjamins eneste vanskelige opplevelse med det å søke 

nødpenger. Han fortalte at han en gang like før jul ble hjemløs og måtte søke om 

nødhjelpsbidrag fra Nav: 

Og da ga de meg en sånn [mat]lapp, og jeg tenkte «Okei, her må jeg faktisk gjøre noe, 

for nå må jeg ha mat». Men det Nav ikke sa til meg er at, for jeg gikk jo i alle 

butikkene i hele nærområdet, og alle butikkene nekta meg å kjøpe mat med den 

lappen. 

Benjamin hevdet at han hadde ikke fått beskjed av Nav om at matlappen ikke fungerte over 

alt. Han forteller at han gikk innom de flere butikker i nærområdet uten hell, men fikk til slutt 

brukt matlappen hos en butikk: 

Men det som var litt «moro» [ironisk], var at det bare var én butikkjede i området som 

hadde den avtalen, og det sa Nav aldri til meg. Og det var selvfølgelig den siste 

butikken jeg gikk til, så jeg dreiv å krangla meg til mat da. Med en sånn forbanna lapp 

i butikken, fy faen det er det verste jeg har vært med på ass. Virkelig! Og det var sånn 

når jeg fikk den [mat]lappen igjen [av Nav], så var det mer sånn «det her igjen ja. 

Yes!» [ironisk]. 

For Benjamin ble episodene med matlappene forsterkende for situasjonene han var i. 

Matlappene ble stigmasymboler som avslørte hans rolle som Nav-bruker. Goffman (1975) 

poengterer at symboler kun blir stigmatiserende om de andre personene i den sosiale 

interaksjonen også oppfatter dem som stigmasymboler. Blir personens stigma kjent for 

omverdenen, beskriver Goffmann personen som diskreditert (Goffman 1975: 16). 

Gjennom matlappen går Benjamin fra å være potensielt diskreditert til å bli diskreditert. Han 

kunne ikke lenger kontrollere informasjonen for omgivelsene i et forsøk på å holde stigmaet 

skjult. Benjamin opplevde det som ydmykende og tolket det som en straff fra Nav. På andre 

arenaer som Nav-bruker har han følt seg verdig behandlet og respektert, men matlappen ble et 

konkret eksempel på den stigmatiseringen Nav-brukere kan oppleve.  
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5.7 Oppsummering 

Informantene hadde alle opplevd et tap av verdighet i rollen som Nav-brukere. De fleste 

brukte forskjellige strategier for å håndtere dette verdighetstapet. Det gikk igjen blant 

informantene at de slet med å finne seg til rette i sine nye roller som Nav-brukere. Stigma-

situasjonen deres hadde inntruffet på et punkt i livet da de allerede kjente forskjellen mellom 

normal og stigmatisert, men tidligere ikke hadde ansett seg selv som mangelfulle. Det ble 

utfordrende for dem å takle sin nye sosiale identitet. Informantene fulgte dermed det Goffman 

kaller det tredje sosialiseringsmønsteret i den stigmatisertes moralske karriere. 

Flere av informantene ønsket å beholde kontrollen over sin personlige identitet, og utviste 

forskjellige strategier for å utøve inntrykksstyring overfor omgivelsene sine. Informanten 

Thomas ønsket å skjule at han var Nav-bruker ved å lyve til de rundt han. Han var i tillegg 

psykisk syk, noe som gjorde situasjonen enda vanskeligere ettersom han derfor opplevde 

stigmatisering på to nivåer. Thomas kan regnes som en potensielt diskreditert person i 

omgangskretsen sin, siden han forsøker å kontrollere informasjonen om stigmaet sitt og ikke 

la andre vite om at han befinner seg i en stigmatiserende situasjon. I likhet med Thomas er 

også Ervin en potensielt diskreditert person i omgangskretsen. Overfor familien er den 

derimot åpen og diskreditert. Det kan virke som det var lettere for han siden familien hans 

også var Nav-brukere. Det gjorde at Ervin hadde god systemkunnskap om Nav, og det gjorde 

det enklere for han å håndtere situasjonen han befant seg i. Det samme kan sies om Marco, 

som også hadde tilegnet seg stor systemkunnskap om Nav. Situasjonen som Nav-bruker 

hadde gjort han nedtrykt. Han hadde lite arbeidserfaring fra før og mistet fort respekten for 

seg selv. Etter hvert tilpasset han oppførselen sin etter slik han trodde en ideell Nav-bruker 

burde fremstå, og følte seg bedre. Omer og Trym hadde begge hatt et negativt og 

konfliktpreget forhold til Nav. De ønsket begge kontroll, men på hver sin måte. Trym ønsket å 

kontrollere hvem som skulle vite at han var en Nav-bruker, for på den måten å ivareta sin 

egen opplevelse av verdighet i utvalgte sammenhenger. Omer ønsket å få hjelp av Nav, men 

på egne premisser. Han ønsket å fortsatt fremstå som en som kontrollerte sin egen hverdag, 

selv om det ikke var tilfellet lenger. For å beholde kontroll over møtet med Nav og andre 

normale benyttet de seg av strategier som Goffman beskriver som «hostile bravado». 

Benjamin hadde ikke opplevd verdighetstapet i like store grad som de andre, og skilte seg 

sånn sett ut. Grunnen kan være at han hadde lyktes med å fylle dagene med det han anså som 
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meningsfullt innhold. Han hadde likevel opplevd episoder som gjorde at han ble diskreditert i 

rollen som Nav-bruker overfor fremmede, noe han opplevde som ubehagelig. 

Historiene til informantene gir oss et innblikk i hvordan det er å være ung og marginalisert 

Nav-bruker. Deres historier om hvordan de håndterer rollen sin og jobber med sin egen 

verdighet, gir oss et godt bilde av en utfordrende gruppe Nav-brukere som krever ekstra 

oppfølging fra velferdssystemet. Unge marginaliserte arbeidsledige er en sårbar gruppe som 

særlig er utsatt for å bli værende i hjelpeapparatet i mange år om de ikke fanges opp (Brage et 

al 2013). Historiene til informantene om deres verdighetstap kan gjøre det enklere å forstå 

denne gruppen, og dermed også være enklere å få hjulpet dem ut i arbeid. Dette er positivt for 

de marginaliserte unge, som vil oppleve å bli tatt hånd om og få en verdig hverdag. I tillegg 

vil det gi være en samfunnsøkonomisk gevinst ved å at flere arbeider og færre mottak støtte 

(Brage et al 2013: 223). 
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6 Avslutning 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvordan unge marginaliserte arbeidsledige opplever å 

være brukere av Nav og hvordan de tilpasser seg Nav-systemet. Problemstillingen er 

underbygget av to forskningsspørsmål, hvor det første så på hvilke strategier informantene 

bruker i møte med Nav-systemet, og hvordan de legitimerte disse strategiene. Dette ble vist 

gjennom deres fortellinger om hvordan de hadde omgått Nav-reglementet til egen vinning. 

Det andre forskningsspørsmålet undersøkte hvordan informantene forholdt seg til sin egen 

verdighet i situasjonen som Nav-bruker. Her undersøkte jeg hvordan de opplevde sin egen 

verdighet.  En av hensiktene med oppgaven var å belyse dette perspektivet gjennom aktørenes 

egne stemmer. Jeg analyserte materialet i lys av Erving Goffmans stigmabegrep og 

dramaturgiske tilnærming til sosial samhandling, og Georg Wadels studie av arbeidsledige på 

Newfoundland. Jeg brukte Sykes og Matzas sett med nøytraliseringsteknikker for å undersøke 

informantenes legitimering av strategiene de brukte mot Nav, samt Goffmans begrep 

inntrykksstyring. 

Datamaterialet består av semistrukturerte intervjuer av ti unge menn i alderen 20-28 år, og 

analysen bygger på deres fortellinger. Det er i tråd med det Thagaard kaller personsentrert 

analytisk tilnærming (Thagaard 2013), hvor jeg har hatt personene i fokus under 

analysearbeidet. Informantene mottok ulike typer stønader fra Nav, og de var kommet i 

kontakt med Nav av ulike grunner. Jeg valgte å betegne informantene mine som 

marginaliserte, i tråd med Hammer & Hyggen (2013a) sin avklaring av begrepet 

marginalisering. De la vekt på at unge mennesker kan oppleve marginalisering ved flere 

aspekter i samfunnet, og oppleve flere marginaliseringsprosesser samtidig. Dette var aktuelt 

for flere av informantene. Alle hadde problemer med å finne seg jobb, men det var av ulike 

grunner. Noen hadde problemer på grunn av et trangt arbeidsmarked og lite utdanning, mens 

andre hadde mer sammensatte problemer bestående av rus og psykiske problemer som gjorde 

det vanskeligere å komme seg i jobb. Mange av informantene hadde droppet ut av 

videregående, og hadde fått problemer med å få seg jobb etter dette. Flere av informantene 

hadde tidligere kriminell bakgrunn.  

Hovedfunnene fra analysen er at selv om informantene hadde ulike grunner til å søke hjelp fra 

Nav-systemet, følte ingen av dem seg komfortable i rollen som Nav-brukere. Det kan skyldes 

at situasjonen som Nav-bruker oppleves stigmatiserende. Normen i samfunnet er at man skal 
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være i arbeid. Folk som ikke arbeider betraktes som normbrytende og ikke-normale. 

Informantene hadde ikke forventet å havne i denne stigmatiserende rollen og søkte seg aktivt 

bort fra den. Når de likevel var der, søkte noen av informantene å omgå Nav-reglementet til 

egen vinning. De brukte forskjellige nøytraliseringsteknikker og andre strategier for å 

legitimere dette velferdsmisbruket. Jeg kategoriserte disse fortellingene i seks idealtyper ut i 

fra valg av strategi. Jeg fant at en av informantene anså det som mindre stigmatiserende å 

være arbeidsledig enn psykisk syk, og søkte å kontrollere hva folk visste om han i 

omgangskretsen. Flere av informantene opplevde møtet med normale som vanskelig, ettersom 

de følte de kunne risikere å måtte forsvare seg som Nav-brukere. Flere beskrev at kontakten 

med andre Nav-brukere var enklere, ettersom maktforholdet mellom aktørene da opplevdes 

mer symmetrisk.  

Det ser ut til at arbeidsmarkedet i fremtiden kan bli enda trangere for unge arbeidsledige. Det 

kan med andre ord bli flere av dem. De befinner seg allerede i en sårbar situasjon da de gjerne 

mangler arbeidserfaring tidligere. Det gir dem flere ulemper sammenlignet med eldre 

arbeidsledige. De har i mange tilfeller ikke krav på dagpenger, de mangler opparbeidet 

kompetanse og referanser å vise til potensielle arbeidsgivere og de mangler en yrkeskarriere å 

se tilbake på for å opprettholde selvrespekt. Det finnes mange myter og oppfatninger om 

trygdemisbrukere i Norge. Jeg mener denne studien er viktig, ettersom den søker å gi en 

stemme til og forstå Nav-brukerne selv. 

Oppgaven har sine svakheter. På grunn av oppgavens tidsbegrensninger var det begrenset 

hvor mange informanter jeg fikk rekruttert. Jeg bestemte meg også sent i prosessen for å 

skifte fokus vekk fra å bare se på personer som omgikk Nav-systemet, til å fokusere på unge 

marginaliserte arbeidsledige generelt. Hadde jeg endret dette tidligere, kunne jeg hatt en mer 

spisset analyse. Mine informanter er kun menn, ettersom det var de jeg klarte å rekruttere. Jeg 

anser ikke dette som en svakhet, ettersom jeg ved å bare fokusere på menn kunne spisse 

innholdet mer. Det ville likevel vært interessant å gjøre tilsvarende studie med kvinnelige 

informanter, for å undersøke hvorvidt fortellingene deres har fellesnevnere med funnene 

mine. Det samme kan sies om å rekruttere informanter fra andre steder av landet, ettersom 

deltakerne i denne oppgaven bare kommer fra Østlandet. Dette ville vært vanskelig å 

gjennomføre på grunn av tiden jeg hadde til rådighet.  
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En annen svakhet som kan trekkes frem er at jeg i hovedsak har fokusert på Goffmans teorier. 

Det kunne vært hensiktsmessig å trekke inn teorier eller begreper fra annet hold i tillegg, men 

i denne sammenhengen følte jeg Goffman passet best inn med mitt datamateriale. 

I arbeidet med oppgaven dukket det opp ting underveis som jeg tenkte kunne være interessant 

for videre forskning. I omgangskretsen sin blir informanten Ervin ansett som en som 

misbruker Nav-systemet. I virkeligheten var han psykisk syk, men han anså det som mindre 

stigmatiserende å fremstå som en velferdsmisbruker. Når det kan være mer attraktivt å være 

en lovbryter enn å lide av psykisk sykdom, kan det være noe forskningen bør undersøke 

videre. Gruppen marginaliserte unge blir forsket på fra flere hold, og dette er noe som bør 

fortsette. Om de marginaliserte unge lettere kan fanges opp og holdes i arbeid eller aktivitet, 

vil det gagne både dem selv og samfunnet som helhet. 
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Vedlegg 1: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Innledning til intervjuet 

Presentere meg selv og formålet med masteroppgaven. 

Informere om intervjuprosessen – bruk av båndopptaker, tidsbruk 

Informere om anonymitet, konfidensialitet og informert samtykke.  

 

Bakgrunn om informanten 

Hvor gammel er du? 

Hvor i landet er du fra? 

Hvor lenge har du bodd der du bor nå? 

Hvilken utdannelse har du? 

Er du i jobb eller studier nå? 

Hva jobber du som? Hvor lenge har du jobbet som det? 

Hva studerer du? Hvor lenge har du studert? 

 

Dagens NAV-status 

Hvordan tjener du til livets opphold nå? Er du i kontakt med Nav nå? 

Når begynte det? 

Hvor lenge har det pågått? 

Kan du beskrive ditt første møte med Nav? Hva skjedde da som gjorde at du måtte kontakte 

Nav? 

Er det andre perioder hvor du har mottatt penger fra Nav? 

Kan du beskrive litt hva som skjedde da som gjorde at du måtte ha penger? 

Jeg er jo spesielt interessert i å snakke om det å omgå reglene til Nav, at man av ulike grunner 

ikke oppgir alt til Nav for dette kan påvirke stønadene man har. Har du noe erfaring med 

dette? 
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Kan du beskrive hva som skjedde den gangen som gjorde at du valgte dette? 

Hvordan kom du på at du kunne gjøre det? 

Tror du det er utbredt? 

Har du vært bekymret for at Nav skulle ha oppdaget det?  Hva har du tenkt om Nav 

oppdager det? 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

Hva tenker du om det du har gjort i dag? Har du dårlig samvittighet 

Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

Kontakten med Nav 

De gangene du har vært i kontakt med Nav, kan du fortelle litt om hvordan du gikk fram i 

dine møter med dem? 

Hvordan forberedte du deg? 

Hvordan føler du at du har blitt tatt i mot og behandlet av Nav? 

Du har jo vært i Nav-systemet i X-periode. Hva tenker du om å ha Nav på CV’en? 

Anser du jobb som et alternativ til Nav? 

 

Nav og sosialt nettverk 

Du har hatt Nav som kilde til livsopphold i perioder. Er dette noe du snakker om med andre? 

Hvem? 

Hva forteller du? 

Hvilke reaksjoner får du? 

Hvis ikke: Hvorfor ikke? 

Hvordan er det i omgangskretsen din, er det andre som er i samme situasjon som deg? 

Som er i Nav-systemet? 

Som får utbetalinger fra Nav de ikke nødvendigvis har krav på? 

Hvis informanten naver: Om noen i din nærmeste vennegjeng hadde gjort det samme som 

deg, hvordan hadde du reagert på det? 
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Trivsel 

Hvordan trives du i den situasjonen du er i nå? 

 

Holdninger til Nav 

Hvilke tanker gjorde du deg om Nav før du begynte å gå dit? Har disse tankene endret seg 

etter at du selv har vært i kontakt med systemet? 

Hva er en typisk Nav-bruker for deg? 

Ser du på deg selv som en typisk Nav-bruker? 

Ta opp «naving» fra mediene. Hva tenker du om disse historiene? Kjenner du deg igjen? Hva 

tenker du om begrepet? 

 

Fremtid 

Hvilke tanker har du om deg og arbeid i fremtiden? 

Har du noen mål eller drømmer for fremtiden? Hvor ser du deg selv om 5-10 år? 

Hva ser du for deg er din drømme-livssituasjon? 

 

Avslutning 

Spørre informanten om det er noe som han eller hun vil tilføye 

Ta kontakt underveis om det er noe du lurer på 

Takk for samtalen, det var nyttig for meg 
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Vedlegg 2: Informasjonsskriv 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

Bakgrunn og formål 

Jeg heter Elisabeth Grønvigh, og går masterprogrammet i sosiologi ved Universitetet i Oslo. 

Dette året skal jeg skrive masteroppgave om personer som mottar støtte fra NAV. Jeg er 

interessert i å prate med folk som omgår NAV-systemet og høre din historie rundt dette. Jeg 

ønsker å prate med personer som har slik erfaring, enten du kombinerer støtte fra NAV med 

andre kilder til livsopphold, eller om du bare livnærer deg på stønader. Det er ikke gjort 

mange liknende studier tidligere, og historien din vil derfor være veldig nyttig for meg. 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

I oppgaven min vil jeg intervjue deg for å høre din historie og erfaring, og intervjuet vil vare i 

rundt en time. Intervjuet vil bli tatt opp med båndopptaker, men all personlig informasjon om 

deg og lydopptak blir oppbevart utilgjengelig for andre.  

Spørsmålene jeg kommer til å stille i intervjuet vil handle litt om deg og din bakgrunn, din 

erfaring med NAV, hvorfor du søkte støtte fra NAV, hvordan du har tilpasset deg NAV sine 

regler o.l. 

Det er bare jeg som har tilgang til informasjonen du gir meg. NAV eller andre statlige 

instanser vil ikke få vite det du forteller i oppgaven min.  

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt, og all informasjon lagres i 

passordbeskyttet mappe på passordbeskyttet PC. Alle lydopptak og informasjon vil bli slettet 

når oppgaven er ferdigskrevet. Du blir anonymisert i oppgaven. 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 30.06.2015. 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke deg fra prosjektet uten å oppgi 

grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli slettet umiddelbart. 

Dersom har spørsmål, ta kontakt med Elisabeth Grønvigh, tlf. 936 22 943, e-post 

elisabeth.hg@gmail.com, eller veileder Lise Kjølsrød på tlf. 22 85 83 32, e-post 

lise.kjolsrod@sosgeo.uio.no.  

Vennlig hilsen 

Elisabeth Grønvigh 
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