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Sammendrag 

 

I denne oppgaven undersøker jeg hvilke konsekvenser arbeidsledighet og arbeidstap har 

for profesjonelle og høyt utdannedes selvoppfatning, det vil si deres tanker og følelser om 

seg selv. Profesjonelle og høyt utdannede arbeidere viser til mennesker med høy 

kompetanse, enten tilegnet gjennom høyere utdannelse eller gjennom arbeidserfaring og 

interne systemer for opprykk som har gjort dem praktiserende i yrker som tradisjonelt 

krever høyere utdanning. Det er argumentert for at disse arbeiderne knytter mer av sin 

selvforståelse til sitt arbeid, og derfor vil oppleve større konsekvenser ved arbeidstap og 

arbeidsledighet. 

 

Kvalitativ forskning på arbeidsledighet og arbeidstap blant profesjonelle og høyt 

utdannede har i liten grad benyttet identitetsteori i utforskning av identitetsmessige 

konsekvenser ved arbeidstapet og den påfølgende arbeidsledigheten. I denne oppgaven 

benytter jeg en todelt tilnærming til selvoppfatningen. Det «kollektive selvet» består av 

sosiale identiteter, det vil si sosiale grupper individet ser seg selv som medlem av, for 

eksempel yrke, profesjon, organisasjon osv. Det «personlige selvet» består av personlige 

identiteter, det vil si oppfattede personlige egenskaper som kompetent, intelligent, 

ansvarsbevisst osv. Disse to komponentene adresseres med hvert sitt forskningsspørsmål 

og hver sin teoretiske tilnærming: 

 

- Hvilke konsekvenser har arbeidstap og arbeidsledighet for individets sosiale 

identiteter? 

- Hvilke konsekvenser har arbeidstap og arbeidsledighet for individets personlige 

identiteter? 

 

Det første spørsmålet adresseres gjennom sosial identitetsteori, som undersøker hvordan 

mennesker kategoriserer seg selv som medlem av ulike sosiale grupper. Det andre 

spørsmålet undersøkes med utgangspunkt i teori om det speilede selvet, en ide om at 

individets forståelse av sine personlige egenskaper formes i sosial interaksjon. For å 

besvare problemstillingen har jeg gjort intervjuer med 10 mennesker som på bakgrunn 

av masseoppsigelser i oljesektoren endte opp arbeidsledige. 
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Med hensyn til sosiale identiteter finner oppgaven at arbeidstap kan ha konsekvenser ved 

å frata høyt utdannede verdsatte arbeidsidentiteter, men dette er kun beskrivende for én 

av deltakerne og er tilsynelatende ikke et definerende kjennetegn ved denne gruppen 

arbeidere. Det å bli arbeidsledig har hovedsakelig konsekvenser ved å plassere deltakerne 

i stigmatiserte kategorier som arbeidsledig eller støttemottaker, som devaluerer dem og 

underminerer deres handlekraft. Med hensyn til personlige identiteter opplever noen at 

ansvarliggjøring for opprettholdelse av egen arbeidsledighet tilskriver dem negative 

personlige egenskaper, eller at et offerperspektiv på deres situasjon underminerer 

opplevelse av egen tilpasningsdyktighet og handlekraft. I tillegg til konsekvenser 

adressert i forskningsspørsmålene finner oppgaven at arbeidstapet frarøver individet en 

potensielt viktig kilde for mestringstro. Oppgaven finner også positive sider ved 

arbeidstap og arbeidsledighet, og faktorer som bidrar til opprettholdelse av 

selvoppfatning. Arbeidstapet åpner for mer sosial omgang og for at andre sider ved livet 

kan få større identitetsmessig betydning i sosial konstruksjon av personlige identiteter. 

Dataene viser også hvordan mennesker ikke passivt internaliserer stigmatiserte sosiale 

kategorier eller negative tilbakemeldinger som sosiale og personlige identiteter, men 

aktivt motarbeider trusler mot egen selvoppfatning ved å se og beskrive 

arbeidsledigheten på alternative måter. Som deltakerne viser vil arbeidsledige kunne 

finne betydelig støtte fra andre til å opprettholde sin selvoppfatning. Til sist bidrar 

kontekstuelle faktorer til avstigmatisering av arbeidsledighet. Under masseoppsigelser 

der mange høyt utdannede ender opp arbeidsledige, er det lettere å distansere seg fra 

stereotypiske ideer om arbeidsledige. Utbredt arbeidsledighet gjorde også at deltakerne 

opplevde mer forståelse i sine sosiale omgivelser. 
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1. Innledning 

 

1.1 Tema og formål 

I denne oppgaven vil jeg undersøke arbeidsledighet og arbeidstap blant profesjonelle og 

høyt utdannede arbeidere. Moderne velferdsstater har gjennom offentlige 

støtteordninger i stor grad redusert de økonomiske lidelsene ved arbeidsledighet. Det er 

imidlertid konsensus om at lidelsene ved arbeidstap ikke kun kan forklares ved å se på 

materielle kostnader som tap av inntekt (Schöb, 2013: 149). Formålet med oppgaven er å 

få kunnskap om hvordan mennesker som potensielt har investert mye av sin 

selvforståelse i yrkene sine opplever arbeidstapet og den påfølgende arbeidsledigheten. 

Kunnskap om konsekvenser tilknyttet tap av sosial status og forstyrrelse av sosiale 

nettverk kan hjelpe samfunnet med å forstå livene til mennesker som har vansker med å 

finne arbeid (Ali, Fall & Hoffman, 2013: 112), og gjøre hjelpeapparatet bedre rustet til å 

styrke arbeidslediges mestringsevne (Halvorsen, 2004: 12). Kunnskap om de ulike 

forholdene som påvirker konsekvenser av arbeidsledighet er også viktig for å kunne drive 

effektiv policyutvikling og bedre situasjonen for mennesker som er rammet av 

arbeidsledighet (Schöb, 2013: 149). Å sysselsette flest mulig mennesker har vært et uttalt 

mål i norsk sosialpolitikk, hvor grunnloven § 110 påpeker at «Statens myndigheter skal 

legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets 

opphold ved arbeid eller næring» (Kongeriket Norges Grunnlov, 1814). 

 

1.2 Arbeidsledighetens menneskelige kostnader 

Et viktig utgangspunkt for oppgaven er ideen om at arbeidstap ikke kun har konsekvenser 

for menneskers økonomiske situasjon. Med arbeidet følger ikke bare inntekt og finansiell 

sikkerhet, men også en rekke andre goder. Emosjonelle kostander ved arbeidstap ble først 

utforsket i studier av arbeidsledige under de harde trettiårene, der sosialpsykologen 

Marie Jahoda var en sentral figur (Latack, Kinicki & Prussia, 1995: 313). I en artikkel fra 

1981 definerer Jahoda et skille mellom finansielle og ikke-finansielle goder ved arbeidet, 

eller det hun kaller manifeste og latente funksjoner. Manifeste funksjoner viser til den 

intenderte funksjonen med arbeidet: å oppnå en inntekt. Latente funksjoner viser til det 

ikke-finansielle biproduktet ved arbeidet. For eksempel definerer arbeidet status og sider 

ved ens identitet, gir en tidsstruktur for dagen, kontakt og delte opplevelser med 

mennesker utenfor kjernefamilien og mål og mening som er større enn det enkelte individ 
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(Jahoda, 1981: 188). I tillegg til finansielle konsekvenser er det derfor nødvendig å 

utforske de menneskelige kostnadene ved arbeidsledighet dersom en skal få et helhetlig 

bilde av arbeidstapets følger. 

 

Dersom mennesker primært opplever økonomiske konsekvenser ved å miste arbeidet vil 

det å finne nytt arbeid redusere det meste av stresset forårsaket av arbeidsledighet, 

spesielt dersom en klarer gjenopprette en inntekt lignende den en hadde i den tidligere 

jobben. Dersom arbeidstapet derimot har konsekvenser for hvordan mennesker forstår 

seg selv og sin posisjon i samfunnet, er det ikke sikkert at det å finne nytt arbeid vil kunne 

eliminere konsekvensene av arbeidstapet på tilsvarende måte (Brand, 2015: 366). 

Menneskers selvoppfatning (self-concept), det vil si tankene og følelsene et individ har 

om seg selv, vil på en rekke måter kunne påvirkes av arbeidstap og arbeidsledighet. Dette 

er bakgrunnen for Schöbs kritikk mot konvensjonell økonomisk teori som ikke tar høyde 

for de ikke-finansielle sidene ved arbeidsledighet: 

 

(…) if people who are laid off receive the same income as they received when working, 

they would strictly be better off because they would have the same income as before at 

their disposal, but more leisure time with which to spend it. Issues such as a loss in status 

or identity are not considered in this framework (Schöb, 2013: 152). 

 

Konsekvenser ved arbeidstap kan altså ikke reduseres til tap av inntekt. Konsekvenser vil 

blant annet være avhengig av hvor sentral plass arbeidet hadde i individets liv. Det å finne 

nytt arbeid har vist seg å ha stor betydning for blåsnipparbeidere for å eliminere psykiske 

og fysiske problemer forårsaket av arbeidsledighet, mens mennesker med høyere 

sosioøkonomisk status, ikke klarer å komme seg på tilsvarende måte etter å ha fått nytt 

arbeid. Det er stor enighet om at de psykologiske vanskene vanligvis assosiert med 

arbeidstap og arbeidsledighet skyldes destabilisering av arbeidernes identiteter, og det 

er tegn på at arbeidstapet har større konsekvenser for selvoppfatning blant profesjonelle 

og høyt utdannede hvitsnipparbeidere (Brand, 2015: 366; Lane, 2011: 64; Turner, 1995: 

214). I tråd med dette finner studier at mennesker med høyere utdanning tilskriver det 

lønnede arbeidets ikke-finansielle sider større betydning (Svallfors, Halvorsen & 

Andersen, 2001: 148) og at høyt utdannede og profesjonelle i større grad definerer seg på 

bakgrunn av sine yrker (Eriksson & Linde, 2014: 39-40). I boka Staying the Course, 
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beskriver Weiss (1990: 1-26) livene til menn i middelklasseyrker med høy grad av 

autonomi, ansvar og utfordringer. Dette er mennesker som ofte investerer mye i jobbene 

sine og gjerne sitter med mye ansvar både innenfor og utenfor jobben. For mange av disse 

mennene var det å overkomme yrkesutfordringene, og det å bli anerkjent for ens 

prestasjoner på arbeidsplassen, en viktig kilde for positiv selvfølelse og bekreftelse på 

egen verdi. En rekke forskere har derfor vist til arbeidstap blant profesjonelle arbeidere 

som et viktig forskningstema. For eksempel skriver Gabriel, Gray & Goregaokar: 

 

The experiences of these people are of considerable interest — how do people whose 

identities revolve around their professional expertise, whose sense of self-worth is tied to 

their professional achievements and whose power and status are tied to their position, 

make sense of the experience of being laid off? (2010: 1688). 

 

I likhet med dette skriver Kaufman: «Since there are some salient differences between 

professionals and those in other occupations with respect to the role of work in their lives, 

it is important to examine these differences particularly as they affect the impact of job 

loss» (1982: 22). At arbeidere som faller fra et høyere sted i det sosiale hierarkiet rammes 

hardere har vært omtalt som en «harder-they-fall effect». For arbeidere i god økonomisk 

posisjon hvor en større del av selvforståelsen er knyttet til arbeidet, vil forskjellen mellom 

det å være yrkesaktiv og arbeidsledig være større enn for andre arbeidere. Dermed vil 

overgangen til arbeidsledighet kunne oppleves mer dramatisk og medføre større sjokk og 

problemer for psykologisk velvære og sosiale interaksjoner (Brand, 2015: 371; Latack et 

al., 1995: 327).  

 

1.3 Profesjonelle og høyt utdannede 

Når det er tegn på at profesjonelle arbeidere og mennesker med høyere utdanning særlig 

knytter selvforståelse til arbeidet er det nødvendig å klargjøre hvem disse begrepene 

viser til. Profesjonsbegrepet er et omstridt begrep (Molander & Terum, 2008: 13). I 

dagligtale brukes begrepet på en inkonsistent måte, hvor hva vi anser som en profesjon 

og hvem vi ser på som profesjonelle, ofte skiller seg fra mer akademisk bruk av begrepet. 

Profesjonsbegrepet angir et sett komplekse karakteristika som yrker i ulik grad besitter, 

og det finnes ingen test som kan skille profesjoner fra ikke-profesjoner (Parkan, 2008: 

78).  Det faller utenfor denne oppgaven å redegjøre for debatten om hva som kjennetegner 
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en profesjon. Hovedtrekk det har vært stor enighet om er at profesjoner «er en type yrker 

som utfører tjenester basert på teoretisk kunnskap ervervet gjennom en spesiell 

utdanning. Profesjoner er yrker med bestemte koblinger til høyere utdanning og 

forskning» (Molander & Terum, 2008: 13). To aspekter står dermed sentralt: formelle 

kvalifikasjoner og praksis. De formelle kvalifikasjonene omhandler først og fremst 

utdanning på universiteter og høyskoler, men kan også omfatte formelle 

opplæringssystemer i arbeidslivet som for eksempel lærling-mesterordninger, der 

individet tilegner seg forskningsbasert kunnskap. Denne kunnskapen vil videre være 

anvendbar i bestemte yrker (Støkken, 2002: 24-25). Høyt utdannede er en mer generell 

betegnelse og viser til en gruppe mennesker med utdanning på universitets- eller 

høyskolenivå. Gruppene høyt utdannede og profesjonelle overlapper. Høyt utdannede vil 

imidlertid ikke nødvendigvis innbefatte mennesker med profesjonstitler oppnådd i 

yrkesspesifikke utdanninger som tannleger, advokater, ingeniører og lignende. 

Fellesnevneren for begge gruppene er at de viser til arbeidere med høy kompetanse, 

enten tilegnet i høyere utdanning eller gjennom yrkespraksis og opprykningssystemer på 

den bestemte arbeidsplassen.  

 

Stadig mer yrkesopplæring er ivaretatt i høyere utdanning på høyskoler eller 

universiteter, og en pågående profesjonalisering har av noen forfattere vært ansett som 

viktig for det moderne samfunnets utvikling og oppbygging av den moderne velferdsstat 

(Støkken, 2002: 34, 27). Noen av de første profesjonene i Europa kan spores tilbake til 

middelalderen og den tidlige moderne tid. Mange europeiske stater har spilt en viktig 

rolle for forankring av yrkespraksis i vitenskapelig kunnskap ved å etablere 

opplæringsprogrammer i universiteter og eliteskoler for høyere utdanning. Siden det 

nittende århundre har stadig mer yrkestrening funnet sted i skoler istedenfor på 

arbeidsplassen (Siegrist, 2015: 96). Norge var lenge et «bondeland» og ble relativt sent 

akademisert. Det Kongelige Fredriks Universitet (nå under navnet Universitetet i Oslo) 

ble etablert i 1813, og tilbød hovedsakelig utdanninger innenfor de store profesjonene. 

Først uteksaminerte universitetet teologer, jurister og medisinere, men nye 

profesjonsutdanninger dukket etter hvert opp og disse utgjør nå en betydningsfull andel 

av studiene på høyskoler og universiteter (Støkken, 2002: 27-28). Utover 

profesjonalisering har en kunnet observere en økt andel mennesker med høyere 

utdanning i flere land, blant annet som et resultat av at kunnskap har fått større betydning 
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i den moderne økonomien, gjerne betegnet «kunnskapsøkonomien». Ulike stater satser i 

økende grad på høyere utdanning for å fremme innovasjon og et konkurransemessig 

fortrinn i en global økonomi, og unge anser utdanning som viktigere enn før for å oppnå 

et fortrinn i arbeidsmarkedet (Brown, Lauder & Ashton, 2011: 29-35).  

 

1.4 Arbeidsledighet i Norge 

Sammenlignet med andre land har Norge generelt lav arbeidsledighet (Halvorsen, 2004: 

61). Halvorsen (2004) beskriver de ulike statistikkene for arbeidsledighet i Norge 

gjennom tidene. Selv om vi ikke har noen pålitelig historisk statistikk på 

arbeidsledigheten i Norge, viser tall på registrerte arbeidsledige ved fagforeninger at 

omtrent 8 prosent av fagorganiserte menn var arbeidsledige så tidlig som i 1905. Videre 

viser disse tallene noen perioder med høyere arbeidsledighet i 1920-årene og særlig i 

1930-årene. Arbeidsledighetsbildet snudde i etterkrigstiden hvor arbeidskraft snarere 

ble en mangel, og relativt lav arbeidsledighet rådet helt frem til 1970-tallet. I tiden fram 

til 1970 ble arbeidsledighet målt på basis av registrerte arbeidsledige ved 

arbeidskontorene (den registrerte arbeidsledigheten). I tillegg til arbeidskontorenes 

statistikker har statistisk sentralbyrå i senere tid gjort kvartalsvise utvalgsundersøkelser 

(arbeidskraftsundersøkelsen eller AKU) for å få et mer nøyaktig totalbilde av 

arbeidsledigheten.  Tall fra AKU viser at arbeidsledigheten økte fra 1,7 prosent til 6,0 

prosent i perioden 1980-1992 (Halvorsen, 2004: 44-47). I 1999 hadde 

arbeidsledighetstallene sunket til 3,2 prosent, og frem til 2012 varierte 

arbeidsledighetstallene mellom 3,2 og 4,6 prosent (Statistisk sentralbyrå, 2013: 212).  

 

Tall fra arbeidskraftsundersøkelsen kunne i 2016 fortelle om en stor vekst i antall 

registrerte arbeidsledige med universitets- og høyskoleutdannelse. I perioden november 

2014 til november 2015 økte arbeidsledigheten blant denne gruppen arbeidere med 13 

prosent. En viktig årsak til dette var nedgangen i oljerelaterte næringer hvor lavere 

oljepriser tvang fram masseoppsigelser i oljesektoren, en sektor hvor utdanningsnivået 

generelt er høyt (Statistisk sentralbyrå, 2016). Statistikk fra perioden november 2015 til 

november 2016 viste en ytterligere vekst i arbeidsledighet blant mennesker med 

utdanning på høyskole- og universitetsnivå på 8 prosent (Statistisk sentralbyrå, 2017). 

Høyere utdanning virker vanligvis beskyttende mot det å bli arbeidsledig. En 

forskningsrapport fra 2006 kunne fortelle at mennesker med høyere utdanning i form av 
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høyskole og universitetsutdanning i perioden 1993-2003 omtrent hadde 7 prosent 

sannsynlighet for å bli arbeidsledige, sammenlignet med 23 prosent hos mennesker med 

obligatorisk grunnskole som høyeste utdanning (Fevang & Røed, 2006: 6). Vi har med 

dette en relativt stor gruppe arbeidsledige som tradisjonelt har vært skjermet for 

arbeidsledighet.  

 

1.5 Forskningsspørsmål 

Med denne oppgaven ønsker jeg primært å bidra til den sosiologiske litteraturen. Det har 

vært gjennomført en rekke studier som adresserer identitetskonsekvenser blant 

profesjonelle og høyt utdannede arbeidsledige i internasjonal forskning, men det har så 

langt ikke vært gjort noen norske studier på denne gruppens opplevelse av arbeidstap og 

arbeidsledighet. Med hensyn til det store antallet arbeidsledige profesjonelle og høyt 

utdannede i Norge på skrivende tidspunkt, er det kanskje særlig behov for norsk 

forskning på konsekvensene arbeidstapet og arbeidsledigheten har for disse 

menneskene. Den tidligere forskningen som adresserer identitetskonsekvenser av 

arbeidstap og arbeidsledighet blant disse arbeiderne har benyttet ulike tilnærminger til 

identitet som i varierende grad er gjort eksplisitt i tekstene. Med noen få unntak forblir 

identitetsteorien fraværende i de kvalitative studiene til fordel for en mer åpen og intuitiv 

forståelse av identitetsbegrepet. I denne oppgaven ønsker jeg derfor å tilnærme meg 

temaet fra et identitetsteoretisk ståsted, der jeg søker å besvare følgende problemstilling: 

 

Hvilke konsekvenser har arbeidstap og arbeidsledighet for profesjonelle og høyt utdannedes 

selvoppfatning? 

 

For å besvare denne problemstillingen tar jeg utgangspunkt i to forskningsspørsmål som 

adresserer to ulike sider ved selvoppfatning: 

 

- Hvilke konsekvenser har arbeidstap og arbeidsledighet for individets sosiale 

identiteter? 

- Hvilke konsekvenser har arbeidstap og arbeidsledighet for individets personlige 

identiteter? 
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Oppgaven er utforskende og tar utgangspunkt i en bred tilnærming til 

konsekvensbegrepet. Konsekvenser innebærer i dette perspektivet mer enn endringer i 

selvoppfatning forårsaket av arbeidstap og arbeidsledighet. Med konsekvenser mener jeg 

alle måter identiteter settes under press på, trues, påvirkes osv. For å svare på 

forskningsspørsmålene har jeg benyttet semistrukturerte intervjuer hvor jeg har pratet 

med 10 mennesker om deres opplevelse av arbeidstapet og den påfølgende 

arbeidsledigheten. Intervjuene ble kodet, sammenlignet, og drøftet i lys av teori. Alle 

studiedeltakernes arbeidsledighet hang sammen med nedbemanningen i den norske 

oljesektoren. Selv om oppgaven hovedsakelig skrives som et bidrag til sosiologisk 

forskning, kan den også anses som et bidrag til den organisatoriske 

nedbemanningslitteraturen, der ofrene for nedbemanning i stor grad har vært oversett 

(Parris & Vickers, 2010: 346; Vickers & Parris, 2010: 58). Ettersom oppgaven utforsker 

betydningen av arbeid for mennesket, er den også et bidrag til arbeidslivsforskningens 

diskusjon om hvorvidt fleksibilitetskrav i det moderne arbeidslivet har redusert arbeidet 

som kilde for tidsmessig og fremtidsmessig forutsigbarhet og identitet (Sennett, 1998). 

 

For klarhetens skyld kan det påpekes at begrepene arbeidstap og arbeidsledighet viser til 

distinkte fenomener. I denne oppgaven baserer jeg meg på en bred definisjon av 

arbeidsledighet, forstått som et fravær av inntektsgivende arbeid (Fineman, 1983a: 5). 

Mens arbeidsledighet er en tilstand, kan arbeidstap forstås som en hendelse som ufrivillig 

fjerner lønnet arbeid fra et individ, og som fører til kortere eller lengre perioder med 

arbeidsledighet. Arbeidstap og arbeidsledighet kan plasseres på hver sin side av et 

tidsmessig kontinuum, hvor vi har arbeidstapet som hendelse på den ene siden og en 

tilstand av kronisk arbeidsledighet på den andre. Individer kan befinne seg på ulike steder 

langs dette kontinuumet (Brand, 2015: 360; Latack et al., 1995: 313). Oppgavens 

problemstilling retter fokus mot opplevelser av både arbeidstapet og den påfølgende 

arbeidsledigheten, og jeg vil undersøke identitetskonsekvenser knyttet til begge disse 

aspektene. For enkelthetens skyld vil jeg omtale både profesjonelle og høyt utdannede 

under betegnelsen «høyt utdannede», med mindre en av gruppene er spesifisert i 

litteraturen jeg viser til. 
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1.6 Oppgavens oppbygning 

I kapittel 2 går jeg gjennom den teoretiske bakgrunnen for oppgaven. Jeg vil kort gjøre 

rede for noen kontekstuelle faktorer, definere og gjøre rede for ulike identitetsbegreper, 

gå igjennom den tidligere forskningen på temaet, og redegjøre for identitetsteoriene som 

blir utgangspunkt for egen analyse. I kapittel 3 vil jeg beskrive metoden jeg har benyttet 

for å besvare problemstillingen. Jeg vil blant annet begrunne valg av metode, beskrive 

hvordan jeg fikk tak i informanter, gjøre rede for etiske betraktninger og analytisk 

tilnærming til empirien. I de to neste kapitlene vil jeg analysere de innhentede dataene 

med utgangspunkt i den gjennomgåtte identitetsteorien. Mens kapittel 4 dedikeres til å 

analysere arbeidstapets konsekvenser for sosiale identiteter, vil kapittel 5 vies til å 

analysere personlige identiteter, med særlig fokus på arbeidstapets konsekvenser for 

deltakernes sosiale interaksjoner. Avslutningsvis samler jeg hovedtrekkene i analysen i 

en konklusjon, gjør noen teoretiske betraktninger og kommer med forslag til videre 

forskning. 
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2. Teori og tidligere forskning 

 

2.1 Arbeidsledighetens kontekst  

Arbeid og arbeidsledighet eksisterer ikke i et vakuum, men er situert i en sosial og 

kulturell kontekst. Jeg vil derfor kort redegjøre for noen kontekstuelle faktorer knyttet til 

det norske samfunnet generelt og på intervjutidspunktet mer spesifikt, som har betydning 

for forståelsen av arbeid og arbeidsledighet. Beskrivelsen er på ingen måte uttømmende, 

men viser likevel til noen faktorer som er potensielt viktige i analysen av deltakernes 

opplevelser. 

 

Arbeidsledighetens konsekvenser må forstås på bakgrunn av betydningen samfunnet 

tillegger lønnsarbeidet. Norge beskrives gjerne som en velferdsstat med høy arbeidsetikk 

hvor en sterk arbeidsorientering råder (Halvorsen, 2004: 24-27). Det er argumentert for 

at denne nordiske arbeidsorienteringen blant annet har historiske røtter i protestantisk 

arbeidsetikk, en ide om at det var en plikt å jobbe i Guds ære og vie sitt liv til sitt yrke 

(Hyggen, 2005: 50; Stjernø & Øverbye, 2012: 18).  Denne ideen ble først formulert av Max 

Weber i hans verk Den protestantiske Etikk og Kapitalismens Ånd på begynnelsen av 1900-

tallet. Weber observerte at mange som var suksessfulle i samfunnet i for eksempel 

administrative posisjoner og ferdighetskrevende arbeid, også var protestanter. Årsaken 

til dette tilskriver Weber den kalvinistiske retningen innenfor protestantismen som 

hevdet at menneskers frelse var predestinert, hvor bare noen få var utvalgt for evig frelse. 

En konsekvens av dette var at mennesker verdsatte å vie seg til sine plikter. Det var ingen 

måte å vite om en var utvalgt, men hardt arbeid og suksessen det medbrakte ble sett på 

som viktige indikasjoner på Guds velsignelse (Parkan, 2008: 79-80). Mens idealet om å 

jobbe hardt ble separert fra dets religiøse formål, eksisterer det nå som en arbeidsetikk i 

egen rett. Som Hyggen (2005) skriver har arbeid i Norge i tråd med den protestantiske 

arbeidsetikken vært ansett som en moralsk forpliktelse. Det råder forventninger om at 

alle arbeidsdyktige skal arbeide og det har vært uttalt skepsis til passive tiltak for 

arbeidsledige, det vil si økonomiske overføringer uten medfølgende krav om opplæring 

og arbeidssøking. Arbeidsetikken er også forankret i arbeidslinjen i den norske 

sosialpolitikken - et politisk mål om å ha flest mulig i arbeid og færrest mulig på trygd. 

Arbeidslinjen har hatt generelt bred politisk oppslutning (Hyggen: 2005: 50). 
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Sosialisering inn i et samfunn med sterk arbeidsetikk vil kunne gi arbeidet en sentral rolle 

i ens liv og meningstilværelse (Schöb, 2013: 151).  

 

En konsekvens av lønnsarbeidets verdsettelse i samfunnet er nedvurdering av mennesker 

som ikke har inntektsgivende arbeid. Den protestantiske arbeidsetikken fremstår som 

den klareste historiske bakgrunnen for stigmatisering av arbeidsledighet (McFadyen, 

1995: 234-235). I sitt sentrale sosiologiske verk på stigma Stigma – Management of 

spoiled identity, definerer Erving Goffman stigma som «an attribute that is deeply 

discrediting» (1968: 13). Begrepet ble opprinnelig brukt av grekerne for kroppslige tegn 

som anga noe avvikende ved bærerens karakter. De brennemerket slaver, forbrytere og 

lignende for å synliggjøre deres avvikende status. Begrepet er i dag separert fra det fysiske 

aspektet men viser fortsatt til en egenskap assosiert med skam. Goffman skiller mellom 

tre former for stigma: stigma som omgir fysiske kroppslige avvik, stigma som omgir det å 

tilhøre en ut-gruppe, og stigma knyttet til mangler ved ens karakter. Stigma rundt 

arbeidsledighet knyttes gjerne til en ide om personlige mangler og negative karaktertrekk 

(Goffman, 1968: 11, 14).  

 

Det finnes få nyere studier av den norske befolkningens syn på arbeidsledige. En studie 

av Halvorsen (2005: 22) på holdninger til arbeidsledige støttemottakere, fant at 69% sa 

seg helt eller delvis enig i at mange som får dagpenger kunne fått jobb om de bare ville. 

Sammenlignet med Danmark og Sverige var mistilliten til arbeidsledige støttemottakere 

noe høyere i Norge. Studien viste også tegn på høy solidaritet med arbeidsledige, men 

denne er tilsynelatende betinget av at arbeidsledige er aktive arbeidssøkere og ikke 

misbruker dagpengeordningen. Videre finnes det forskning som rapporterer stigma slik 

den arbeidsledige selv opplever det. I tråd med Halvorsens studie, fant Hyggens (2005: 

53-56) komparative studie av arbeidsledige ungdommer i Danmark og Norge at ungdom 

i Norge opplevde mer stigma rundt arbeidsledighet og i større grad verdsatte 

lønnsarbeidet. Lundberg (2012: 277-282) fant i sin doktorgradsavhandling at 

støttemottakere opplevde stigma i form av moralske anklager og mistenkeliggjøring av 

det å være mottaker av stønad. Eksempelvis viser mediene til moralsk forfall som 

forklaring på det store antallet støttemottakere. Flere opplevde også normalitetspress 

eller moralsk ubekvemhet fra nære relasjoner som familie og venner. Tanum & Krogstad 

(2014) fant i sin narrative studie av arbeidslediges fortellinger at flere uttrykte en 
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bevissthet om stigma rundt arbeidsledighet, hvor de ved å utforme fortellinger om sin 

arbeidsledighet på bestemte måter beskyttet seg mot stigmaet. For eksempel valgte noen 

å fremstille seg som ofre for ytre omstendigheter, sette fokus på at de var aktive 

jobbsøkere, eller omtale arbeidsledighetstrygd som rettferdig på bakgrunn av tidligere 

innbetalt skatt. Disse studiene tyder på at stigma rundt arbeidsledighet eksisterer, 

oppleves og må håndteres blant arbeidsledige i norsk kontekst. 

 

Grad av stigma rundt arbeidsledighet vil imidlertid modereres av noen kontekstuelle 

faktorer som må tas i betraktning dersom en vil vurdere identitetskonsekvensene ved 

arbeidsledighet. Dette gjelder særlig arbeidsledighetens utbredelse i en region på et gitt 

tidspunkt, og årsaken til arbeidstapet. I perioder med utbredt arbeidsledighet, hvor 

mange «vanlige» mennesker mister arbeidet, kan stigma rundt arbeidsledigheten 

reduseres (Schöb, 2013: 151). Dette beskrives av Brand som en «social norm effect»: «As 

aggregate unemployment increases, one’s own unemployment represents a smaller 

deviation from the social norm (…), and thus we may observe smaller displacement effects 

on social-psychological well-being in contexts of mass layoffs» (Brand, 2015: 366). Med 

andre ord vil internalisering av skyld reduseres i en kontekst med utbredt 

arbeidsledighet, ettersom dette gjør at egen arbeidsledighet ikke skiller seg betydelig fra 

den sosiale normen. Når individet kan vise til makrostrukturelle faktorer utenfor egen 

kontroll som årsak til sin arbeidsledighet, og kan forvente at andre mennesker har 

kunnskap om disse, vil identitetstrusler trolig reduseres (Schöb, 2013: 151). Jeg skriver 

denne oppgaven i en periode hvor masseoppsigelser i oljesektoren har gjort et stort antall 

høyt utdannede arbeidsledige, med særlig stor utbredelse på Sør-Vestlandet. Alle 

deltakerne i dette prosjektet var ofre for denne nedbemanningen og de fleste var bosatt i 

denne regionen. Det kan derfor tenkes at opplevelser av skyld og stigma rundt 

arbeidsledighet minimeres, og at identitetstrusler vanligvis forårsaket av stigma ikke 

rammer deltakerne like hardt i denne konteksten.  

 

2.2 Ulike identitetsbegreper 

For å undersøke hvordan arbeidstap og arbeidsledighet påvirker menneskers 

selvoppfatning er det nødvendig å klargjøre hva som menes med dette. I litteraturen på 

selvet har ulike identitetsrelaterte begreper vært tatt i bruk. Blant disse er sentrale 

begreper selvet, selvoppfatning og identitet. Det råder mye tvetydighet i disse begrepenes 
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meningsinnhold slik de anvendes i litteraturen. Dette skyldes blant annet forfattere som 

bruker dem på en upresis måte eller ikke klargjør begrepenes innhold (Owens & 

Samblanet, 2013: 227-228). For eksempel er begreper som selvet og identitet noen 

ganger brukt synonymt, men andre ganger som ulike begreper (Oyserman, Elmore & 

Smith, 2012: 70-71). Ettersom forskningslitteraturen og teoriene jeg trekker inn i 

oppgaven viser til alle tre begrepene, er det nødvendig å klargjøre begrepenes innhold og 

relasjon til hverandre.  

 

For å definere et skille mellom selvet og selvoppfatning er det gunstig å ta et historisk 

tilbakeblikk ved å kort redegjøre for selvet slik det presenteres i teoriene til sosiologene 

Charles Horton Cooley og George Herbert Mead. Spørsmål om selvet var i omtrent to 

millennier hovedsakelig diskutert innenfor en teologisk kontekst. Under 

opplysningstiden ble diskusjonen om selvet i økende grad ledet av filosofer, før det fikk 

oppmerksomhet innenfor psykologien mot slutten av det 19. århundre. Selvet ble først et 

tema for sosiologien i første halvdel av det 20. århundret gjennom arbeidene til Cooley og 

Mead. Disse var viktige i etablering av den symbolske interaksjonismen, et sosiologisk 

perspektiv som anser mening som et produkt av sosial interaksjon mellom aktører (Leary 

& Tangney, 2012: 2). I sitt verk fra 1902 fremhevet Cooley selvets sosiale forankring ved 

å bruke speilet som metafor. Begrepet «speilbilde-selvet» (looking-glass self) angir en 

prosess hvor individet får forståelse av seg selv ved å speile seg i reaksjonene det får fra 

andre. Vi forestiller oss hvordan andre vurderer vår atferd, handlinger og verdier, og dette 

vil påvirke hvordan vi ser oss selv (Cooley, 1967/1902: 184). Omtrent to tiår senere 

publiserte Mead (1934) en bok som nyanserte og videreutviklet Cooleys ideer. Mead trakk 

blant annet et skille mellom to komponenter ved selvet: «jeg’et» («I») og «meg’et» («Me»).  

Meg’et viser til det sosialiserte selvet, hvor individet på bakgrunn av alle tidligere 

interaksjoner og perspektivtaking med andre kan se seg selv gjennom gruppens øyne og 

innta et perspektiv på seg selv som objekt. Jeg’et viser derimot til umiddelbare 

opplevelser og reaksjoner i verden, upreget av selvrefleksjon. De utgjør to separerte 

komponenter ved opplevelse, men hører likevel sammen, hvor jeg’et både fremkaller 

meg’et og responderer på det (Mead, 1934: 173-178). 

 

På bakgrunn av Mead argumenterer Gecas for at selvet er en refleksiv prosess, det vil si 

evne til å innta andre menneskers perspektiver for å se seg selv som objekt, en prosess 
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som oppstår på bakgrunn av det dialektiske forholdet mellom meg’et og jeg’et. Språket er 

en sentral forutsetning for refleksivitet (Gecas, 1982: 3). Ved at samfunnet utstyrer 

mennesker med felles språk og meningshorisont blir det mulig å innta hverandres 

perspektiver i sosial interaksjon og se seg selv utenfra (Stets & Burke, 2003: 128). Selvet 

og selvoppfatning er nærliggende begreper. Mens selvet viser til refleksivitet som en 

prosess, viser selvoppfatning til produktet av denne prosessen, og omhandler tanker og 

følelser et individ har om seg selv. Mens begrepet selvet byr på et filosofisk grunnlag for 

studier av selvoppfatning, er selvet i motsetning til selvoppfatning ikke tilgjengelig for 

direkte empirisk forskning (Gecas: 1982: 3). Arbeidene til Cooley og Mead var viktige i 

etableringen av et teoretisk fundament for forskning på menneskers selvoppfatning. 

Paradigmene som rådet i sosiologisk forskning i Cooley og Meads tid tillot i liten grad 

denne typen studier, og det tok derfor et halvt århundre etter Cooley og to tiår etter Mead, 

før selvoppfatning ble gjenstand for empirisk forskning i sosiologien (Rosenberg, 1989: 

38).  

 

Videre kan vi snakke om selvoppfatningers innhold, og det er her identitetsbegrepet gjør 

seg gjeldende. Selvoppfatning kan sies å være sammensatt av ulike identiteter som 

evalueres på bestemte måter av identitetsbæreren1 (Gecas, 1982: 4). Ettersom 

menneskers selvoppfatninger oppstår i sosial interaksjon i et komplekst organisert 

samfunn, er det argumentert for at den også gjenspeiler samfunnet med tanke på 

differensiering, kompleksitet og organisering: «there are as many different selves as there 

are different positions that one holds in society and thus different groups who respond to 

the self» (Stets & Burke, 2003: 132). Selvoppfatninger er med andre forankret i ulike 

identiteter, som gjenspeiler ulike posisjoner i samfunnet. Dette kan eksempelvis være 

sosiale kategorier (etnisitet, kjønn, yrke) eller sosiale roller (far, kollega, venn). I tillegg til 

sosiale kategorier og roller besitter mennesker personlige identiteter. Det vil si 

opplevelse av individuelle karakteristika som kroppslige kjennetegn, psykologiske 

kjennetegn, personlig smak, opplevelser av egen kompetanse osv (Stets & Burke, 2003: 

132, 144-146; Turner, 2010: 18). 

 

                                                           
1 Noen studier retter utelukkende fokus på selvevaluerende sider ved selvoppfatning, det som gjerne betegnes 
som selvfølelse (self-esteem). Selv om det er overlapp mellom selvfølelse og identiteter behandles de ofte 
innenfor separerte forskningstradisjoner (Gecas, 1982: 4), og jeg vil i denne oppgaven kun vurdere selvfølelse 
slik det relateres til identiteter.  
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Kort oppsummert kan de tre begrepene selvet, selvoppfatning og identitet plasseres på 

ulike nivåer i et begrepsmessig hierarki (Owens & Samblanet, 2013: 226-227). Øverst i 

hierarkiet finner vi det overordnede begrepet selvet, som omhandler refleksivitet som 

prosess. Selvet innbefatter selvoppfatningen og viser til produktet av denne 

refleksiviteten, dvs. de ulike følelsene og tankene et individ har om seg selv. Til sist 

innbefatter selvoppfatningen identitetsbegrepet som viser til ulike sosiale kategorier, 

roller og personlige identiteter. 

 

2.3 Tidligere forskning 

Selvoppfatning er blant annet adressert i sosiologisk, sosialpsykologisk og psykologisk 

forskning. Jeg avgrenser oppgaven til sosiologisk og sosialpsykologisk litteratur mens 

psykologiske studier faller utenfor denne oppgaven. Arbeidsledighetslitteraturen har 

hovedsakelig fokusert på blåsnipparbeidere, mens høyere klasser og hvitsnipparbeidere 

i mindre grad er tildelt oppmerksomhet (Fineman, 1983b: 148). I norsk forskning er det 

ikke gjort studier på opplevelser av arbeidsledighet blant denne gruppen arbeidere. 

Temaet er gitt mer oppmerksomhet i internasjonal forskning hvor amerikanske, 

kanadiske og engelske studier har gitt varierte resultater. 

 

Noen av de første studiene som adresserer identitetskonsekvenser ved arbeidsledighet 

blant profesjonelle og høyt utdannede ble gjort på 70-tallet. Leventman (1981) gjorde et 

tiårig feltarbeid på økonomiske, sosiale og psykologiske konsekvenser hos profesjonelle 

rammet av strukturell arbeidsledighet i Amerika. Nedsatt økonomisk funksjon, 

manglende evne til å forsørge familien og gjentatte episoder med avvisning medbrakte 

nedsatt selvtillit, hvor flere begynte å tvile på egne evner. Sammenlignet med 30-tallet var 

årsaken for arbeidsledigheten på 70-tallet mindre synlig, og ble derfor tolket som et 

resultat av personlige mangler. I perioden 1972-1978 undersøkte Ragland-Sullivan & 

Barglow (1981) akademikeres opplevelse av å ikke få fornyet ansettelsesforholdet etter 

økonomiske nedskjæringer. De fleste opplevde arbeidstapet som et sjokk og mange 

opplevde det som en identitetstrussel. Flere av dem som ikke klarte å få nye akademiske 

jobber nektet å gi slipp på sine akademiske identiteter, og noen holdt fast på disse i flere 

år etterpå. Andre klarte å redefinere seg selv og se på jobbtapet som en erfaring.  

 



15 
 

Tre studier gjennomført ved et servicesenter for profesjonelle i Massachusetts ga derimot 

motstridende resultater. Etter Vietnamkrigens slutt mistet omtrent 10 000 tekniske 

profesjonelle og forskere arbeidet etter masseoppsigelser i industri tilknyttet 

teknologiutvikling for luftforsvaret. Powell & Driscoll (1973) fant at identitetsproblemer 

ble særlig synlige under jobbsøking da arbeidsledige bevisst måtte forholde seg til hvilke 

sider ved sin kompetanse og erfaring de skulle vektlegge. Flere hadde opplevelsen av å 

miste hvem de var yrkesmessig ettersom de i større grad lot markedet definere deres 

evner. De to andre studiene viste derimot få indikasjoner på svekkede selvbilder. Little 

(1976) fant at mange så arbeidstapet som en lettelse og en mulighet for å gjøre noe annet. 

Det var få indikasjoner på svekkede selvbilder, til tross for at deres syn på seg selv som 

kompetente individer trolig står i konflikt med å være arbeidsledig. Jacobsen (1987) fant 

i tråd med Little få uttrykk for psykososialt stress tilknyttet svekkede selvbilder. Så lenge 

den arbeidsledige hadde økonomiske ressurser opplevdes ikke arbeidstapet spesielt 

stressende. Jacobsen mente at identitetskrisen blant Powell & Driscolls studiedeltakere 

egentlig var et uttrykk for identitetskrise i ingeniørprofesjonen, snarere enn krise 

forårsaket av arbeidstapet.  En longitudinell studie av Cohn (1978) fra samme periode 

fant at endring i ansettelsesstatus hadde konsekvenser for blåsnipparbeideres 

selvtilfredsstillelse, men ikke for høyt utdannede hvitsnipparbeidere, der høyere 

utdanning tilsynelatende lindrer identitetskonsekvenser.  

 

Senere forskning har imidlertid igjen funnet identitetsmessige konsekvenser. Fineman 

(1983a) fulgte 100 oppsagte hvitsnipparbeidere over en fire års periode, og fant at to 

tredjedeler opplevde arbeidstapet som en trussel mot selvet, deres kompetanse, selvverd, 

identitet og meningstilværelse. En tredjedel opplevde imidlertid arbeidstapet frigjørende 

fra et arbeid de ikke trivdes med og en mulighet til å gjøre noe annet. Uavhengig av 

yrkestilknytning opplevde alle deltakerne arbeidsledighetsrollen som stigmatisert. 

Newman (1989) har vist hvordan arbeidstap blant øvre middelklasseledere skapte et 

misforhold mellom ledernes sterke yrkesidentiteter og deres nye posisjon. Lederne, 

sosialisert inn i en meritokratisk ledelseskultur, holdt seg selv ansvarlige for arbeidstapet. 

Andre profesjonelle klarte imidlertid å skjerme selvbildet ved å definere arbeidstapet som 

en felles skjebne med eksterne årsaker. Videre har Turner (1995) undersøkt betydningen 

av utdanningsnivå og arbeidsledighetens utbredelse, og fant særlig store helsemessige 

konsekvenser blant arbeidsledige i kontekster med lav arbeidsledighet, spesielt blant 



16 
 

dem med høyere utdanning. Turner argumenterer for at arbeidsledige med høyere 

utdanning i større grad opplever identitetskonsekvenser, mens mennesker uten 

utdanning primært opplever finansielle vansker.  

 

I forsking publisert etter millenniumskiftet har Cassidy (2001) gjennom en 

spørreundersøkelse undersøkt selvkategoriseringer blant høyt utdannede arbeidsledige. 

Omtrent halvparten kategoriserte seg som arbeidsledig og opplevde mer psykologiske 

plager enn de som valgte andre kategorier, trolig på grunn av stigma tilknyttet 

arbeidsledighetskategorien. En intervjustudie av Letkemann (2002) utforsket 

profesjonelles mestringsstrategier i håndtering av stigma. Deltakerne hadde lite erfaring 

med å være arbeidsledige, og teknikkene de utviklet for å håndtere stigmaet bidro til 

vansker med å opprettholde et positivt selvbilde. Flere av informantene trakk seg tilbake 

sosialt, og sosial isolasjon medbrakte lav selvfølelse og opplevelse av å svikte i sine roller 

som foreldre, venner og livspartnere. Garrett-Peters (2009) har videre undersøkt 

arbeidsledige profesjonelle og ledere i støttegrupper. Deltakerne hadde mye investert i 

sine yrkesmessige identiteter, og arbeidstapet utgjorde en stor trussel mot deres 

selvbilder. Fokuset for studien er imidlertid på hvordan selvbilder repareres i felleskap 

hvor deltakerne blant annet redefinerte arbeidstapet, lærte å verdsette daglige seiere, gi 

hverandre positive tilbakemeldinger osv.  

 

Videre har Lane (2011) vist hvordan deregulering av arbeidsmarkedet og økt usikkerhet 

endret høyt utdannede hvitsnipparbeideres karriereorienteringer. Karrierer er ikke 

lenger en lineær oppadgående klatring på karrierestigen, men en rekke jobbskifter som 

bidrar til akkumulering av ferdigheter. Arbeidsledige kunne dermed se arbeidsledigheten 

som en del av sine profesjonelle karrierer. Lane fant likevel tegn på at de identifiserte seg 

med arbeidet de gjorde, der arbeidsledighet medførte opplevelser av meningsløshet. 

Gabriel et al. (2010; 2013) har gjort to studier på narrativ identitetskonstruksjon hos 

middelaldrende ledere og profesjonelle som mistet jobben under den økonomiske krisen 

i 2008. Den første studien (Gabriel et al., 2010) undersøkte hvordan 12 rammede 

inkorporerte jobbtapet i sin selvforståelse like etter oppsigelsen. Noen omtalte det som 

en midlertidig avsporing i deres karriereløp, mens andre så det som et traumatisk 

endepunkt for sin karrieremessige identitet. En siste gruppe så seg selv som i et 

moratorium med usikre framtidsutsikter, men søkte likevel å gjøre det beste ut av 
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situasjonen der arbeidstapet ble sett på som et nytt kapittel i livet. I deres andre studie 

(Gabriel et al., 2013) ble deltakerne intervjuet to år etter arbeidstapet. Noen av deltakerne 

jobbet hardt for å bekrefte identiteten og autoriteten de hadde i sitt tidligere yrke. Andre 

så på arbeidstapet som endelig, og uttrykte fragmenterte selvbilder og lav selvverd. En 

siste gruppe kjennetegnet av fleksibilitet søkte å redefinere seg selv. 

 

Som nevnt vil identitetsbegrepet i mange studier forbli udefinert og tilnærmet på en ikke 

klargjort måte. Dette gjør seg i stor grad gjeldende i den kvalitative forskningen på 

profesjonelle og høyt utdannedes identiteter. De gjennomgåtte studiene har benyttet 

ulike tilnærminger til identitet, som i ulik grad er gjort eksplisitt i tekstene. Med noen få 

unntak baserer forskerne seg på en intuitiv eller generell forståelse av identitetsbegrepet. 

Dette er ikke å si at funnene fra studiene ikke er verdifulle, men at dypere innsikt i 

hvordan selvoppfatninger påvirkes, og ikke påvirkes, kan oppnås med å benytte et 

definert identitetsteoretisk rammeverk. I denne studien ønsker jeg derfor å undersøke 

arbeidstap og arbeidsledighet blant høyt utdannede med utgangspunkt i identitetsteori.  

 

2.4 Oppgavens identitetsteoretiske utgangspunkt 

For å kunne undersøke de ulike måtene et arbeidstap kan ramme selvoppfatning er det 

nødvendig å velge teoretiske begrep som retter fokus mot bestemte aspekter ved selvet. 

Teorier gir oss et utgangspunkt for å organisere ukjente fenomener, og et fundament for 

å vurdere disse på en kritisk måte (Silverman, 2001: 23). Selvoppfatning kan deles inn i 

to komponenter som opererer relativt uavhengig av hverandre: det personlige og det 

kollektivet selvet. Hvert av disse komponentene kan knyttes til ulike typer identiteter. Det 

kollektive selvet består av sosiale identiteter, det vil si en rekke formelle og uformelle 

sosiale grupper mennesker ser seg selv som medlem av. Individet inntar medlemskap i 

ulike sosiale grupper ved å plassere seg i sosiale kategorier som kjønn, nasjonalitet, yrke 

osv. Det personlige selvet består av personlige identiteter, eksempelvis opplevelse av 

egen kompetanse, psykologiske og kroppslige karakteristika og andre personspesifikke 

egenskaper som gjør mennesker til unike individer. Disse to komponentene skisserer 

hovedtrekkene i selvoppfatningen (Ellemers, Spears & Doosje, 2002: 162-163; Turner, 

2010: 18-19).  
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For å forklare de to komponentenes formasjon og fungering benyttes ofte ulike teorier. 

Forskningstradisjonen som vektlegger selvet og identitet på det personlige nivået har 

vært opptatt av sosial interaksjon som viktig for å utvikle bevissthet om hvem en er. Det 

personlige selvets kontinuerlige utvikling kan ses som et resultat av mellommenneskelige 

prosesser, hvor individer får forståelse av seg selv ved å sammenligne seg med andre, eller 

vurdere seg selv i lys av holdningene og reaksjonene de blir møtt med. Det kollektive 

selvet forklares gjennom sosial identitetsteori og selvkategoriseringsteori som er opptatt 

av hvordan mennesker i ulike sosiale situasjoner kategoriserer seg selv som medlemmer 

av sosiale grupper (Ellemers et al., 2002: 162-163). For å forklare konsekvensene 

arbeidstapet vil kunne ha for selvoppfatning vil jeg derfor støtte meg til ulike teorier som 

adresserer hver sin komponent. Jeg vil først redegjøre for relevante teorier innenfor det 

kollektive selvet, før jeg i siste del av kapittelet redegjør for det personlige selvet. 

 

2.5 Det kollektive selvet 

2.5.1 Sosial identitetsteori og selvkategoriseringsteori 

Mennesker har et grunnleggende behov for å høre til, og behovet utgjør en fundamental 

og sterk motivasjonskraft i livet (Baumeister & Leary, 1995). I tråd med dette avhenger 

menneskers selvoppfatning i stor grad av tilhørighet i sosiale grupper. Sosial identitet kan 

forstås som bevissthet om eget medlemskap i sosiale grupper og en følelsesmessig 

signifikans tilknyttet disse gruppemedlemskapene. Denne ideen ble formulert i sosial 

identitetsteori utviklet av Henri Tajfel. Mens tidligere teori anså grupper som samlinger 

av mennesker i ansikt-til-ansikt interaksjon, så ikke sosial identitetsteori personlige 

relasjoner som et nødvendig kriterium for gruppemedlemskap. I stedet har 

gruppemedlemskap en perseptuell basis hvor det er tilstrekkelig at et individ subjektivt 

plasserer seg i en sosial kategori, som for eksempel norsk, kvinne, kristen og lignende. Å 

anse seg som medlem av en sosial gruppe er tilstrekkelig for å aktivere intergruppeatferd, 

hvor en for eksempel diskriminerer mot andre grupper (de-grupper) til fordel for sin egen 

gruppe (vi-gruppen) (Turner, 2010: 16-27). Mens sosial identitetsteori kastet lys over 

intergrupperelasjonene, søkte selvkategoriseringsteori å videreutvikle sosial 

identitetsteori ved å få tak i prosesser som gjør seg gjeldende innad i grupper. 

Selvkategoriseringsteorien beskriver blant annet trekk ved den sosiale situasjonen vi 

samhandler i som påvirker hvilken gruppe vi ser oss selv som medlem av på et gitt 

tidspunkt. Videre utdypet selvkategoriseringsteorien hvordan identifikasjon med en 
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sosial gruppe skaper depersonalisering. Når individet kategoriserer seg som medlem av 

en sosial gruppe ser de ikke seg selv som individer, men overtar karakteristika de anser 

som representative for den sosiale gruppen de identifiserer seg med. Sosial identitetsteori 

og selvkategoriseringsteori er såpass like at de nå vanligvis omtales under en felles 

betegnelse, som «det sosiale identitetsperspektivet» (Hornsey, 2008: 207-209). I tråd 

med dette vil jeg i resten av oppgaven omtale disse under ett, som sosial identitetsteori. 

Sammen gir teoriene et gunstig utgangspunkt for å vurdere arbeidstapets konsekvenser 

for kollektive sider ved selvoppfatningen. 

 

En hovedidé i det sosiale identitetsperspektivet er at individers kategoriseringer av seg 

selv som medlem av sosiale grupper er en situasjonsbetinget dynamisk prosess. Hvilken 

identitet som aktiveres avhenger av hvilken identitet som gjøres aktuell i den sosiale 

situasjonen individet befinner seg i (Hornsey, 2008: 208).  I denne oppgaven er jeg ikke 

interessert i hvordan høyt utdannede kategoriserer seg selv i ulike sosiale situasjoner, 

men hvordan arbeidstapet påvirker relativt stabile og verdsatte sosiale identiteter. Selv 

om hvilke representasjoner av selvet som er aktive til enhver tid vil variere, kan det 

argumenteres for at selvoppfatninger likevel er stabile over tid (Ethier & Deaux, 1994: 

243). Mennesker har vist seg å ha et ganske stabilt forhold til hvilke sosiale identiteter de 

knytter sitt selvbilde til, både med hensyn til hvilke sosiale grupper de opplever 

medlemskap i og hvordan de beskriver disse identitetene. Med et sett stabile identiteter i 

grunn har mennesker spillerom til å innta ulike identiteter i forskjellige situasjoner 

(Deaux, 1991: 84).  

 

2.5.2 Arbeidsidentiteter 

Å miste arbeidet vil kunne true selvoppfatningen ved å frata de rammede arbeidsrelaterte 

identiteter (Garrett-Peters, 2009: 548). Mennesker vil kunne besitte flere 

arbeidsrelaterte identiteter forankret i ulike aspekter ved deres arbeid. For denne 

oppgavens formål kan det være tilstrekkelig å skille mellom organisasjonsidentitet, 

yrkesidentitet og profesjonsidentitet. Organisasjon, yrke og profesjon kan anses som ulike 

sosiale grupper som individet kan oppleve medlemskap i. Organisasjonsidentitet viser til 

individets medlemskap og tilhørighet til en bestemt organisasjon de jobber innenfor. 

Yrkesidentitet omhandler de sentrale, distinktive og vedvarende karakteristika som 

kjennetegner en type arbeid. Jobbtitler er beskrivende for yrke, og kan være 
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identitetsmessige merkelapper vi bærer med oss. Blant profesjonsutøvere er det også 

aktuelt å snakke om profesjonsidentitet. Denne omhandler tilhørighet til en profesjon 

tilegnet gjennom både formell og uformell trening og utvikling av tekniske ferdigheter 

hvor den profesjonelle får en ekspertise i sitt felt (Bothma, Lloyd & Khapova, 2015: 39-

41). Det kan tenkes at identifikasjon med organisasjonen eller yrket de rammede jobbet 

innenfor blir vanskelig å opprettholde, ettersom medlemskapet i disse sosiale gruppene 

formelt sett er forankret i det konkrete ansettelsesforholdet. Det kan derimot tenkes at 

profesjonsidentitet, i den grad den er forankret i opparbeidede formelle kvalifikasjoner 

som består selv om individet går arbeidsledig, i mindre grad svekkes.  

 

Det kan være ulike årsaker til at arbeidsrelaterte identiteter tilskrives større betydning 

av profesjonelle og høyt utdannede arbeidere. Eriksson & Linde mener mer utdanning, og 

mer tid brukt i yrket på bakgrunn av yrkesmessig trening, gjør profesjonelle mer villige 

til å adoptere en yrkesmessig identitet enn andre. Motivasjonen for å identifisere seg med 

yrket er trolig også høy når individer er i yrker med høy sosial status (Eriksson & Linde, 

2014: 33). Mennesker tenderer å definere livsområder hvor de opplever suksess (der de 

får respekt og beundring) som særlig viktige i sitt selvbilde. Mennesker streber etter 

positive selvbilder, og de vil derfor søke å maksimere positive aspekter (for eksempel det 

å besitte en høystatusposisjon), og minimere den psykologiske viktigheten av aspekter 

som reduserer deres selvbilde (som for eksempel å besitte en lavstatus posisjon). Dette 

kan gjøre at mennesker i høystatusyrker blir mer avhengig av den høye statusen for å 

opprettholde et positivt selvbilde (Marr & Thau, 2014: 226). Status knyttet til yrke, og tid 

brukt i praktisering og opplæring i et yrke, kan dermed være faktorer som gjør at disse 

arbeidere tilskriver arbeidet større identitetsmessig betydning. Dette er faktorer som 

fanges inn i det McFadyen (1995: 248) betegner som identitetsmessig investering. 

Investering påvirkes av hvor mye tid personen har brukt i yrket, hvor mye mening de 

finner i yrket, og hvor mye status de hadde i yrkesposisjonen. Desto mer en person har 

investert i yrket jo mer vil man kunne forvente at hun motstår kategorien arbeidsledig 

som identitet når hun mister jobben. Spørsmål om investering er særlig relevant i 

diskusjon av arbeidsledighet blant høyt utdannede arbeidere, da de potensielt har brukt 

mye tid og funnet mye mening og status i sitt yrke.  
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2.5.3 Stigmatiserte gruppemedlemskap 

En kan ikke anta menneskers sosiale identiteter på basis av deres objektive posisjoner i 

den sosiale strukturen. Selv om noen objektivt sett er medlem av en sosial gruppe er det 

ikke gitt at de subjektivt sett er medlem av denne sosiale gruppen. Mennesker kan 

fraskrive seg identiteter de objektivt kan sies å besitte og gjøre krav på identiteter de 

objektivt sett ikke har (Deaux, 1991: 83). Det er dermed ikke gitt at mennesker som 

objektivt sett er arbeidsledige subjektivt opplever seg som medlemmer av denne sosiale 

gruppen. Som nevnt kan den store investeringen som har inngått i organisasjon, yrke eller 

profesjonstitler hindre villighet til å adoptere arbeidsledighetskategorien i sitt selvbilde. 

Videre kan også kjennetegn ved kategorien gjøre den lite attraktiv som identitet. Dette er 

en stigmatisert sosial status som kan medbringe negativ selvoppfatning (Schöb, 2013: 

151). Ved å miste arbeidet blir man medlem av en sosial gruppe på et lavere 

kategoriseringsnivå, og ved å se seg i lys av dette medlemskapet overtar man prototypiske 

karakteristika ved gruppen: 

 

(…) he has shifted from being ‘employed’ to the group of ‘unemployed’. Consequently, his 

self-perception shifts toward the prototypical attitude of ‘being unemployed’, defined by 

common fate, a shared experience of failure, redundancy, deprivation, anxiety, and general 

vulnerability (Schöb, 2013: 155). 

 

Dersom mennesker opplever å befinne seg i en stigmatisert gruppe reagerer de gjerne 

med å forsøke å øke gruppens status ved å fremstille gruppen i et positivt lys, eller kvitte 

seg med gruppemedlemskapet og bli medlem av en gruppe med høyere sosial status. Det 

kan imidlertid være vanskelig for personer med begrensede valgmuligheter å forkaste 

utilfredsstillende gruppemedlemskap (Schöb, 2013: 154). Leana & Feldman (1990: 1156) 

kritiserer mye av forskning på arbeidstap for å fokusere kun på arbeidstapets virkninger, 

og ikke hvordan rammede responderer og motarbeider disse som aktive agenter. Det 

samme poenget er brakt på bane av Halvorsen (2004: 30), som mener mye forskning som 

undersøker konsekvenser av arbeidsledighet inntar et deterministisk perspektiv, hvor 

arbeidsledige blir objekter for ytre ukontrollerbare krefter istedenfor handlende 

subjekter. Mennesker vil ikke passivt internalisere uønskede sosiale gruppemedlemskap. 

McFadyen (1995: 247) har skissert fire mulige faser i selvkategorisering som kan finne 

sted blant mennesker som har mistet en yrkesmessig identitet. I begynnelsen vil individet 



22 
 

kunne holde fast på sin yrkesidentitet ved å tilskrive seg sin tidligere yrkestittel. Deretter 

anerkjennes yrket som en tidligere identitet, hvor individet eksempelvis beskriver seg 

selv som «tidligere lærer». I neste fase anerkjennes status som arbeidsledig uten helt å gi 

slipp på den tidligere yrkesidentiteten, for eksempel i form av «arbeidsledig lærer». Den 

siste fasen kjennetegnes av at individet fullt aksepterer arbeidsledig som sosial identitet, 

men det er ikke gitt at alle når dette stadiet. 

 

2.5.4 Andres kategoriseringer 

Vi har så langt diskutert hvordan individet håndterer sine sosiale gruppemedlemskap 

gjennom selvkategoriseringer. Det er påpekt at sosiale identiteter ikke kun kan forstås 

som kognitive selvkategoriseringsprosesser, men også er støttet opp av sosiale nettverk 

og relasjoner. Dette innebærer at endringer i individets sosiale omgivelser vil kunne true 

en gitt identitet. Er trusselen stor nok vil endringene kunne utfordre selve eksistensen til 

identiteten, hvor identitetsbæreren potensielt må vurdere å forkaste den (Ethier & Deaux, 

1994: 244-245).  

 

I overgang til arbeidsledighet vil de sosiale omgivelsene som støttet opp under ens 

arbeidsidentiteter endre seg, slik at opprettholdelse av disse blir vanskelig. Videre kan 

mennesker i den arbeidslediges omgivelser tilskrive henne gruppemedlemskap hun selv 

ikke anerkjenner. Som Lemay & Ashmore (2004) påpeker er det ikke slik at oppfatninger 

av egne gruppemedlemskap nødvendigvis stemmer overens med andres 

kategoriseringer. Dette betegnes gjerne som kategoriseringstrusler, og kan defineres 

som: «the aversive experience of being categorized by others in ways that are incongruent 

with situation-based expectancies for being categorized or with enduring self-

categorization» (Lemay & Ashmore, 2004: 174). Det å ikke anerkjenne noens 

selvopplevde identitet, og å plassere noen i kategorier de ikke ønsker, kan utgjøre en 

trussel mot deres selvoppfatning. Dersom diskrepansen mellom egne og andres 

kategoriseringer holder seg stabil over tid, står individet spesielt i fare for å internalisere 

andres kategoriseringer. Mennesker vil aktivt søke bekreftelse fra sine omgivelser på 

medlemskap i sosiale grupper de har store personlige investeringer i, og motstå 

kategoriseringer som ikke stemmer med egen selvoppfatning. Prosessen der individet 

danner en oppfatning av andres kategoriseringer og internaliserer disse, kan betegnes 

som «reflected categorizations» (Lemay & Ashmore, 2004: 174-175).  Andre menneskers 
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betydning for sosial identitet gjør det relevant å undersøke opplevelser av 

kategoritilskrivelser.  

 

2.6 Det personlige selvet 

2.6.1 «Reflected appraisals» 

Mens vi så langt har diskutert identitet som sosiale gruppemedlemskap, vil jeg nå gå 

gjennom den andre delen av selvoppfatningen. Det personlige selvet viser til de 

personlige egenskapene og individuelle kjennetegnene mennesker opplever å besitte. 

Forskningen på personlige identiteter har gjerne vektlagt betydningen av sosial 

interaksjon (Ellemers et al., 2002: 162). Sosial interaksjon kan forstås som atferd mellom 

aktører i respons til hverandre (Blumer, 1969: 7). Den daglige sosiale interaksjonen vi 

inngår i påvirker vår selvoppfatning ved at vi tolker andre menneskers reaksjoner på oss 

for å få en forståelse for hvem vi er, en prosess som kan kalles «reflected appraisals» (Stets 

& Burke, 2003: 131). Ideen har klare røtter i Cooley og Meads teorier og deres fokus på 

evne til å innta andres perspektiv for å få en forståelse av seg selv.  

 

As we see our face, figure and dress in the glass, and are interested in them because they 

are ours, and pleased or otherwise with them according as they do or not answer to what 

we should like them to be; so in imagination we perceive in another’s mind some thought 

of our appearance, manners, aims, deeds, character, friends, and so on, and are variously 

affected by it (Cooley, 1967/1902: 184). 

 

Cooley beskrev tre prinsipper som lå til grunn for utviklingen av en forestilling om selvet. 

For det første forestiller vi oss hvordan vi framstår for en annen, for det andre forestiller 

vi oss hvordan den andre bedømmer våre uttrykk, og til sist får vi en selvfølelse på basis 

av denne bedømmelsen (Cooley, 1967/1902: 184). Empirisk forskning gjort på speilbilde-

selvet etter dens opprinnelige konseptualisering har vist at mennesker aktivt vil 

motarbeide sosiale tilbakemeldinger som ikke stemmer med eget selvbilde (Swann & Hill, 

1982), og at identitetskonsekvensene av andres tilbakemeldinger avhenger av en rekke 

situasjonelle faktorer (Lundgren, 2004). Til tross for dette gis teorien likevel støtte.  

 

Andres vurderinger og individets oppfatning av disse er av Kelvin & Jarrett (1985) 

framhevet som essensielle i enhver analyse av arbeidsledighetens psykososiale 

konsekvenser. Arbeidsledighet skaper en psykologisk tilstand som utstyrer den 



24 
 

arbeidsledige med høyere sensitivitet for hvordan hun tror andre vurderer henne. Høyere 

sensitivitet viser ikke til overfølsomhet, men en tilstand hvor individet besitter en høyere 

selvbevissthet og varhet ovenfor trusler (Kelvin & Jarrett, 1985: 110, 117). Den 

arbeidsledige vil dermed være spesielt oppmerksom på andres reaksjoner og holdninger. 

Dette er ikke å si at alle mennesker har like stor betydning for hvordan den arbeidsledige 

ser seg selv. Alle andre er ikke like signifikante for oss, og de som er mer signifikante vil 

ofte ha større innflytelse på oss. Signifikante andre vil være mennesker hvis meninger vi 

verdsetter eller tilskriver stor troverdighet, som for eksempel foreldre, venner, partnere, 

klassekamerater, lærere, eller andre (Rosenberg: 1973: 830-831). Arbeidstap kan 

medføre tap av status i andres øyne og gjøre det vanskelig å vedlikeholde relasjoner med 

signifikante andre som familie, venner eller andre (Halvorsen, 2004: 145; Wadel, 2008: 

242).  

 

2.6.2 Direkte og indirekte konsekvenser av stigma 

I motsetning til sosial identitetsteori, fanger ikke speilbilde-selvet inn hvordan 

selvforståelse henger sammen med individets posisjon i den sosiale strukturen (Gecas & 

Schwalbe, 1983: 79-81). Strukturell posisjon kan likevel sies å påvirke selvoppfatning 

indirekte ved at ens posisjon i den sosiale strukturen påvirker menneskers sosiale 

interaksjoner: «Social structural position is thought to influence how others actually view 

a person by determining the frequencies of interactions between that person and others, 

[and] the behaviors of others towards the person (…)» (Sheeran & Abraham, 1994: 166). 

Stigmaet som omgir et medlemskap i arbeidsledighetskategorien kan dermed 

manifestere seg i sosial interaksjon, slik at medlemmer av stigmatiserte sosiale grupper 

oftere opplever å devalueres sammenlignet med andre (Kaufman & Johnson, 2004: 808-

809). Det har videre vært argumentert for at mennesker med høyere kvalifikasjoner kan 

oppleve større vansker med å rettferdiggjøre sin arbeidsledighet ovenfor andre. Høyere 

kvalifikasjoner skaper høyere forventinger om evne til å finne arbeid, og høyt utdannede 

vil dermed kunne oppleve mer stigma enn andre arbeidsledige (McFadyen, 1995: 245).   

 

Dersom en skal undersøke identitetskonsekvensene av stigma er det ikke tilstrekkelig å 

kun se på opplevelser av devaluering i sosiale samspill, det som kan kalles direkte 

konsekvenser av stigma. Stigma kan også ha indirekte konsekvenser ved å bli et hinder 

for deltakelse på arenaer viktige for opprettholdelse av verdsatte identiteter (Barreto & 
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Ellemers, 2010: 436-437). Ved å være en del av samfunnet, og ha internalisert samfunnets 

normer og verdier, utstyres mennesker med kunnskap om hva andre mennesker ser som 

deres mangler. Utover stigma slik det oppstår i interaksjon mellom den stigmatiserte og 

ikke-stigmatiserte kan frykten for stigma dermed gjøre at den arbeidsledige organiserer 

livet sitt for å unngå dem (Goffman, 1968: 18-24). Dette kan føre til sosial tilbaketrekning 

der en unngår relasjoner som venner og familie, eller situasjonell tilbaketrekning der en 

unngår sosiale situasjoner som oppleves nedverdigende, eksempelvis jobbintervjuer, 

offentlige rom osv. Relasjonell tilbaketrekning kan føre til situasjonell tilbaketrekning 

ettersom ønsket om å unngå bestemte relasjoner gjør at individer skygger unna ulike 

situasjoner (Letkemann, 2002: 518-519).  

 

Det er tegn på at profesjonelle og middelklassearbeidere rammet av arbeidsledighet i 

større grad enn arbeiderklassen har behov for å skjule arbeidsledigheten for andre, og 

oftere isolerer seg fra tidligere kolleger og venner på grunn av oppfattet stigma. Denne 

gruppen arbeidere tillegger tilsynelatende andre menneskers vurderinger større 

betydning (Kaufman, 1982: 34-35; McFadyen, 1995: 245). Tilbaketrekning vil ikke bare 

beskytte mot negative opplevelser, men også frarøve individet positive samspill med 

andre i daglig interaksjon. Ettersom selvbilder er situert i nettverk av sosiale relasjoner, 

vil sosial isolasjon gjøre at et viktig referansepunkt for selvvurdering faller bort, og 

medføre det Charmaz (1983) i sin studie av hjemmeværende mennesker med kronisk 

sykdom betegner «loss of self». Dette skjer når et individs tidligere identiteter faller bort, 

og det ikke har andre kilder tilgjengelige for etablering av positive og verdsatte identiteter 

(Charmaz, 1983: 176 -181). I mangel på andre referansepunkt for selvvurdering kan 

stigma bli et av de få referansepunktene en har å forstå seg selv på bakgrunn av 

(Letkemann, 2002: 519). Dette gjør det nødvendig å ikke bare undersøke hvordan 

arbeidstapet endrer samspillene med relasjoner, men også hvilke sosiale arenaer og 

relasjoner som faller bort på bakgrunn av stigmaet. 

 

2.6.3 Sosial opprettholdelse av selvoppfatninger 

Mens vi så langt har diskutert hvordan andre mennesker kan svekke individets 

selvoppfatning, er det nødvendig å understreke at andre også vil kunne styrke den. Den 

arbeidsledige vil for eksempel kunne oppleve støtte fra andre i sine omgivelser. Som 

Goffman påpeker vil den stigmatiserte ofte finne sympatiske andre (sympathetic others), 
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det vil si mennesker som er villige til å innta den stigmatisertes perspektiv og se på dem 

som normale og menneskelige. Dette er med andre ord mennesker som ser forbi deres 

stigmatiserte status. En første gruppe sympatiske andre er mennesker i en tilsvarende 

situasjon, som er utsatt for et tilsvarende stigma og vet hvordan det er å leve med 

stigmaet. Medlemmer av samme stigmatiserte kategori tenderer å samle seg i mindre 

sosiale grupper, og slik skape en sosial arena for gjensidig forståelse. En annen gruppe 

sympatiske andre kan være det Goffman kaller «de vise». Dette er mennesker som er 

«normale» men som av ulike grunner har kjennskap til den stigmatisertes situasjon og ser 

dem som mennesker. Det kan eksempelvis være mennesker i relasjon med individet, som 

for eksempel familiemedlemmer og venner (signifikante andre) (Goffman, 1968: 31-45).  

 

Ettersom selvoppfatninger er forankret i sosiale relasjoner og interaksjoner, følger det at 

andre mennesker kan være viktige for oppbygging og opprettholdelse av disse. Dette kan 

eksemplifiseres i Garrett-Peters (2009) studie, som viste hvordan profesjonelle arbeidere 

og ledere rammet av arbeidsledighet fant støttegruppen som en viktig kilde for 

oppbygging av et positivt selvbilde og en tro på egne evner. Gjennom å blant annet gi 

hverandre positive tilbakemeldinger, forplikte hverandre til å drive med aktiv jobbsøking, 

strukturere hverdagen, verdsette daglige seiere og redefinere arbeidstapet, reparerte 

deltakerne i felleskap sine selvbilder. Selvoppfatningens sosiale forankring vil trolig 

fordre sosiale tilnærminger til reparasjon av svekkede selvbilder forårsaket av 

arbeidstap: «to the extent that the self-concept is a social construction dependent on 

interaction (…), we would expect adults experiencing job loss to try to enlist others in a 

collaborative process of self-concept repair» (Garrett-Peters, 2009: 549). Å undersøke 

hvilken betydning andre har hatt i deres situasjon blir dermed nødvendig, ettersom dette 

kan være en potensielt viktig kilde for oppbyggelse og opprettholdelse av verdsatte 

selvoppfatninger. 

 

2.7 Oppsummering av teori 

Jeg vil undersøke hvordan arbeidstapet har påvirket selvoppfatningens to komponenter: 

det kollektive selvet, og det personlige selvet. Det kollektive selvet lar meg undersøke 

hvordan arbeidstapet har påvirket sosiale identiteter forstått som medlemskap i ulike 

sosiale grupper. Desto mer en person har investert i disse gruppemedlemskapene, jo 

vanskeligere kan det bli å gi slipp på dem. Stigma rundt arbeidsledighet vil gjøre det 



27 
 

vanskelig å akseptere arbeidsledighet som sosial identitet. Videre kan diskrepans mellom 

egne selvkategoriseringer og andres kategoriseringer bli en trussel mot deres etablerte 

selvforståelse. Det personlige selvet lar meg undersøke hvordan personlige identiteter 

påvirkes av arbeidstapet og arbeidsledigheten. Andre menneskers holdninger ovenfor 

den arbeidsledige, og den arbeidslediges oppfatning av disse, vil både svekke og styrke 

den arbeidslediges selvforståelse i sosial interaksjon. Dersom arbeidstapet medfører 

sosial tilbaketrekning kan individet oppleve redusert deltakelse i sosiale interaksjoner 

som er viktige for opprettholdelse av selvoppfatningen. 
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3. Data og metode 

 

Jeg har undersøkt konsekvensene arbeidstap og arbeidsledighet kan ha for profesjonelle 

og høyt utdannedes selvoppfatning ved å intervjue 10 mennesker om deres opplevelse av 

å bli arbeidsledige. Deltakerne har blitt stilt spørsmål om konsekvenser for deres sosiale 

hverdag og opplevelse av arbeidstapet mer generelt. I det følgende vil jeg gjøre rede for 

begrunnelser for metodevalg, utvalgskriterier- og strategier, metodiske utfordringer, 

etiske og kvalitetsmessige vurderinger og analytisk fremgangsmåte. 

 

3.1 Valg av metode 

Det er vanlig å skille mellom kvalitative og kvantitative metoder i samfunnsvitenskapen. 

Mens kvantitative metoder tallfester fenomeners utbredelse gjennom metoder som 

spørreskjema og strukturerte intervju, tar kvalitative metoder sikte på å gå i dybden av 

fenomener for eksempel gjennom intervjuer, deltakende observasjon eller 

dokumentanalyse (Blaikie, 2010: 204-205). Valg av metode avhenger av 

forskningsspørsmålene en jobber med og hva en vil vite noe om (Silverman, 2001: 25). 

Jeg er i denne oppgaven ute etter opplevelser av å bli arbeidsledig og konsekvenser for 

selvoppfatning og sosialt liv blant høyt utdannede arbeidere. Kvalitative 

forskningsintervju er spesielt egnet for innblikk i menneskers erfaringer, meninger og 

holdninger, det vil si deres livsverden (Tjora, 2012: 105), og jeg anser derfor en kvalitativ 

tilnærming i form av intervju som nødvendig. Intervjuspørsmålene ble utformet med 

utgangspunkt i områder jeg forventet at jobbtapet hadde hatt konsekvenser for. Det 

kunne også tenkes at jobbtapet medførte utfordringer på livsområder og sosiale arenaer 

jeg ikke hadde tenkt ut på forhånd, og det var derfor en fordel å kunne følge opp disse 

temaene når de dukker opp. I semistrukturerte intervju vil intervjuguiden bestå av åpne 

spørsmål som studiedeltakeren kan svare på som de selv ønsker. Intervjueren kan 

deretter følge opp disse svarene med oppfølgingsspørsmål etter behov, noe som tillater 

en viss grad av fleksibilitet i intervjusituasjonen (McIntosh & Morse, 2015: 4-5). Jeg 

benyttet derfor semistrukturert intervju slik at jeg hadde mulighet til å følge opp nye tema 

og søke oppklaringer der det ble nødvendig. 
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3.2 Utvalg 

3.2.1 Utvalgskriterier og rekrutteringsstrategier 

I denne oppgaven er jeg opptatt av arbeidstapets og arbeidsledighetens konsekvenser for 

profesjonelle og høyt utdannede arbeidere. Det var dermed nødvendig å finne 

informanter som møtte to kriterier: (1) De måtte ha høyere utdanning eller 

profesjonstitler oppnådd gjennom høyere utdanning eller arbeidserfaring som utstyrte 

dem med tilsvarende kunnskap, og (2) de måtte ha opplevd arbeidstap og arbeidsledighet. 

Arbeidstap og arbeidsledighet er her forstått som tap av, og fravær av, lønnet arbeid 

(Latack et al., 1995: 313). I noen tilfeller måtte jeg tøye kriteriene for å få et større utvalg 

å jobbe med. 

 

Å finne studiedeltakere viste seg å bli en av de største utforingene ved prosjektet. 

Ettersom mange mennesker i yrker som krever høyere utdanning har mistet arbeidet på 

grunn av den omfattende nedbemanningen i oljesektoren anså jeg dette som en mulig 

inngangsport til denne gruppen arbeidsledige. Jeg kontaktet derfor fagforeningene 

TEKNA, SAFE, og NITO, som potensielt hadde mange arbeidsledige høyt utdannede 

medlemmer. Alle organisasjonene var svært behjelpelige. NITO la ut informasjon om 

prosjektet i en lukket Facebook-gruppe med omtrent 100 arbeidsledige medlemmer. 

SAFE informerte om prosjektet til ledere for ulike lokale klubber. Jeg fikk også mulighet 

til å presentere prosjektet mitt og dele ut informasjonsskriv på et foredrag arrangert av 

TEKNA med mennesker rammet av arbeidsledighet som målgruppe.  

 

Kun én av informantene ble rekruttert i samarbeid med fagforeninger, og det viste seg å 

bli vanskelig å få tak i studiedeltakere på denne måten. Videreformidling av forespørsler 

gjennom en tredjepart skaper en distanse som kanskje vil redusere opplevelse av 

forpliktelse og motivasjon for deltakelse. Videre er dette utvelging gjennom selvseleksjon 

som krever at aktuelle deltakere melder seg selv, noe som kanskje ytterligere reduserer 

motivasjonen for å delta. Jeg endret derfor strategi til nettverksutvelging der en med hjelp 

av sosiale nettverk får informasjon om potensielle informanter. Gjennom etablerte 

kontakter kan en videre få kontaktinformasjon til andre mulige deltakere, og slik stegvis 

øke antallet deltakere. Metoden kalles derfor også snøballmetoden (Blaikie, 2010: 179). 

Som en del av denne prosessen tok jeg kontakt med personer jeg ble tipset om gjennom 

egne relasjoner og bekjente av disse relasjonene, og jeg la ut en generell forespørsel på 
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Facebook for å nå ut til mest mulig av mitt sosiale nettverk. Nettverksutvelging viste seg 

raskt å være en mer effektiv utvalgsmetode hvor jeg gjennom flere av informantene ble 

satt i kontakt med andre arbeidsledige. Bytte av metode løste likevel ikke 

rekrutteringsproblemene fullstendig. Mange av menneskene som tok kontakt på mine 

vegne fortalte at vedkommende ikke var interessert i å delta. Andre som jeg kontaktet 

direkte via SMS eller e-post tok imot informasjonsskrivet om prosjektet og sa de skulle si 

ifra dersom de bestemte seg for å delta, uten at jeg hørte noe fra dem igjen. Noen fortale 

meg at de ikke var interesserte, mens de fleste ikke svarte på forespørslene.  

 

Da nettverksutvelgingen etter hvert viste seg mindre effektiv, opprettet jeg kontakt med 

NAV for å undersøke muligheter for å nå høyt utdannede støttemottakere gjennom dem. 

Jeg fikk muligheten til å fortelle om prosjektet under et møte for arbeidssøkere med en 

forsamling på omtrent 150 deltakere. På slutten av møtet stod jeg ved utgangen og delte 

ut informasjonsskriv til de som var interessert, hvor omtrent åtte tok det med seg og sa 

de skulle vurdere å delta. Jeg forsøkte også å opprette kontakt med noen som har stått 

fram i offentligheten om sin arbeidsledighet. Totalt rekrutterte jeg én ved hjelp av 

fagforeninger, én fra NAV-møtet, én gjennom offentlige kilder, mens de resterende syv ble 

rekruttert gjennom nettverksutvelging der de takket ja ved direkte forespørsel på 

tekstmelding eller e-post. 

 

En mulig årsak til at rekruttering av informanter var vanskelig kan være temaets 

sensitivitet. Arbeid med sensitive tema vil ofte gjøre det vanskelig å finne informanter og 

kunne fordre flere omganger med rekrutering, gjerne med ulike tilnærminger (Tjora, 

2012: 152). Å miste arbeidet kan være en følelsesmessig vanskelig opplevelse, og vansker 

med å prate om dette tapet og konsekvensene det har hatt for ens sosiale tilværelse kan 

ha vært en barriere for deltakelse. Videre er det som nevnt grunn til å tro at høyt 

utdannede opplever arbeidstap hardere enn andre arbeidere, blant annet med tanke på 

et større statusfall og investeringen som har inngått i deres posisjon. De store vanskene 

med å få tak i studiedeltakere kan indikere en bekreftelse av dette. Dersom temaets 

sensitivitet er årsak til rekrutteringsvanskene er det også en mulighet for at jeg har fått 

tak i de det har gått bedre med enn det som er vanlig for mennesker i denne situasjonen. 
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3.2.2 Beskrivelse av utvalg 

Jeg har intervjuet seks kvinner og fire menn som alle var ansatte i oljesektoren da de ble 

arbeidsledige og der alle med unntak av én var bosatt på Sør-Vestlandet. Grad av 

utdanning varierte fra mastergrad til fagbrev. Den som hadde fagbrev hadde gjennom lang 

arbeidserfaring oppnådd en yrkesposisjon som vanligvis krever høyere utdanning. Alle 

kan dermed sies å innbefattes av de tidligere gitte definisjonene av profesjonelle eller høyt 

utdannede arbeidere. En oversikt over utdanningsnivå, kjønn, fiktive navn, og 

arbeidsstatus på tidspunktet de ble intervjuet gis i tabellen under.  

 

Tabell 3.1: Oversikt over deltakere 

Pseudonym Utdanning Kjønn Arbeidsstatus 

André Mastergrad Mann Arbeidsledig 

Anette Bachelorgrad Kvinne Yrkesaktiv 

Katrine Mastergrad Kvinne Arbeidsledig 

Mikkel Mastergrad Mann Arbeidsledig 

Morten Fagbrev Mann Yrkesaktiv 

Nina Mastergrad Kvinne Arbeidsledig 

Pia Mastergrad Kvinne Yrkesaktiv 

Sarah Mastergrad Kvinne Arbeidsledig 

Sondre Mastergrad Mann Yrkesaktiv 

Tone Mastergrad Kvinne Arbeidsledig 

 

Blant deltakerne har Mikkel, André og Sondre profesjonstitler i form av å ha 

profesjonsutdannelse innenfor ingeniørfag, men Morten hadde profesjonstittel ved å sitte 

i ingeniørstilling på bakgrunn av mange års erfaring i en bedrift. Seks av deltakerne var 

arbeidsledige på intervjutidspunktet mens fire var i nytt arbeid. I utgangspunktet ønsket 

jeg kun å intervjue mennesker som fortsatt gikk arbeidsledige, ettersom dette kunne by 

på rikere beskrivelser rundt arbeidsledigheten. Jeg så imidlertid tidlig at det ble 

nødvendig å utvide kriteriene for å få et større utvalg å jobbe med. Det å ha funnet nytt 

arbeid kan også ha gjort det lettere å prate om arbeidsledigheten og slik øke motivasjonen 

for å delta. Jeg har derfor inkludert individer som på tidligere tidspunkt har opplevd å bli 

arbeidsledig men som var tilbake i arbeid da intervjuet fant sted. For disse deltakerne 
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endret jeg spørsmålsformuleringene fra presens til preteritum hvor informantene 

reflekterte tilbake på tiden som arbeidsledig (se vedlegg for intervjuguide). 

 

3.2.3 Pia, André og Morten 

I oppgaven undersøker jeg identitetskonsekvenser av arbeidstap og arbeidsledighet, men 

det må understrekes at noen av deltakerne ikke fullt ut beskrives ved begrepene 

arbeidstap eller arbeidsledighet. André & Pia gikk for eksempel frivillig fra arbeidet. 

André valgte å avslutte ansettelsesforholdet fordi han ikke trivdes i sektoren han var i, og 

fordi han hadde ansvar for andre ansatte i en bedrift hvor oljekrisen ga mangel på 

prosjekter og høy grad av stress og demotivasjon blant de ansatte. Han fant imidlertid 

ikke nytt arbeid, og har derfor gått en lengre periode arbeidsledig. Pia valgte å avslutte 

ansettelsesforholdet ved å søke om sluttpakke. Årsaken var at hun ønsket å fullføre en 

tidligere påbegynt mastergrad, men også at hun opplevde lite rom for utvikling eller 

mulighet for å jobbe i bredden. Denne tilstanden ble særlig fremskyndet av oljekrisen, 

hvor muligheter for å avansere, kursing og kompetanseutvikling var fraværende. Da hun 

begynte å søke nytt arbeid var det få jobber, og hun endte derfor opp som ufrivillig 

arbeidsledig. Selv om oppsigelsen for begge i en viss grad var relatert til eksterne faktorer 

vil André og Pias arbeidsledighet i mindre grad beskrives som et arbeidstap. Jeg har valgt 

å likevel inkludere disse deltakerne for å få mer data å jobbe med, og fordi de bidrar til 

variasjon i datamaterialet som kan være nyttig i sammenligning av deltakerne. 

 

Morten skiller seg også ut ved å snakke om sin arbeidsledighet fra en posisjon som 

deltidsansatt. Etter å ha gått en lengre periode permittert hvor han visste at han ikke 

hadde arbeid etter permitteringsperioden fant han en deltidsjobb i en annen sektor. Da 

Morten snakket om sin arbeidsledighet viste han ikke til egen permitteringserfaring, men 

til nåværende posisjon som deltidsansatt. Selv om han søker etter fast stilling og mottar 

støtte fra NAV, er han teknisk sett ikke arbeidsledig dersom vi forstår arbeidsledighet som 

fravær av inntektsgivende arbeid. Jeg har likevel inkludert Morten fordi han fortsatt forsto 

sin situasjon som arbeidsledighet og fordi han i likhet med André og Pia bidrar med 

intervjudata og variasjon i datamaterialet. 
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3.3 Metodiske utfordringer ved å forske på identitet 

En utfordring for prosjektet er knyttet til studieobjektets implisitte natur. Mange aspekter 

ved identitetsprosesser og innhold er ikke nødvendigvis bevisst for mennesker selv og 

tilgjengelig for egen iakttakelse (Vignoles, Schwartz, & Luyckx, 2011: 5). Dette kan utgjøre 

et problem når en skal intervjue for å studere identitet. Som Costello påpeker: «Identity 

is not a very easy topic for empirical research because it is hard to define: there is much 

about their identities that people cannot articulate» (2004: 138). Det er ikke sikkert 

studiedeltakerne har bevissthet rundt og kan sette ord på ulike sider ved sine identiteter. 

Et annet problem er at det folk kan fortelle om sine selvbilder ikke nødvendigvis stemmer 

med deres faktiske selvvurderinger. To eksperimenter gjennomført av Leary et al. (2003) 

har vist at mennesker som står fast på at deres selvfølelse ikke er påvirket av andres 

positive og negative vurderinger av dem, til tross for dette har endret vurderinger av seg 

selv dersom en bruker andre mål som indikatorer på selvfølelse. Dette er faktorer som 

gjør det mindre fruktbart å spørre om identitetskonsekvenser direkte. For å undersøke 

hvordan deltakernes selvoppfatninger rammes har jeg derfor hovedsakelig stilt spørsmål 

om opplevelser og tanker om arbeidstapet og arbeidsledighet mer generelt, samt om 

arbeidsledighetens konsekvenser for sosialt liv.  

 

En fordel ved å studere identitet blant arbeidsledige er at arbeidsledighet kan medbringe 

økt selvbevissthet. Som Kelvin & Jarrett (1985: 45) påpeker er individer vanligvis ikke 

bevisste på seg selv før de kommer i en uvanlig situasjon hvor aspektene ved selvet som 

tidligere ble tatt for gitt ikke lenger er en selvfølge. Det er derfor grunn til å tro at 

mennesker som er arbeidsledige har et mer reflektert forhold til egne identiteter, noe som 

kan gjøre at identitetsproblematikken fortere blir synlig i intervjuet og ligger mer på 

overflaten i det empiriske materialet. Noen av deltakerne hadde tydelig reflektert mye 

over tematikken før vi møttes, og brakte identitet eksplisitt på bane i flere sammenhenger. 

Hos andre kom identitetstematikken i mindre grad til syne, noe som gjør det analytiske 

arbeidet knyttet til å identifisere identitetsuttrykk spesielt utfordrende. Et 

usikkerhetsmoment i denne sammenhengen er om manglende uttrykk for identitet 

skyldtes at de opplevde få identitetsmessige utfordringer, eller om spørsmålene ikke var 

formulert godt nok til å skape refleksjon rundt denne siden ved arbeidsledigheten. 
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3.4 Etiske betraktninger 

Intervjuforskning står ovenfor et grunnleggende etisk dilemma. I ønske om å bevare 

studiedeltakerens integritet står forskeren i fare for å kun berøre overflaten av individets 

erfaringer. Samtidig søker forskeren å komme tett innpå informanten og få dyptgående 

beskrivelser, noe som kan medføre at studiedeltakeren føler seg krenket (Kvale & 

Brinkmann, 2015: 96). Denne problematikken gjør seg kanskje særlig gjeldende i 

forskning på sensitive tema, noe som kommer til uttrykk i Gabriel et al. (2013) sin 

diskusjon av intervjuer med mennesker som hadde traumatiske opplevelser ved å miste 

jobben: 

 

Respect for a person’s grief and despondency may inhibit researchers from asking direct 

questions that may unsettle them, unleash irreversible and potentially damaging emotions 

and lead to a breakdown of the research relation. At the same time, researchers seeking to 

understand the experiences of such people must often penetrate a more or less well 

constructed facade made of rehearsed and ‘safe’ answers, wishful thinking and evasions 

(Gabriel, et al., 2013: 61). 

 

Jeg måtte være forberedt på at arbeidstapet potensielt var en traumatisk opplevelse for 

den rammede. Ved sensitive tema kan det være lurt at intervjuet har en viss varighet, slik 

at det gis rom for å kunne «snakke rundt grøten» og få en fortrolighet med 

intervjusituasjonen før deltakeren rettes inn på sensitive tema (Tjora, 2012: 107). Dette 

har jeg tatt hensyn til i intervjuguidens struktur, hvor relativt god tid ble brukt på 

innledningsspørsmål med fokus på positive sider ved deltakernes livshistorie. Videre har 

jeg forsøkt å utforme spørsmål som tillater individet å beskrive relativt sensitive temaer 

uten at spørsmålene er formulert for skarpe og direkte. For eksempel har jeg benyttet 

åpne spørsmål, hvor jeg istedenfor å spørre om arbeidstapet har medført negative 

konsekvenser for relasjoner spør om det har endret relasjoner. Dette ga informantene 

mulighet til å beskrive disse i både positive og negative termer og så inngående som de 

selv ønsket. Jeg la også til et sett mindre sensitive spørsmål på slutten av intervjuguiden 

som tillot deltakerne å få en viss distanse fra de mest følsomme temaene før intervjuet 

avsluttes. For å ikke presse studiedeltakerne på problemområder de ikke var komfortable 

med, forsøkte jeg å være var på den individuelle deltakerens reaksjoner på de stilte 

spørsmålene og ut i fra disse vurdere hvor dypt jeg skulle gå inn på et tema.   
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Når det gjelder rapporteringsetikk er det vanlig å beskytte deltakernes privatliv ved å 

skjule personlige kjennetegn som kan avsløre deltakerens identitet i den endelige 

publikasjonen (Kvale & Brinkmann, 2015: 300). Jeg måtte unngå å opplyse om for mange 

bakgrunnsvariabler for å sikre at deltakeren ikke kunne gjenkjennes gjennom en 

kombinasjon av bakgrunnsopplysninger. I tillegg til å anonymisere alle direkte 

personopplysninger anonymiserte jeg en rekke indirekte personidentifiserende 

opplysninger, som for eksempel navn på selskap de var ansatt i, alder, hjemkommune og 

lignende. Alle studiedeltakere er gitt fiktive navn, og anonymisering av andre 

opplysninger illustreres i teksten ved å erstatte personidentifiserbare ord med ikke-

identifiserbare begreper oppgitt i klammetegn. En bakside med anonymisering er at 

variabler som forskning har vist kan påvirke opplevelser av arbeidsledighet faller ut av 

analysen, som for eksempel alder, hvilke yrker de var i, hvor lenge de gikk arbeidsledig 

osv (Kaufman, 1982: 62-78; Little, 1976: 269-270).  

 

Utover ivaretakelse av integritet og konfidensialitet er fritt og informert samtykke viktige 

etiske prinsipper som må opprettholdes i et forskningsprosjekt. At samtykke skal være 

fritt innebærer at deltakeren frivillig velger å delta og at personen vet at hun kan trekke 

seg når hun vil. Individet skal ikke utsettes for press og ikke oppleve noen konsekvenser 

av å ikke delta. At samtykke skal være informert innebærer at individet skal informeres 

om studiens formål og generelle trekk, og mulige risikoer ved å delta i prosjektet (Kvale 

& Brinkmann, 2015: 104). Alle informantene ble tilsendt et informasjonsskriv på e-post 

som beskrev hovedtrekk ved studien, og ble bedt om å lese igjennom informasjonsskrivet 

før de bestemte seg for å delta slik at kravet om informert samtykke ble ivaretatt (se 

vedlegg for informasjonsskriv). For å sikre fritt samtykke informerte 

prosjektbeskrivelsen om at studien var frivillig og at vedkommende hadde mulighet til å 

trekke seg når som helst uten konsekvenser.  

 

3.5 Transkripsjonsstil 

I etterkant av et intervju må lydopptaket transkriberes til tekst for å bli tilgjengelig for 

systematisk analyse (Kvale & Brinkmann, 2015: 206). Det kan trekkes et skille mellom to 

transkripsjonspraksiser som befinner seg på hver sin side av et kontinuum. På den ene 

siden har vi en naturalistisk tilnærming, der uttalelser transkriberes i stor detalj. Her 

ivaretas blant annet språklige elementer som dialekt, «slang», ikke-intensjonelle 
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vokaliseringer som snufsing, sukk, latter osv. På den andre siden finner vi en 

denaturalistisk tilnærming hvor uttalelsene formaliseres og gjøres grammatisk korrekte, 

og ikke-intensjonelle vokaliseringer fjernes i overføring til tekst. Valg av tilnærming 

avhenger av analysens formål. I analyser med fokus på språklige sider ved det sosiale 

samspillet er det oftest behov for høyt detaljerte transkripsjoner. Dette er derimot ikke 

nødvendig når man skal gjøre en meningsanalyse (Oliver, Serovich & Mason, 2005: 1273-

1280). Fokuset for denne oppgaven er ikke på språklige sider men en meningsanalyse av 

arbeidslediges skildringer, og jeg valgte derfor en denaturalistisk transkripsjonsstil. Dette 

innebærer at uttalelsene ble gjort grammatisk korrekte, dialekter standardisert til 

bokmål, og ikke-intensjonelle vokaliseringer som latter, sukk og stamming ble ekskludert. 

Ettersom deltakerne gjerne ikke er bevisste egne identiteter, kan det argumenteres for at 

det er nødvendig å benytte en detaljert stil som fanger følelsesliv og sinnsstemninger som 

ikke artikuleres eksplisitt. Samtidig vil ikke slike uttrykk kommunisere noe konkret om 

identitetsmessige forhold, og jeg anser ikke disse uttrykkene som tilstrekkelige for å gjøre 

slutninger om identitet. For å ikke overtolke deltakernes uttrykk vil jeg derfor kun 

forholde meg til det informantene sier.   

 

3.6 Gjennomføring av datainnsamling 

Dersom deltakerkandidatene ønsket å delta etter å ha lest informasjonsskrivet avtalte vi 

tid og sted. Jeg forsøkte å være så fleksibel som mulig med hensyn til sted og tidspunkt for 

gjennomføring av intervjuer. I de fleste tilfellene reiste jeg hjem til deltakerne, men noen 

ønsket å komme hjem til meg. Et av intervjuene ble gjort på en café. Det var greit for alle 

deltakerne at intervjuet ble tatt opp med lydopptaker, og de fleste intervjuene varte rundt 

en times tid. Noen formulerte seg relativt kortfattet, og jeg opplevde vansker med å få 

utdypelser. Andre ga mer inngående beskrivelser av sine opplevelser uten at 

oppfølgingsspørsmål ble nødvendig i utstrakt grad. Dette har medført noe variasjon i 

intervjuenes varighet, hvor det korteste varte rundt 40 minutter og det lengste omtrent 

to- og en halv time. Mens jeg i det første intervjuet opplevde vansker med å løsrive meg 

fra intervjuguiden og stille nødvendige oppfølgingsspørsmål, opplevde jeg allerede ved 

det andre intervjuet at prosessen gikk glattere og at jeg kunne forholde meg mer fritt til 

intervjuguiden. Jeg forhørte meg om det var greit å ta kontakt senere dersom jeg skulle ha 

oppfølgingsspørsmål, noe som var greit for samtlige studiedeltakere.  
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De fleste deltakerne virket komfortable med intervjusituasjonen, og alle var åpne om 

konsekvensene arbeidstapet hadde hatt for dem. Blant noen deltakere virket spørsmål 

om arbeidstapets konsekvenser for familie og venner som sårbare tema. Jeg var svært 

forsiktig med å presse videre på disse ettersom en bør unngå å tvinge deltakeren til å 

reflektere over noe vanskelig de ikke ønsker å prate om. Dette er viktig for å skape en 

avslappet og komfortabel intervjusituasjon og kan samlet sett produsere bredere data 

(Letkemann, 2002: 512). Transkribering ble gjort samme dag eller dagen etter intervjuet 

slik at jeg hadde samtalen ferskt i minne under transkripsjonsarbeidet. Under analysen så 

jeg at noen tema ikke var tilstrekkelig utdypet, eller at informanter brakte nye tema på 

banen som jeg også ønsket å utforske hos de andre informantene. Jeg stilte derfor 

oppfølgingsspørsmål, noe som gjorde at deler av datainnsamlingen ble gjort over telefon 

parallelt med analysearbeidet.  

 

3.7 Kvalitet i kvalitativ forskning 

Tradisjonelt har begreper om validitet og reliabilitet vært brukt som mål på kvalitet i 

forskning. Reliabilitet kan forstås som grad av konsistens ved et forskningsinstrument, 

for eksempel i hvilken grad ulike forskere plasserer et tilfelle i den samme kategorien, 

eller hvorvidt den samme forskeren gjør dette på ulike tidspunkter. Validitet omhandler 

hvorvidt måleinstrumentet faktisk fanger inn det vi forsøker å måle (Long & Johnson, 

2000: 30-31). Mens disse målene er egnet for å vurdere kvalitet i kvantitativ forskning, 

anses de ofte som mindre anvendelige i vurdering av kvalitativ forskning da de bygger på 

en naturvitenskapelig tenkemåte. De standardiserte metodene for kvalitetsvurdering er 

ikke overførbare, og det har derfor vært stor diskusjon rundt hvordan kvalitet skal forstås 

og ivaretas innenfor kvalitativ forskning (Dalen, 2004: 102-103). Jeg ønsker derfor å 

vurdere oppgaven i lys av disse begrepene. 

 

3.7.1 Reliabilitet 

I litteraturen som diskuterer kvalitet i kvalitativ forskning er reliabilitet tildelt mindre 

fokus. Årsaken til dette er at nøyaktig etterprøvbarhet i datainnsamling og analyse 

vanskelig kan oppfylles, da forskerens rolle og relasjonen mellom forsker og informant i 

bestemte omstendigheter påvirker kunnskapsproduksjonen (Dalen, 2004: 103). 

Fullstendig nøytralitet kan ikke eksistere, og den personlige bakgrunnen forskeren tar 

med inn i prosjektet kan være både en ressurs og en forstyrrelse. Forskeren bør derfor 
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redegjøre for egen posisjon i forhold til fenomenet som undersøkes (Tjora, 2012: 20, 203-

204).  

 

I denne sammenheng må det understrekes at jeg har liten personlig erfaring med det 

gjeldende temaet, og jeg kan sies å befinne meg utenfor den sosiale konteksten jeg forsker 

på i den forstand at jeg ikke selv er medlem av denne gruppen. Jeg har lite personlig 

erfaring med arbeidsledighet, hvor min kunnskap om denne gruppen arbeidsledige og 

deres situasjon var begrenset til det jeg visste på bakgrunn av tidligere forskning og 

nyhetsartikler. Det kan tenkes at dette på en side er en svakhet, da personlig erfaring ville 

kunne tillate meg å stille spørsmål som avdekker viktig kunnskap. Samtidig kan det tenkes 

at jeg med en viss distanse unngår å ta aspekter ved deres situasjon for gitt, hvor jeg stiller 

spørsmål ved, og skaper refleksjon rundt ikke-uttalt kunnskap. Jeg har forsøkt å være 

åpen for uventede funn og opprettholde objektivitet i møte med informanter og i det 

analytiske arbeidet, men til tross for dette er det vanskelig å vurdere hvordan faktorer 

som eget livssyn, politisk orientering og lignende, har påvirket forskningsprosessen og 

manifestert seg i tolkningen av data. Jeg siterer informantene direkte, noe som gir leseren 

mulighet til å stille seg kritisk til tolkningen av deltakernes uttalelser. Reliabilitet kan også 

styrkes ved at de ulike stegene i forskningsprosessen redegjøres for i tilstrekkelig grad, 

slik at andre kan replisere de ulike stegene (Dalen, 2004: 103). Jeg har derfor i dette 

kapittelet forsøkt å beskrive det jeg anser som sentrale steg i forskningsprosessen.  

 

3.7.2 Validitet 

Med hensyn til validitet har Maxwell (1992) definert et sett med kriterier for å vurdere 

validitet i kvalitativ forskning, og jeg vil i det følgende kort vurdere oppgaven i lys av disse. 

Det Maxwell betegner som deskriptiv validitet omhandler nøyaktighet i våre beskrivelser: 

at en rapporterer det som faktisk skjedde eller ble sagt av informanten (Maxwell, 1992: 

285-286). Jeg har forsøkt å sikre dette gjennom bruk av diktafon for opptak av 

intervjuene, slik at teksten som analyseres blir nærliggende deres faktiske uttalelser. 

Deskriptiv validitet er også knyttet til transkripsjonsarbeidet, at en ikke feil-transkriberer 

det informanten sier. Med unntak av ett intervju som ble gjennomført på en café ble alle 

intervjuene gjort i rolige omgivelser noe som gjorde det lett å høre hva som ble sagt. 

Dersom ord og uttrykk var utydelige i opptaket ble de ekskludert fra transkripsjonen.  
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Tolkningsvaliditet skifter fokus fra hvorvidt det som blir analysert faktisk ble sagt, til 

meningen informantene tillegger handlinger, objekter og hendelser. Dette 

validitetsdomenet er på det mentale nivået (deltakernes perspektiv) snarere enn det 

fysiske, og fordrer at vi har tolket deres mening riktig (Maxwell, 1992: 288). En fordel 

med det semistrukturerte intervjuet er som nevnt muligheten til å stille 

oppfølgingsspørsmål og søke oppklaringer og utdypelser. Dette har hjulpet for å få klarhet 

i utsagn jeg opplevde som uklare. Et eksempel på dette oppstod under intervjuet med 

Mikkel. Da jeg spurte om arbeidsledigheten hadde endret hans relasjoner med venner på 

noen måter, svarte han: «Ikke noe særlig. Men jeg har en kompis som jobber som [yrke] 

og han jobber så mye, og jeg prøver å invitere han ut for å trene i lag eller henge i helgene, 

og så kan han aldri. Så det er litt frustrerende. Nå har jeg invitert så mange ganger at det 

ikke er morsomt lenger» (Mikkel). Dette kan først og fremst forstås som en konsekvens 

av ulike dagsrytmer, men det kan også oppfattes som et uttrykk for å føle seg avvist på 

bakgrunn av sin arbeidsledighet. Oppfølgingsspørsmål bekreftet at det var den 

førstnevnte tolkningen Mikkel intenderte. Jeg fikk fortløpende testet ut tolkninger 

underveis i intervjuene som deltakerne bekreftet, avkreftet eller modifiserte. Dette har 

redusert sjansen for at jeg tilskriver utsagn meningsinnhold som ikke er intendert av 

informantene selv. 

 

Teoretisk validitet er i motsetning til de to andre nivåene ikke opplevelsesnært, men 

adresserer et abstraksjonsnivå. Teoretisk validitet omhandler hvorvidt teoriene og 

begrepene som anvendes har forklaringskraft ovenfor fenomenet vi studerer og bidrar til 

å skape en abstrahert forståelse for det vi undersøker. Dette fordrer at det er samsvar 

mellom teoretiske forståelser av begreper og den empiriske operasjonaliseringen av disse 

(Maxwell, 1992: 291-292). Ettersom refleksjoner rundt identitet i liten grad etterspørres 

direkte er det vanskelig å vurdere hvorvidt spørsmålene er egnet for å gi opphav til 

identitetsmessige refleksjoner i tråd med den teoretiske forståelsen av identitet. Vi har 

derfor ikke et klart utgangspunkt for å vurdere teoretisk validitet i denne oppgaven. Jeg 

opplevde likevel at de teoretiske begrepene generelt hadde forklaringskraft ovenfor 

observerte mønstre i intervjudata. 
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3.7.3 Generaliserbarhet 

Maxwell vurderer generaliserbarhet som et fjerde validitetskriterium. Generaliserbarhet 

omhandler hvorvidt en kan trekke slutninger om en bredere populasjon på basis av et 

mindre utvalg. Kvalitative forskere gir sjeldent eksplisitte påstander om 

generaliserbarhet rundt sine funn (Maxwell, 1992: 293). I kvantitativ forskning kan en 

gjøre statistiske generaliseringer på basis av matematiske prosedyrer som anslår 

sannsynligheten for at resultatene i utvalget skyldes tilfeldigheter. Dette er imidlertid ikke 

mulig med kvalitative data (Kvale & Brinkmann, 2015: 290), og jeg kan derfor ikke gjøre 

statistiske generaliseringer av funnene i denne oppgaven.  

 

Noen har foreslått analytisk generalisering for kvalitativ forskning hvor en på bakgrunn 

av likheter og forskjeller mellom situasjoner vurderer hvorvidt den undersøkte 

situasjonen kan overføres til en annen situasjon. Dette fordrer at forskeren gir detaljerte 

beskrivelser av konteksten for studien, hvor leseren kan bruke disse opplysningene for å 

vurdere overførbarheten (Kvale & Brinkmann, 2015: 291). For eksempel kan en sentral 

ting å ta i betraktning være at alle de intervjuede var ansatt i oljesektoren da arbeidstapet 

inntraff. Det kan godt tenkes at disse arbeiderne har verdier, karriereambisjoner og andre 

sider ved seg som ikke gjør seg gjeldende for andre høyt utdannede. Videre var alle som 

mistet jobben rammet av nedbemanning, og disse vil trolig skille seg fra dem som mister 

jobben på grunn av egen atferd hvor de selv kan tilskrives ansvar for jobbtapet. Det kan 

være utallige kjennetegn med utvalget og konteksten som er nødvendig å ta i betraktning, 

men på bakgrunn av anonymitetskrav og plassmessige begrensninger er det ikke mulig å 

redegjøre for alle bakgrunnsvariabler og faktorer som påvirker funnenes overførbarhet.  

 

3.8 Analytisk framgangsmåte 

I analyse av data har jeg benyttet koding og sammenligning. Koder kan forstås som «ord 

og uttrykk som beskriver avsnitt eller enda mindre utsnitt av datamaterialet» (Tjora, 

2012: 179). Koding er en av de vanligste formene for analyse, og kan gi en nyttig oversikt 

over det empiriske materialet. I første omgang vil forskeren lese gjennom 

intervjutranskripsjonene og knytte ett eller flere nøkkelord til et tekstsegment. Deretter 

kan forskeren gå igjennom disse gjentatte ganger og vurdere omkodinger eller 

kombinering av koder. Det trekkes vanligvis et skille mellom begrepsstyrt koding og 

datastyrt koding. Mens begrepsstyrte koder er utviklet på bakgrunn av teori, er datastyrt 
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koding utviklet på basis av den konkrete empirien en jobber med (Kvale & Brinkmann, 

2015: 227). Kodesettet som utvikles kan være forankret i både teori og empiri. Som Gibbs 

(2007) påpeker vil mange bevege seg fram og tilbake mellom teori og empiri i 

konstruksjon av koder, og koder som utvikles på bakgrunn av teori må være åpne for å 

redefineres i møte med det empiriske materialet:   

 

If your project has been defined in the context of a clear theoretical framework, then it is 

likely that you will have some good ideas about what potential codes you will need. That 

is not to say that they will be perceived intact throughout the project, but at least it gives 

you a starting point for the kinds of phenomena that you want to look for when reading 

the text (Gibbs, 2007: 46). 

 

På bakgrunn av teorien startet jeg analysen med noen tanker om hvordan identitet og 

trusler mot selvforståelse kunne komme til uttrykk i datamaterialet (medlemskap i 

sosiale grupper, «reflected appraisals», stigma osv). Jeg utviklet derfor et sett brede 

kategorier på basis av den gjennomgåtte teorien. Disse kodene var utgangspunkt for en 

første koding, som ga en gunstig oversikt over hvordan ulike utsagn kan beskrives av mine 

teorier og hva som ikke lot seg kategorisere.  

 

Deretter benyttet jeg en induktiv tilnærming hvor jeg utviklet koder for utsagn som ikke 

var kategorisert allerede. Eksempelvis måtte jeg utvikle induktive koder for beskrivelser 

av økonomisk og tidsmessig uforutsigbarhet, arbeidsledighet som aktivitetsmessig og 

sosialt mulighetsskapende, et misforhold mellom egne og andres dagsrytmer, og andre 

temaer som ikke adresseres i identitetsteorien. Transkripsjonene ble gjennomgått flere 

ganger, hvor noen sitater ble omkodet og noen koder redefinert for å bedre fange inn 

variasjonen i det empiriske materialet. Noen sitater ble knyttet til flere koder mens andre 

ble beskrevet av en enkelt kode. Kodene ble innført i et separat dokument som anga 

kodenavn, en kort beskrivelse av koden, og eksempel på teksten som koden ble utviklet 

på bakgrunn av (induktivt) eller brukt på (deduktivt) da dette ga en god referanse for 

videre bruk av koden. Eksempler på noen av kodene gis i tabellen under: 
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Tabell 3.2: Utsnitt fra kodesett  

Kodenavn Beskrivelse Eksempel fra empiri 
Sympatiske andre Mennesker som er villige til å 

innta den arbeidslediges 
perspektiv, og se på dem som 
normale og menneskelige. 
 

«(…) vi kan dra ut med 
venner og ha det sånn som 
før. Alt er normalt» 

Avstigmatisering Reduksjon av skam rundt 
sosialt gruppemedlemskap. 
 

«Men det som er formildende 
er at det er så mange andre 
utdannede som er 
arbeidsledige» 
 

Mulighetsskapende Arbeidstap/arbeidsledighet 
har gitt opphav til muligheter 
en ikke hadde som 
yrkesaktiv.  
 

«Du kan på mange måter nyte 
dagen mer. Ta en kaffe i sola 
og på en måte sånne ting som 
du kanskje ikke fikk tid til 
tidligere» 
 

Sosialt vedlikehold Opprettholdelse av deltakelse 
i sosialt liv (sosiale 
situasjoner og/eller 
relasjoner) 
 

«Jeg har tatt kontakt med de 
som er hjemme i permisjon, 
eller er sykemeldte, som er 
hjemme på dagtid». 

 

I noen tilfeller ble det i intervjuet gitt eksplisitt uttrykk for at et fenomen ikke gjorde seg 

gjeldende for informanten. For eksempel at en ikke hadde investert mye i arbeidet, eller 

ikke hadde opplevd noen endring i relasjoner etter arbeidstapet. I disse tilfellene la jeg til 

et minustegn ved koden som ikke gjorde seg gjeldende: «(-) relasjonsendring», «(-) 

investering» osv., slik at det ikke ble nødvendig å utvikle en separert negativ variant av 

kodene. Etter kodingsarbeidet satt jeg igjen med et kodesett bestående av totalt 35 koder. 

 

Kodingen ga et gunstig utgangspunkt for å bli kjent med datamaterialet og videre 

sammenligne informantenes beskrivelser. Sammenligninger mellom informantene ble i 

stor grad gjort ved hjelp av tabeller. Tabeller er av Gibbs (2007: 78) påpekt som nyttige 

for å systematisk sammenligne forskjeller og likheter i kvalitative datasett. Dette 

innebærer å fylle cellene med tekst (ofte svært korte oppsummeringer eller sitater) og 

sammenligne cellene på tvers av rader eller kolonner. Tabell 3.3 under er et eksempel på 

denne framgangsmåten: 
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Tabell 3.3: Utsnitt fra tabellanalyse 

Kode 
Informant 

Avvisning av 
gruppemedlemskap 

 

Avstigmatisering Økonomiske 
begrensninger 

Morten 
 

Regner seg som en 
arbeidssøker. 
Anerkjenner egen 
arbeidsledighet men det 
er ikke den identiteten 
han vil ha.  
 

Det er ikke en uvanlig 
situasjon. Mange svært 
dyktige går 
arbeidsledig.  

Noen aktiviteter 
begrenses av det 
økonomiske. Krav fra 
NAV gjør at en må være 
bevisst pengebruk. 

Nina 
 

Er i permisjon – trenger 
ikke tenke på det som 
arbeidsledighet. Det har 
hjulpet. Ikke så åpenlyst 
at det er 
arbeidsledighet.  
 

Det er mange som er 
på NAV nå, så det er 
ikke vanskelig. Det er 
folk med mange års 
erfaring og god 
utdannelse som er 
arbeidsledige. 
 

Er bevisst sparing og hva 
en kan bruke penger på. 
Begrenset det å spise ute. 
Oppleve at andre ikke 
alltid har forståelse for 
deres behov for å spare.   
 

Pia 
 

Det var ikke helt lett å 
identifisere seg med det 
å være arbeidsledig. Så 
heller på seg selv som å 
være mellom jobber. 
 

Det er annerledes å 
være arbeidsledig i 
perioden nå. Alle vet 
om det. Det er ikke noe 
galt med deg, men med 
markedet. 
 

Blir mindre økonomisk 
fleksibel – gå ut på byen 
blir en annen vurdering. 
Begrenser ikke sosialt, 
men måtte velge bort 
noen ting fremfor andre. 
 

 

Bruk av tabeller gir god oversikt over forskjeller og likheter mellom informantene på ulike 

områder. Denne metoden gir mulighet for å sammenligne de ulike informantenes 

uttalelser under samme kode, eller å sammenligne hvordan den samme informanten 

utaler seg på tvers av koder (Gibbs, 2007: 79). Denne formen for koding og 

sammenligning har vært sentral gjennom hele analysearbeidet.  

 

På bakgrunn av identitetsteorien har jeg i den kommende analysen dedikert et kapittel til 

hver sin side av selvoppfatningen. I kapittel 4 analyserer jeg konsekvensene det å bli 

arbeidsledig hadde for deltakernes sosiale identiteter, ved å undersøke hvordan sosiale 

gruppemedlemskap kommer til uttrykk i beskrivelser av arbeidstap, egen arbeidsledighet 

og sosiale samspill. I kapittel 5 utforskes konsekvensene for personlige identiteter ved å 

undersøke hvordan arbeidstapet og arbeidsledigheten har påvirket individets 

oppfatninger av andres vurderinger av dem, og hvordan andre bidrar til å opprettholde 

eller svekke deres selvforståelse. 
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4. Sosiale identiteter og selvkategoriseringer 

 

Menneskers selvoppfatning avhenger i stor grad av deres medlemskap i sosiale grupper, 

og for å undersøke hvordan arbeidstapet har påvirket selvoppfatning er det nødvendig å 

undersøke hvordan arbeidstapet har påvirket den høyt utdannedes gruppemedlemskap. 

Dette kapittelet undersøker hvilke sosiale gruppemedlemskap som trues og går tapt ved 

arbeidstapet, og hvilke gruppemedlemskap deltakerne adopterer og tilskrives i sin 

situasjon som arbeidsledig. 

 

4.1 Arbeidets betydning 

Alle deltakerne hadde en anelse om at det skulle bli nedbemanning på bakgrunn av rykter, 

medieoppslag, stadig mindre arbeid, eller en ledelse som var åpne om situasjonen. 

Samtidig kom arbeidstapet brått på for mange da det skjedde fortere enn forventet eller 

fordi de hadde fått direkte eller indirekte signaler på at de var trygge i sine stillinger. Ved 

arbeidstap kan verdsatte gruppemedlemskap tilknyttet arbeidet som 

organisasjonsidentiteten, profesjonsidentiteten, og yrkesidentiteten gå tapt. Det er grunn 

til å tro at høyt utdannede arbeidere har høy investering i disse identitetene, for eksempel 

ved å ha brukt mye tid til yrkestrening og ved å oppleve høy status og mening i yrket. 

Mikkel var en av dem som mest eksplisitt reflekterte over arbeidstapets konsekvenser for 

sosial identitet. Med sin far som forbilde visste Mikkel tidlig at han ville ta høyere 

utdanning og han utdannet seg innenfor samme fagområdet som sin far. 

Omstendighetene førte han inn i oljesektoren og jobben han hadde da han ble 

nedbemannet. Han ble særlig bevisst arbeidets betydning for sitt selvbilde da han ikke 

lenger hadde jobben: 

 

Det jeg merket med en gang jeg ikke hadde jobben, var det at jeg hadde knyttet den veldig 

opp til min identitet. Altså både det å være ingeniør, og i tillegg til å være fra [selskap] er 

liksom et tungt navn som det var godt å si på en måte. Det var kanskje det første som var 

litt vanskelig med å ikke ha en jobb lenger. Det ble til at jeg sa at jeg pleide å jobbe [i 

selskapet], istedenfor å si at jeg er arbeidssøker. Men som tiden gikk er det nesten ikke 

greit å si det en gang (Mikkel). 
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Mikkel viser tydelig til tap av verdsatte sosiale gruppemedlemskap, der et statusfall står 

som en sentral årsak for arbeidstapets identitetsmessige konsekvenser. Ettersom 

mennesker streber etter å maksimere positive selvbilder vil mennesker som opplever høy 

status i sitt yrke legge større vekt på yrkesposisjonen i sine selvvurderinger (Marr & Thau, 

2014: 226). Både profesjonsidentiteten og organisasjonsidentiteten hadde høy status og 

gjorde fallet ekstra stort for Mikkel. Videre fremkommer det at Mikkel holdt fast på sin 

organisasjonsidentitet ved å kategorisere seg som tidligere medlem av selskapet. Dette 

kan anses som et forsøk på å opprettholde medlemskap i en verdsatt gruppe, men også 

som en motstrategi mot stigma forbundet med arbeidsledighet ved at Mikkel slipper å 

kategorisere seg som arbeidsledig. Selvkategorisering på bakgrunn av tidligere 

organisasjonsmedlemskap mister med tiden sin legitimitet, og motstrategien har dermed 

noen tidsmessige begrensninger. 

 

Ingen andre deltakere viste tilsvarende tap av verdsatte identiteter som konsekvens av 

arbeidstapet. Det vil si, det var ingen andre som uttrykte sorg eller tristhet rundt det å 

ikke lenger være yrkes-, organisasjons- eller profesjonsmedlem. Årsaken til dette kan 

være at de andre deltakerne ikke hadde like mye investert i organisasjons- eller 

yrkesmessige gruppemedlemskap, og at profesjonsidentiteter er forankret i formelle 

kvalifikasjoner og tidligere yrkesmessige erfaringer som i mindre grad påvirkes av 

arbeidstap. Manglende investering kommer klart til syne hos Tone og Sondre, som begge 

beskrev arbeidstapet som en mulighet for å gjøre noe de hadde større interesse for. Dette 

betyr ikke at arbeidet ikke hadde betydning for dem. Sondre opplevde for eksempel 

arbeidet som viktig på grunn av vennskap med arbeidskolleger og et godt arbeidsmiljø, 

og Tone verdsatte muligheten til å lære nye ting og følelsen av å være del av et team. Til 

tross for dette ble arbeidstapet i stor grad beskrevet som mulighetsskapende: 

 

Ja, det var litt blandet. Jeg var nok kanskje litt… ikke helt hundre prosent sånn at det var 

det jeg brant for heller. Jeg var der nok litt for å lære mye om bedriften og hvordan de 

jobbet, men sånn personlig så var det ikke det jeg brant for. Så det var litt sånn blandet 

mellom lettelse, at jeg kunne gjøre noe annet som jeg hadde vært litt fristet til. Jeg følte 

meg litt fremmed på den plassen, for jeg følte de andre var veldig forskjellige fra meg. 

Kanskje på grunn av at det ikke var det jeg brant for selv da. Jeg hadde andre interesser 

(Tone). 
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Jeg så egentlig på det som en mulighet. En ny start. Jeg ble jo lei meg, for jeg mente det var 

mange andre før meg i køen. Og det er jo de tankene med å ikke se folk igjen. Det er så mye 

som ble holdt sammen på grunn av fasilitet. Vi hadde egentlig ikke så mye felles utenom 

jobb. Men jeg var egentlig klar for det. Jeg hadde vært lenge klar for å bytte jobb. Jeg var 

egentlig litt lat og giddelaus, så jeg ble sparket i gang nå da i den prosessen der. Så jeg så 

på det som en mulighet egentlig (Sondre). 

 

Begge hadde utdanninger som tillot dem å jobbe med et bredt spekter av oppgaver, og 

begge ønsket å bytte jobb da de hadde andre yrkesmessige aspirasjoner de ønsket å 

realisere. Deres beskrivelser av arbeidstapet som yrkesmessig mulighetsskapende har 

klare likhetstrekk med profesjonelle arbeidsledige fra Littles (1976) studie: «The largest 

number of respondents (…) were fairly explicit in reasoning that unemployment 

represented an opportunity as they saw it» (Little, 1976: 266). Dette var også tilfellet 

blant noen av Finemans (1983a) informanter: «Far from attacking their competence, 

integrity, confidence, worth, and sense of creativity, it opened opportunities to achieve 

these unfulfilled needs» (Fineman 1983a: 57-58). Frigjort fra yrket ble de gitt en mulighet 

til å redefinere seg selv, og finne yrker som kunne oppleves mer meningsgivende. Mens 

Mikkel tidligere fortalte at ingeniørstatusen gjorde fallet inn i arbeidsledighet ekstra stort, 

fortalte Sondre i direkte kontrast med dette at profesjonstittelen gjorde arbeidstapet 

lettere: «Men jeg tror faktisk det at jeg gikk rundt med den tanken om at ‘jaja, jeg er 

fortsatt ingeniør. Altså jeg trenger ikke å være i jobb’» (Sondre). I Sondres tilfelle har 

profesjonstittelen vært en identitetsmessig ressurs som har gjort det lettere å akseptere 

arbeidstapet. 

  

Selv om få ga uttrykk for tap av verdsatte gruppemedlemskap betyr ikke dette at det ikke 

var noe som gikk tapt. Det er i stedet andre verdsatte sider ved arbeidet som vektlegges 

av de andre deltakerne, der flere (Morten, Katrine, Sarah, Nina og Anette) la vekt på tap 

av inntektsmessig eller fremtidsmessig forutsigbarhet, en fast struktur og rutine i 

hverdagen, eller den daglige kontakten med kollegene på den bestemte arbeidsplassen: 

 

Det var godt å jobbe i et miljø hvor jeg visste at de trengte meg. Det var jo kjekt. At jeg 

hadde en jobb. (…) Og det å føle seg inkludert i arbeidet, altså samarbeidet der tenker jeg. 

Det savner jeg. Og det å ha noe å våkne opp til. Du vet at nå må du på jobb og skal jobbe så 
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så lenge. At du kan planlegge dagen din ut ifra jobb. Nå som jeg har permisjon er jo 

ingenting likt. Ingen dager som er like (Sarah). 

 

(…) kanskje den største vemodigheten var at det går opp for en at folk som en kjenner 

veldig godt som kanskje er en del av nettverket på en måte – folk du ser hver dag, 8 timer 

til dagen, og du har gjort det i mange år – det er plutselig ikke folk du skal se hver dag. Det 

er en helt annen følelse når du blir sagt opp enn når du selv sier opp. (…) Det er litt som 

noen andre sier at disse vennskapene skal du ikke få lov til å ha, fordi vi har ikke bruk for 

deg, eller vi har ikke økonomi for å beholde deg. Det har jo gått bedre enn jeg fryktet, men 

det var jo den vemodige følelsen da jeg pakket sammen og leverte inn nøklene (Morten). 

 

Det var veldig tøft. Men jeg har jo vært gjennom det før en gang. Det var jo litt forventet 

også. (…) Så det gikk vel kanskje lettere denne gangen. Men samtidig er jo markedet…  Jeg 

føler jobbmarkedet er mye verre nå enn det var da. Eller, det var jo ille da også. Det er den 

usikkerheten ved å ikke vite om du får deg en jobb som egentlig er verst. At du ikke har en 

inntekt på en måte (Katrine). 

 

Deltakerne henviser generelt ikke til yrke, profesjon eller organisasjon, når de reflekterer 

over arbeidstapet og hva de savnet med arbeidet. I stedet viser de til goder som arbeid 

generelt tilbyr. For å bruke Jahodas (1981: 188) begreper er det som går tapt manifeste 

funksjoner som finansiell sikkerhet, og latente funksjoner som tidsstruktur for dagen, 

kontakt med mennesker utenfor kjernefamilien, å være en del av noe større enn seg selv 

og aktivitet. I den grad deltakerne opplevde organisasjonstilhørighet var dette 

hovedsakelig med henvisning til kollegene i organisasjonen snarere enn organisasjonen i 

seg selv, det vil si, det interpersonlige snarere enn det kategoriske. For eksempel fortalte 

Anette: «Når en har jobbet så lenge så blir det mer som et hjem. (…) Jeg hadde jo bygget 

opp et nettverk innenfor selskapet og hadde jo flere venner der, så du kjente jo 

organisasjonen ganske godt» (Anette). Beskrivelse av arbeidsplassen som «et hjem» viser 

til opplevelse av tilhørighet og affeksjon med kolleger. For at yrke eller organisasjon skal 

utgjøre sosiale identiteter må individet ha en følelsesmessig tilknytning til de 

organisasjons- eller yrkesrelaterte merkelappene en beskriver seg gjennom. Med unntak 

av Mikkel er det er få indikasjoner på følelsesmessige tilknytninger til arbeidsrelaterte 

sosiale grupper, og negative identitetskonsekvenser ved tap av arbeid. 
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André & Pia avsluttet ansettelsesforholdet frivillig, og dette kan i mindre grad anses som 

et arbeidstap. Ettersom de selv valgte å avslutte gruppemedlemskapet kunne en forvente 

at de i spesielt liten grad identifiserte seg med arbeidet. Dette kommer tydelig frem hos 

André som klart uttrykte at han ikke opplevde sin tidligere jobb som viktig. Da jeg for 

eksempel spurte om han opplevde tilhørighet til organisasjonen han jobbet i svarte han: 

 

Ikke til den siste [bedriften]. Om du spør kun om den siste – nei. Det var noe jeg tenkte på 

faktisk da jeg sa opp jobben. Jeg prøvde å bytte avdeling for min egen del, for å kunne få 

kunnskap om noe annet, gå ut av olje og gass, og kanskje finne mer tilhørighet til bedriften. 

For det har jeg ikke følt (André). 

 

Hans beslutning var fremdrevet av at han mistrivdes i oljesektoren og i stedet ønsket å 

jobbe med fornybar energi, men også av at oljekrisen ga mangel på prosjekter og høy grad 

av stress og demotivasjon på arbeidsplassen. I den grad fravær av opplevd mening kan 

forstås som manglende identitetsmessig investering, kan Andrés ønske om nytt arbeid 

anses som et resultat av manglende organisasjonsmessige og yrkesmessige identiteter. I 

likhet med André var Pia misfornøyd med flere aspekter ved arbeidet, noe som var en 

medvirkende faktor til at hun søkte sluttpakke. Hun så også sluttpakken som en mulighet 

for å fullføre masterstudiet sitt. I motsetning til André kunne Pia imidlertid vise til 

aspekter ved arbeidet som var meningsgivende. Utover økonomisk sikkerhet og 

fremtidsmessig forutsigbarhet verdsatte hun muligheten til å arbeide innen ulike 

fagområder, og den daglige kontakten med kolleger. Videre ga hun uttrykk for 

organisasjonsidentitet ved å vise til et statusfall: «Jeg er nok ikke en person som er veldig 

opptatt av status sånn sett. Men jeg merket jo hvordan det var å plutselig ikke tilhøre noe 

da. At du presenterte bare deg selv» (Pia). Selv om hun ikke har gitt status stor betydning, 

anerkjenner hun en statusforskjell mellom å representere organisasjonen og det å være 

uten dette medlemskapet. Pia gir slik uttrykk for en identitetsmessig investering hun ble 

bevisst da hun ikke lenger hadde jobben. Investeringen har likevel ikke vært stor nok til 

at det å ta sluttpakke for å realisere andre utdanningsmessige og yrkesmessige 

aspirasjoner var uaktuelt. 

 

Kort oppsummert var arbeidstapet en trist opplevelse for de fleste som ufrivillig mistet 

arbeidet, men med unntak av én av mine informanter er det få indikasjoner på 
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identitetstap blant deltakerne i denne oppgaven. Det er flere mulige forklaringer på 

hvorfor identitetskonsekvenser i liten grad kommer til uttrykk. En mulig forklaring kan 

være at identitetsmessige gruppemedlemskap er såpass implisitte at spørsmålene ikke 

klarer å fremlokke refleksjoner rundt disse. En annen forklaring kan være at deltakerne 

hadde arbeidsidentiteter, men at disse ikke ble betydelig rammet av arbeidstapet. Ved å 

kategorisere seg selv i sine tidligere yrker kan mennesker opprettholde subjektivt 

medlemskap i verdsatte sosiale grupper når det formelle medlemskapet forsvinner 

(McFadyen, 1995: 247). Det var imidlertid ingen andre enn Mikkel som fortalte om å 

kategorisere seg selv i form av en tidligere arbeidsidentitet (selvkategoriseringer 

utforskes mer inngående i delkapittel 4.2).   

 

En tredje mulighet er at deltakerne i utgangspunktet ikke hadde sterke arbeidsrelaterte 

sosiale identiteter og at det dermed ikke var noe som gikk tapt. Som Morten beskrev: 

«Grunnen til at jeg trivdes godt var fordi at jeg hadde gode arbeidskollegaer. Ikke 

nødvendigvis at det var arbeidsoppgavene i den utstrekningen. Jobb var jobb. Du var glad 

når helgen kom og kvelden kom og du var ferdig på en måte» (Morten). Yrket vil kun 

utgjøre en av flere mulige kilder for identitetskonstruksjon (Tanum & Krogstad, 2014: 

252), og det kan tenkes at deltakerne gir andre sider ved livet større betydning enn 

arbeidet. For eksempel fortalte Sondre: «Jeg vil prøve å ikke la jobben definere hvem jeg 

er som person. Jeg har lært litt fra filmer, litt fra musikk, og litt fra området jeg vokste opp 

i» (Sondre). Selv om deltakerne ikke hadde sterke arbeidsrelaterte sosiale identiteter, kan 

historiske sider ved selvet som tidligere yrkeserfaringer og utdanningsprestasjoner være 

viktigere enn de bestemte yrkene individene befinner seg i på et gitt tidspunkt (Cohn, 

1978: 88). Deltakerne hadde sterke CV-er og høye kvalifikasjoner de kunne vise til. 

Ettersom disse består kan det tenkes at tap av medlemskap i bestemte arbeidsrelaterte 

sosiale grupper har få konsekvenser for selvoppfatning. Høyt utdannede har dermed 

potensielt tilgang til ressurser for positive selvvurderinger andre arbeidere ikke har. 

 

Det er ikke tilstrekkelig å kun vurdere jobbens betydning dersom en vil vurdere 

konsekvensene av å bli arbeidsledig. Som Turner (1995) understreker er tap av verdsatte 

yrkesidentiteter bare én av måtene arbeidsledighet kan påvirke selvoppfatning. 

Arbeidstapet vil kunne frarøve individet verdsatte identiteter, men også tildele dem en 
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mindre prestisjeverdig status (Turner, 1995: 214). Stigma er noe som gjerne rammer alle 

som blir arbeidsledige, uavhengig av tilknytning til yrke (Fineman, 1983a: 112). 

 

4.2 Arbeidsledighetens identiteter 

4.2.1 Arbeidsledighetskategorien 

Mens vi så langt har sett på hvilke sosiale gruppemedlemskap som faller bort, vil jeg nå 

vende blikket mot studiedeltakernes opplevelse av å adoptere nye gruppemedlemskap i 

sine selvbilder. Selv om individer er arbeidsledige er det ikke gitt at de aksepterer denne 

strukturelle posisjonen som sosial identitet, ettersom det kan framstå som en trussel for 

deres etablerte selvbilde.  Da jeg spurte deltakerne om de så på seg selv som arbeidsledige 

uttrykte flere vansker med å akseptere arbeidsledigheten. En indikasjon på dette så vi 

tidligere i hvordan Mikkel definerte seg selv i form av sitt tidligere 

organisasjonsmedlemskap istedenfor å adoptere arbeidsledighetskategorien. På et 

senere tidspunkt i intervjuet ble motvilligheten til å adoptere arbeidsledighetskategorien 

tydelig: 

 

Mikkel: Nå knytter jeg ikke lenger identiteten opp med [det tidligere selskapet], men jeg 

liker ikke at arbeidssøker skal være identiteten min heller. 

 

Hvorfor det tenker du? 

 

Mikkel: Nei, fordi det føles litt stigmatisert. Lite brukbar. Det sier liksom at jeg produserer 

ingenting av nytte. 

 

Arbeidsledighetskategorien impliserer for Mikkel nytteløshet, det vil si manglende evne 

å produsere verdifulle resultater i sine omgivelser. Følelse av å ikke være nyttig ble 

forverret av å ikke ha mulighet til å praktisere sine ferdigheter over lengre tid: 

 

Det traff meg veldig tungt det å miste jobben. Og så trodde jeg det var krisen. Men så viser 

det seg at det å ikke få jobb over lang tid, det er veldig demotiverende. Og det er da det er 

lett å komme inni en sånn negativ tanke-spiral. Så i starten fikk jeg litt småjobber. Det hjalp 

jo på. Da følte jeg meg nyttig. Og jeg var faktisk en av de få som hadde noe å gjøre selv om 

jeg hadde mistet jobben. Men nå, nesten et år uten å gjøre noen ting, gikk jeg inn i en tung 

periode igjen (Mikkel). 
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Sitatene over viser at arbeidsledighet svekket Mikkels selvbilde både ved å tildele han et 

stigmatisert gruppemedlemskap, og ved å ikke gi han mulighet til å praktisere sine 

ferdigheter. Mikkel opplever vansker med å finne positive gruppemedlemskap å 

identifisere seg med. Arbeidstapet har frarøvet han den verdsatte 

organisasjonsidentiteten, og stigmaet rundt arbeidsledighetskategorien gjør den lite 

attraktiv som identitet. Som Schöb (2013: 154) påpeker kan mennesker være så 

begrensede i sine identitetsmessige valgmuligheter at det blir vanskelig å forkaste et 

stigmatisert gruppemedlemskap. «When an individual feels unable to escape the low-

status group of being ‘unemployed’, or can only partially regain social identity, she 

perceives a loss in self-worth and ‘identity value’» (Schöb, 2013: 155). Mikkel brukte 

gjennomgående begrepet arbeidssøker ovenfor arbeidsledig i omtale av egen 

arbeidsledighet. Adopsjon av mer positivt evaluerte sosiale kategorier kan være en 

strategi for å unngå en negativ selvdefinisjon (McFadyen, 1995: 234). Likevel er 

arbeidssøkerkategorien tilsynelatende utilstrekkelig for å unngå et negativt selvbilde hos 

Mikkel, da adopsjon av denne også oppleves som problematisk. 

 

I likhet med Mikkel avviste flere av deltakerne arbeidsledighetskategorien ved å ikke 

tenke på seg selv som arbeidsledige. Da jeg spurte Pia om hun i perioden som arbeidsledig 

anså seg som arbeidsledig reflektere hun i likhet med Mikkel over vansker med å 

akseptere arbeidsledig som en identitet: 

 

Ja. Men det var ikke helt lett å identifisere seg med det. Innimellom så smakte jeg på den 

følelsen, men jeg havnet aldri helt nede. Der du tenker at «nå er jeg der», og NAV og... Jeg 

tror nok at det var en beskyttelse at jeg holdt meg så aktiv. At jeg tenkte at jeg var på vei 

til noe annet. «In between jobs» som en sier så fint. Jeg hadde en plan og jeg holdt meg til 

den (Pia). 

 

Det framkommer at Pia til en viss grad klarte å motarbeide konsekvensene 

arbeidsledighetskategorien kan ha for selvoppfatning ved å tenke på arbeidsledigheten 

som en midlertidig tilstand. Pias beskrivelse har klare fellestrekk med en gruppe 

arbeidsledige profesjonelle i Gabriel et al. (2010: 1697-1700) sin studie, som så sin 

arbeidsledighet som en midlertidig avsporing deres karrierer ville overkomme. Det at hun 
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selv sa opp jobben som en del av en karriereplan har gjort det lettere å se på 

arbeidsledigheten som en vei til noe annet snarere enn et endelig stopp. Ved å forstå sin 

situasjon som «mellom jobber» slipper Pia å fullt akseptere et medlemskap i 

arbeidsledighetskategorien. 

 

To av deltakerne (Nina og Sarah) var i foreldrepermisjon da arbeidstapet inntraff, noe 

som lettet opplevelsen av å bli arbeidsledig.  Begge hadde fra ung alder visst at de skulle 

ta høyere utdanning, og selv om veien inn i yrkene var preget av tilfeldigheter var begge i 

yrker som tillot dem å praktisere sine utdanninger. Mens Sarahs kontrakt ikke ble fornyet 

slik at hun ikke hadde noen jobb å komme tilbake til når permisjonstiden var over, ble 

Nina under permisjonstiden innkalt på et møte der hun fikk oppsigelsen. 

Foreldrepermisjon har avverget identitetskonsekvenser både ved å gjøre det mulig å 

tenke på arbeidsledigheten som permisjon, så vel som at småbarnstilværelsen har gjort 

det mulig å opprettholde et visst aktivitetsnivå: 

 

Det har hjulpet at jeg var i permisjon, og egentlig kan bruke den litt. Jeg trenger ikke si at 

jeg er arbeidsledig på en måte. Jeg er i forlenget permisjon. Det er på grunn av 

barnehageplass.  Jeg tenker jo at det har hjulpet veldig mye at jeg ikke har sett på det sånn. 

Jeg er jo arbeidsledig men det har ikke vært så åpenlyst at det er arbeidsledighet, for 

planen var at jeg skulle gå hjemme nå uansett. Så det har hjulpet en del. Istedenfor å bli 

påmint hver dag at du er hjemme fordi du ikke er i jobb (Nina). 

 

Det at jeg var i permisjon tror jeg hjalp litt. Jeg tok det ikke tungt. Det var ikke greit, men 

jeg tenkte: ja, men jeg er i permisjon. Jeg finner en jobb. (…) Så jeg så for meg at jeg skulle 

ut i arbeid igjen innen mai 2016. Nå er det mai 2017. Det var ikke tungt, men jeg var i 

permisjon. Jeg hadde noe å gjøre. Det var ikke sånn at jeg skulle sitte hjemme og glo i 

veggen, for da hadde jeg nok synes det var kjempetrist. Jeg liker å ha masse og gjøre. Jeg 

jobbet jo over hundre prosent og studerte i tillegg (Sarah). 

 

Som nevnt er det ikke nødvendigvis samsvar mellom objektive og subjektive 

kategoriseringer. Mennesker kan tilskrive seg identiteter de objektivt sett ikke besitter. 

Ved at Nina ser arbeidsledigheten som «forlenget permisjon» avverger hun de negative 

konsekvensene arbeidsledighetskategorien kunne hatt for hennes selvoppfatning. Mens 

Sarah også gir indikasjoner på at mammapermisjonen gjorde det lettere ved å sette 
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arbeidsledighetskategorien på vent, var det hovedsakelig småbarnstilværelsen som 

gjorde det lettere da hun kunne opprettholde sitt tidligere aktivitetsnivå. I motsetning til 

Mikkels tidligere beskrivelse av å miste nytteverdi har Sarah hatt en alternativ kilde for 

vedlikehold av nyttefølelse. Dette kan være uttrykk for opprettholdelse av mestringstro 

(«self-efficacy»), det vil si evne til å produsere suksessfulle resultater i sine omgivelser. 

Mestringstro er av noen forskere ansett som en av de viktigste sidene ved 

selvoppfatningen (Garrett-Peters, 2009: 551), spesielt hos mennesker i yrker med større 

grad av autonomi og status (Gecas & Schwalbe: 1983: 81-84). 

 

Morten skiller seg fra de andre deltakerne ved å tenke på seg selv som arbeidsledig til 

tross for å ha inntektsgivende arbeid. Han ble permittert fra arbeidet og gikk omtrent et 

halvt år uten jobb. Mot slutten av permisjonstiden fikk han tilbud om deltidsstilling i en 

annen sektor, og grep denne muligheten. Da jeg spurte Morten om han i perioden som 

permittert eller i ettertid opplevde seg som arbeidsledig, beskrev han sin jobbstatus på 

følgende måte: 

 

Morten: Mer en arbeidssøker tror jeg. (…) det å være arbeidsledig tror jeg ikke... jeg er ikke 

der, fordi det er nok av ting jeg kan gjøre – ta en ekstrajobb, drive frivillig arbeid en plass 

det er behov for det. En er arbeidsledig, men det er ikke den identiteten jeg vil ha, jeg vil 

være en arbeidssøker og jeg søker på en fulltidsjobb. 

 

(…) Hvorfor er det du ikke vil ha arbeidsledighetsidentiteten? 

 

Morten: Jeg tenker at det er litt hvordan du ser på ikke bare det med jobb men generelt. Er 

glasset halvfullt eller halvtomt på en måte. Hvis jeg identifiserer meg med å være en 

arbeidssøker kontra det å være arbeidsledig, så føler jeg på en måte at hvis du er en 

arbeidssøker så er du aktiv i situasjonen du er i, men hvis du er arbeidsledig flytter du 

fokuset bort fra deg selv og over på en arbeidsgiver. 

 

Med tanke på at Morten på intervjutidspunktet befant seg i en deltidsjobb, hadde han en 

yrkesmessig kategori tilgjengelig for selvkategorisering. Uttalelsen om at «en er 

arbeidsledig, men det er ikke den identiteten jeg vil ha» tyder på at han likevel ser seg selv 

som arbeidsledig. Samtidig avviser Morten arbeidsledighetskategorien ved å anse arbeid 

som mer enn inntektsgivende arbeid. Begrepet rommer andre ting han kan gjøre, som 
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frivillig arbeid, og han utfordrer slik en forståelse av arbeid som nødvendigvis lønnet. 

Videre ønsker ikke Morten arbeidsledighetskategorien da den fratar han handlekraft. 

Arbeidsledighetskategorien viser til individets manglende posisjon i den sosiale 

strukturen, og gjør ytre strukturelle forhold til en definerende egenskap ved hans person. 

Arbeidssøkerkategorien setter derimot fokuset på individets handling, og ved å definere 

seg som arbeidssøker tilskriver Morten seg handlekraft i arbeidsledighetssituasjonen. 

Morten har et svært bevisst forhold til sine selvkategoriseringer, og avviser i likhet med 

flere av de andre deltakerne arbeidsledighetskategorien. 

 

Intervjudataene viser at flere av informantene har funnet alternative måter se sin 

arbeidsledighet på, som gjør at de slipper å akseptere et medlemskap i denne sosiale 

gruppen. Det var likevel ikke alle informantene som diskuterte det å være arbeidsledig 

som et identitetsspørsmål eller en utfordring. For eksempel kunne Sondre fortelle om 

vansker med å akseptere statusen fordi den opplevdes fremmed, men at han etter hvert 

ble vant til den: «Jeg hadde ikke noen problemer med å si det egentlig. Det var litt ekkelt 

til å begynne med men du blir jo vant til det. (…) Det er kanskje fordi jeg ikke har brukt 

den tittelen før» (Sondre). Tone og Katrine kunne fortelle at de bare delvis opplevde seg 

som arbeidsledige, ikke fordi arbeidsledighet ble beskrevet som vanskelig å akseptere, 

men fordi de ikke opplevde arbeidssøking som en pressende sak. I Katrines tilfelle hang 

dette sammen med at hun kun hadde vært arbeidsledig en kort tid, ettersom hun mistet 

jobben et par måneder før vi møttes til intervju.  

 

Anette og André kategoriserte seg selv som arbeidsledige uten å gi indikasjoner på 

identitetsutfordringer ved å adoptere arbeidsledighetskategorien. Da jeg for eksempel 

spurte Anette om hun anså seg som arbeidsledig kunne hun fortelle: «Ja, selvfølgelig, en 

gjør jo det. En har jo ikke den vanlige inntekten. Så det var jo et ‘must’ å finne jobb vil jeg 

si. Så begynner en jo også å tenke, er det muligheter for å flytte? Du går igjennom en 

prosess, hvor du tenker muligheter og løsninger på ting» (Anette). Anette omtaler 

arbeidsledighetsstatusen som en selvfølge med henvisning til hennes økonomiske 

situasjon, hvor hun ikke viser til identitetsmessige trusler knyttet til det å se seg selv som 

arbeidsledig. Arbeidsledigheten bydde på utfordringer for disse deltakerne, men ikke 

identitetsutfordringer knyttet til adopsjon av arbeidsledighetskategorien. Årsaken til at 

identitetsproblematikk er fraværende blant noen av deltakerne kan være at 
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arbeidsledighet ses som en rent økonomisk tilstand uten at dette sier noe om dem som 

mennesker. 

 

4.2.2 Å være naver 

Et annet begrep som dukket opp blant noen av studiedeltakerne var begrepet «naver». 

Begrepet har fått økt oppmerksomhet i den såkalte navedebatten, og viser til mennesker 

som gjør urettmessig bruk av velferdsordninger (Tanum & Krogstad, 2014: 262). 

Begrepet har likhetstrekk med det engelske begrepet «welfare scroungers», et begrep om 

arbeidsledige som kunne funnet arbeid men som er for late eller inaktive til å gjøre det, 

og som snylter på andres arbeid ved å motta støtte finansiert av vanlige arbeidende 

mennesker (Kelvin & Jarrett, 1985: 118-119). Som naver står en i direkte konflikt med 

den nordiske arbeidsorienteringen og arbeidslinjen i den norske sosialpolitikken. 

Begrepet dukket opp i noen av mine informanters beskrivelser og ble fremstilt som en 

gruppeidentitet de måtte forholde seg til. For eksempel beskrev Pia det å være 

støttemottaker som negativt, ikke fordi hun ble møtt med negative holdninger rundt sin 

NAV-status, men fordi NAV-statusen opplevdes stigmatisert: 

 

Det var bunn i bøtta. Da måtte jeg manne meg opp. Det er ikke fordi jeg har møtt verken 

det ene eller det andre. Det er en følelse. «Åja, har det kommet så langt?» I min villeste 

fantasi, når jeg tok pakke og skulle fullføre master, så tenkte jeg jo aldri at det ville gå så 

langt at jeg måtte gå å nave (Pia). 

 

Ved å anvende verbet «nave» beskriver ikke Pia sin status som støttemottaker på en 

nøytral måte. Det å «definere seg som ‘naver’ innebærer en tilknytning til en svært 

stigmatisert gruppe» (Tanum & Krogstad, 2014: 266).  Pia kategoriserte seg selv som 

medlem av denne stigmatiserte gruppen og viser dermed til nedsatt selvfølelse på 

bakgrunn av å være støttemottaker. Mikkel og Morten viste også til et stigma rundt å ha 

en NAV-status ved å beskrive seg som navere. De brukte imidlertid begrepet på en 

humoristisk måte i møte med andre mennesker: 

 

Jeg spøker jo med det at jeg er naver nå. Og jeg har tidvis kjent på at jeg har dårlig 

samvittighet for at jeg tar penger istedenfor å gi noe tilbake. Men samtidig så ser jeg at jeg 

har betalt mer i skatt enn det jeg har fått i støtte tilbake igjen. I så måte går det greit. Jeg 

skal betale mer i skatt om et år. Men det er en stigmatisert rolle (Mikkel). 
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Blant venner og bekjente så titulerer jeg meg selv som en naver. Det klinger litt negativt 

egentlig, men jeg har ikke lyst at det skal være slik. Det er et beskrivende ord, og det 

trenger ikke å være negativt. Det blir sagt fra meg selvfølgelig med et humoristisk blikk 

(…) (Morten). 

 

Velferdsstaten er basert på et moralsk solidarisk felleskap: Siden alle kan bli avhengige av 

den må alle føle seg forpliktet til å betale (Tanum & Krogstad, 2014: 251). Opplevelse av 

forpliktelse kommer til syne i Mikkels skyldfølelse over å motta penger uten å gi tilbake. 

Mortens var klar på at han ikke opplevde det å gå på NAV som følelsesmessig vanskelig, 

men i sitatet over reflekterte han likevel rundt NAV-statusens identitetsmessige 

implikasjoner. Å definere seg som naver på en humoristisk måte kan være en strategi i 

håndtering av stigma. Ifølge Goffman (1968: 141-142) kan den stigmatiserte bruke humor 

som strategi for å bryte isen og redusere spenning i sosiale interaksjoner mellom 

stigmatiserte og ikke-stigmatiserte individer. Ved å gjøre sine «mangler» eksplisitte, for 

eksempel gjennom bruk av selvironi, viser individet ovenfor omgivelsene at de aksepterer 

stigmaet som omgir dem. Videre kan det å bryte isen være en måte for individet å ovenfor 

seg selv demonstrere kontroll i den gitte sosiale situasjonen, ved at de besitter makten til 

å få den sosiale situasjonen til å gå glatt. Morten uttrykker videre et ønske om å redefinere 

begrepets meningsinnhold. Mennesker som opplever å høre til stigmatiserte sosiale 

grupper vil gjerne ønske å gjøre gruppen mer positivt distinkt og redefinere meningen 

assosiert med det devaluerte gruppemedlemskapet (Deaux, 1991: 88; Schöb, 2013: 154). 

Ønsket om å redefinere betydningen av å være naver kan med andre ord være svar på et 

behov om å redusere identitetstrusler assosiert med det å være støttemottaker. 

 

Mens vi tidligere så at tap av arbeidet ikke var uttrykt som identitetsmessig vanskelig 

blant de fleste deltakerne, er det indikasjoner på at status som arbeidsledig eller 

støttemottaker (naver) opplevdes mer problematisk å akseptere. Dette er i tråd med funn 

fra Cassidys (2001) spørreundersøkelse, hvor omtrent halvparten av respondentene 

valgte andre kategorier enn arbeidsledighetskategorien. Profesjonelle har gjerne et bilde 

av seg selv som dyktige og kompetente i sine felt, og arbeidsledighet står trolig i direkte 

kontrast med dette selvbildet (Little, 1976: 267). Analysen beskriver en gruppe 

ressurssterke mennesker, der de som opplever arbeidsledighetskategorien som trussel 
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mot egen selvforståelse aktivt motarbeider den ved å finne alternative måter å tenke om 

arbeidsledigheten på. 

 

4.3 Avstigmatisering av arbeidsledighet 

Selv om flere viser til opplevelser av stigma rundt arbeidsledighet og det å være 

støttemottaker, henviste nesten alle studiedeltakerne til faktorer som reduserte stigmaet 

rundt medlemskapet. Som nevnt vil stigma rundt arbeidsledighet kunne påvirkes av 

faktorer som arbeidsledighetens utbredelse i en gitt region på et gitt tidspunkt, og årsaken 

til arbeidsledigheten. Nedbemanningen i oljesektoren har hovedsakelig skapt utbredt 

arbeidsledighet på Sør-Vestlandet, og nesten alle studiedaltakerne var bosatt der. Ved høy 

arbeidsledighet skiller ikke arbeidsledigheten seg betydelig fra normen, og dersom en kan 

vise til eksterne strukturelle årsaker for sin arbeidsledighet minimeres tilskrivelse av 

skyld rundt arbeidstapet og stigmaet som omgir arbeidsledigheten. Dette er faktorer som 

ble brakt på bane av de fleste studiedeltakere: 

 

Nå er det ganske mange som er arbeidsledige her. Alle kjenner noen som er arbeidsledige. 

Det er blitt så vanlig nå nesten. Det var jo ikke sånn før. Da var det sånn «herregud, du må 

gjøre noe helt feil hvis du ikke klarer å få deg en jobb». Men nå er det så mange som er 

arbeidsledige og det er så tøff konkurranse for å få seg jobb, at folk har forståelse for at det 

kan gå litt tid faktisk (Katrine). 

 

(…) jeg opplever ikke det å være arbeidssøker som tabubelagt i dag. Det er så mange andre 

som er det og det er så mange kompetente og dyktige mennesker som er arbeidssøkende. 

Det går ikke på lavt initiativ eller inkompetanse eller slike ting. Det går bare på at du har 

vært i en bedrift som har vært i en nedbemanningsposisjon som har kuttet, og det er folk 

som er meget dyktige som går ledige. Det er i hvert fall slik det oppleves her borte. Hvis en 

ser resten av landet og kanskje en del rundt sentrale østlandsstrøk, så er det kanskje ikke 

så mye forståelse (Morten). 

 

Men det som er formildende er at det er så mange andre utdannede som er arbeidsledige. 

Det er et fenomen. Jeg er ikke alene. Det har hjulpet litt da. (…) Hvis det ikke hadde vært 

tilfelle så tror jeg ikke jeg hadde turt å si til folk at jeg ikke hadde jobb. Det hadde vært mye 

sårere i hvert fall. Nå kan jeg spøke med at jeg er ingeniør så jeg har jo ikke jobb (Mikkel). 

 



58 
 

Mens noen av deltakerne la særlig vekt på utbredt arbeidsledighet og generell kunnskap 

om de eksterne årsakene for deres arbeidsledighet som en viktig kilde for 

avstigmatiseringen, la andre vekt på at det nå er svært kompetente arbeidere som er 

arbeidsledige. Disse faktorene solidifiserer et skille mellom høyt utdannede arbeidsledige 

og et stereotypisk bilde av den arbeidsledige som mindre kompetent, tiltaksløs eller lat 

(Karren & Sherman, 2012: 849-850). Dette er i tråd med Littles funn fra 70-tallet: «Most 

respondents made it quite clear that they did not feel they were ‘the only one’ and, more 

importantly, the jobless professional during this period was constantly reminded in very 

tangible ways that he was not just another unemployed man» (1976: 273). Slik kan den 

utbredte arbeidsledigheten, et høyt kompetansenivå blant arbeidsledige, og en generell 

kunnskap om årsaken til deres situasjon lindre konsekvensene arbeidsledighet kan ha for 

høyt utdannedes selvoppfatning. Som Tone påpekte: «Det blir på en måte en annen 

kategori». 

 

Pia og André har til felles at begge var misfornøyde med deler av jobben de var i, og gikk 

frivillig fra arbeidet med sikte på å finne noe annet. Selv om de ikke kunne tilskrive 

arbeidsledigheten et arbeidstap, kan det likevel tenkes at den vedvarende 

arbeidsledigheten kan legitimeres med henvisning til strukturelle barrierer i å finne nytt 

arbeid. Dette var tilfellet hos Pia: «Det er nok litt annerledes å være arbeidsledig i den 

perioden nå enn hvis du var det for åtte år siden. Nå er det sånn at alle vet om det. Det 

hjelper jo. Det er en forståelse for at det ikke er noe galt med deg, det er markedet som er 

litt på hodet» (Pia). Arbeidsledigheten kunne tilskrives markedsforhold istedenfor 

interne årsaker, og stigma rundt arbeidsledighet oppleves redusert på grunn av utbredt 

kunnskap om de makrostrukturelle forholdene. André skiller seg imidlertid fra Pia ved å 

i stedet vise til strukturelle faktorer som fremskyndet hans beslutning om å si opp jobben. 

André opplevde skyldfølelse over å ha sagt opp arbeidet, og opplevelsen av 

arbeidsledigheten ble lettere i den grad han kunne tilskrive arbeidstapet eksterne 

faktorer: 

 

Når det snakkes om at dere er rammet av oljekrisen, tenker jeg «kanskje. Jeg valgte det 

selv». Den første reaksjonen jeg hadde var, «nei, det var jeg som valgte å skade meg selv». 

Men så tenker jeg saktere og sier, «ja men en veldig stor faktor som påvirket din beslutning 

var mangel på prosjekt». (…) Det var min beslutning å si «ok, nå er det stopp, jeg er ferdig 



59 
 

med saken», men en av faktorene, en viktig faktor, var mangel på jobb, og dette var på 

grunn av oljekrisen. Jeg må tenke litt sakte på tingene og trøste meg selv. Og da tenker jeg 

at «ja, jeg er som en hvem som helst arbeidsledig, og jeg skal ikke være så hard mot meg 

selv» (André). 

 

Mens strukturelle årsaker som framskyndet hans beslutning om å si opp jobben gjorde 

arbeidsledigheten lettere, finner ikke André trøst i strukturelle barrierer som hindrer han 

å finne nytt arbeid slik Pia beskriver. Årsaken til dette kan være at han i perioden som 

arbeidsledig ble konfrontert med tilbud om å jobbe i oljesektoren gjennom venner som 

var ansatt der. Ettersom han ikke ønsket seg tilbake til denne sektoren står André ovenfor 

et dilemma: Enten å ha jobb, men i en sektor han ikke trives i, eller fortsette jobbsøking 

mot et yrke han kan oppleve som meningsfylt men dermed opprettholde sin 

arbeidsledighet. I ønske om å få et mer meningsfylt arbeid måtte han aktivt opprettholde 

sin arbeidsledighet ved å takke nei til disse tilbudene. 

 

4.4 Kategorisering i sosial interaksjon 

Vi har så langt sett studiedeltakernes refleksjoner rundt egne selvkategoriseringer, men 

sosiale identiteter er ikke kun produkter av en kognitiv selvkategoriseringsprosess. 

Sosiale identiteter er også forankret i sosiale omgivelser hvor andre kan påvirke vår 

selvoppfatning ved å tilskrive oss gruppemedlemskap som vi i større eller mindre grad 

anerkjenner selv. Blant mine informanter gjorde bevissthet om egen 

arbeidsledighetsstatus seg gjeldende både i sosiale og ikke-sosiale situasjoner. Å høre 

andre prate om sine jobber, å lete etter aktuelle stillinger, å registrere seg på 

arrangementer som krever at en oppgir firmatilhørighet og å gå på jobbintervjuer var alle 

settinger som bidro til å gjøre arbeidsledigheten fremtredende i den arbeidslediges 

bevissthet. Noen av deltakere mine fortalte om å bli særlig bevisst sin arbeidsledighet i 

møte med nye mennesker. Mennesker forventer å kunne kategorisere andre på bestemte 

måter. Å kategorisere andre mennesker tillater oss å samhandle med dem på en 

uanstrengt og effektiv måte. Disse forventningene vil imidlertid bli normative, da de 

impliserer hva individet burde være (Goffman 1968: 11-12). Dette kommer til syne i et av 

de vanligste spørsmålene som stilles i møte med nye mennesker: «Hva driver du med?», 

som tar for gitt at mennesker en møter er yrkesaktive. Slike spørsmål var en av grunnene 

til at Sondre og Katrine ble særlig bevisst egen arbeidsledighet: 
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Ellers er det når du møter nye folk. «Hva driver du med?» liksom. Jeg var [på en oljemesse], 

og der har jo alle veldig fancy titler og forteller om jobben sin. Og du skulle reise deg på en 

middag og presentere deg selv. «Åja, hvem er jeg? Jeg er arbeidsledig». Men det er jo bare 

hvordan man takler det på en måte (Katrine). 

 

Men ja, du blir jo ofte påminnet på det. For det er jo noe av det første folk spør om er jo 

«Hva heter du? Hva gjør du?» (…) Det er jo egentlig det med identitet. Hvem er du? Og da 

har jobben så mye å si for deg som person. Så ja jeg følte det på meg, det kom ofte opp som 

spørsmål. Så jeg ble jo påminnet på det, det gjorde jeg. Støtt og stadig (Sondre). 

 

I disse situasjonene blir den arbeidsledige selv nødt til å gjøre sitt gruppemedlemskap 

eksplisitt og kategorisere seg selv som arbeidsledig. Dette er kategoriseringsvansker som 

oppstår fordi mennesker ikke har kjennskap til deltakernes arbeidsledighet, der de må 

håndtere forventninger om å skulle være i arbeid. Flere av informantene (Mikkel, Tone, 

Sondre, André) kunne også fortelle om kontinuerlige påminnelser fra mennesker som 

hadde kunnskap om deres situasjon, for eksempel fra venner, bekjente og familie, som 

stadig stilte spørsmål relatert til deres arbeidsledighet og jobbsøking. Dette kan forstås 

som en indirekte kategorisering av den arbeidsledige, noe som var særlig tydelig hos 

Mikkel da jeg spurte om han anså seg selv som arbeidsledig: 

 

Ja. Det er en definerende egenskap. Jeg merker det spesielt på min far. Hver gang jeg treffer 

han så spør han meg om jobbsøking. Det er liksom det han bryr seg mest om, at jeg skal få 

meg en jobb igjen. Akkurat det synes jeg er litt kjipt egentlig.  Ettersom du blir litt motløs, 

så er det ikke det jeg har lyst å snakke om. Det er noe jeg gjør, og noe jeg er nødt til å gjøre, 

men det er ikke noe gøy (Mikkel). 

 

Mikkel fortalte tidligere at han ikke ønsket arbeidsledigheten som en identitetsmessig 

markør. Det at hans far er svært opptatt av at Mikkel skal finne arbeid, gjør derfor 

arbeidsledighet til et ufrivillig definerende aspekt ved selvet. Dette kan anses som en 

kategoriseringstrussel. Spørsmål om jobbsøking plasserer Mikkel implisitt i 

arbeidsledighetskategorien og slik fremheves dette gruppemedlemskapet som en sentral 

side ved hans person. Flere av informantene mine (Sondre, Mikkel, Tone, André) kunne 
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fortelle at spørsmål om jobbsøking møtte dem i utallige sosiale situasjoner, slik at 

påminnelsen om egen arbeidsledighet var kontinuerlig: 

 

Slik som i går kveld så stakk jeg innom [et utested] en kveld fordi noen tidligere kolleger 

av meg satt der. Og da blir det med en gang slik som «Hvordan går det?» og da spør de om 

jobb og hvordan markedet er. Så det bringes alltid opp, i nesten alle sosiale settinger blir 

det brakt på banen. Unntaket er… de nærmeste vennene mine snakker ikke om det noe 

særlig, og svigerfamilien snakker ikke noe særlig om det (Mikkel). 

 

Ellers er det jo litt sånn at en snakker om det, og at en får velmenende tips og råd. Av og til 

kan det være litt slitsomt, fordi en vil legge det litt til sides. En har ikke alltid lyst å løse det 

problemet hele tiden. Men det er jo flere som er i samme situasjon som for en eller annen 

grunn er utenfor jobb, på grunn av sykdom og slikt også. Da opplever jo de samme 

frustrasjon som meg, og da får de jo en forståelse for hvordan du har det (Tone). 

 

Jeg kan ikke sette fingeren på hvorfor jeg ikke kan unngå å være bevisst på at en er 

arbeidsløs, som var spørsmålet ditt. For de fleste spør hvordan går det. Det første de spør 

når vi treffes: «Hvordan går det?» Og mitt svar: «Fortsatt arbeidsløs». Så, spør de som har 

hjulpet «Har du sendt [søknad] der? Hva skjer?» de vil følge opp. De har interesse. De 

påminner meg om det direkte, og de fra oljen påminner meg om det direkte (André). 

 

Opplevelse av såkalte «reflected categorizations» kom til syne blant flere av informantene 

i hvordan de kategoriseres på en implisitt måte ved at arbeidsledigheten bringes opp som 

samtaletema. Ved å trekke arbeidsledigheten frem plasseres den arbeidsledige i den 

sosiale kategorien «arbeidsledig». I disse tilfellene møtes ikke den arbeidsledige med 

negative holdninger. Tilsynelatende er kommentarene nøytrale i form av tips, råd og 

spørsmål om arbeidsmarkedet og hvordan det går. Dette kan fra avsenderens side være 

ment som omtanke. Dersom den arbeidsledige ikke ønsker arbeidsledighetskategorien 

kan kommentarer og spørsmål føre til et negativt selvbilde da den arbeidsledige ikke gis 

mulighet til å legge bort gruppemedlemskapet. I denne sammenhengen må det 

understrekes at selv om spørsmål om jobbsøking fører til at arbeidsledigheten er 

fremtredende i disse deltakernes bevissthet, innebærer ikke dette nødvendigvis lavere 

selvfølelse. Det var hovedsakelig Mikkel som tidligere beskrev 

arbeidsledighetskategorien som identitetsmessig vanskelig, men Tones beskrivelser viser 
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også til negative opplevelser rundt fokus på arbeidsledigheten til tross for å ikke ha 

beskrevet den som en trussel mot selvoppfatningen tidligere. Sitatene kaster likevel lys 

over omgivelsenes rolle i tilskrivelse av gruppemedlemskap. 

  

Det var likevel ikke alle som beskrev spørsmål om jobbsøking som negativt eller som en 

bevisstgjøring av egen arbeidsledighet. Noen beskrev andres spørsmål som et uttrykk for 

støtte og interesse for deres liv. Da Nina beskrev hvordan venner viste forståelse kunne 

hun fortelle: 

 

Nei, det er jo mer at det ikke blir noe masing dersom vi sier vi ikke har råd til å bli med på 

[restaurant] og spise eller være med der. Så det er mer det det går på. Også er det jo også 

at de spør «hvordan går det med jobbsøking?» og at de liksom viser at de bryr seg og er 

interesserte (Nina). 

 

For Nina er venners interesse for hennes jobbsøking et tegn på forståelse. Nina viser slik 

ikke til en negativ opplevelse av at arbeidsledighetskategorien gjøres eksplisitt i møte 

med venner. Da Katrine fortalte hvordan hennes tidligere kolleger viste støtte beskrev 

også hun andres interesse for hennes jobbsituasjon som positivt, men i hennes tilfelle 

handlet det om en spesifikk jobb som ville bringe henne nærmere tidligere kolleger: 

 

De er jo veldig opptatt av om jeg har fått meg jobb. Jeg var på et jobbintervju sist uke, og 

den er i det samme bygget som de er i. Så de er jo veldig interesserte i at jeg skal få meg 

den jobben, for da har jeg samme kantine som de har. Så de har jo stilt mange spørsmål 

om det da (Katrine). 

 

I Katrines tilfelle oppleves disse spørsmålene positive da de informerer Katrine om at 

kollegene ønsker henne tilbake, noe som bekrefter viktigheten av deres relasjoner. Det er 

trolig betydelig individuell variasjon i hvorvidt disse spørsmålene oppleves som negative. 

Med hensyn til individuell variasjon er ikke nødvendigvis unngåelse av arbeidsledighet 

som samtaletema et bedre alternativ. Dette understrekes av Pia i diskusjon rundt hva 

andre kan gjøre for lette situasjonen for den arbeidsledige: «Å fortsatt inkludere uansett 

hvilken setting det er, og det er helt greit å spørre. Så får det være opp til en selv hvor mye 

en vil fortelle. At det ikke blir noe sånn «hysj hysj» liksom» (Pia).  
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5. Speilbilde-selvet og personlige identiteter 

 

I dette kapittelet vil jeg undersøke hvilke konsekvenser det å bli arbeidsledig har for 

personlige identiteter. Det vil si menneskers forståelse av seg selv som individer med 

særegne egenskaper som for eksempel intellektuelle evner, opplevelse av egen 

kompetanse osv. Selvforståelse avhenger av hvordan en opplever å bli vurdert av andre. 

Dette utforskes ved å undersøke hvorvidt arbeidstapet har påvirket relasjoner og samspill 

med andre mennesker. 

 

5.1 Devaluering i sosial interaksjon 

Et arbeidstap kan på den ene siden påvirke selvoppfatning ved å frata individet verdsatte 

yrkesmessige identiteter, men også ved å signalisere inkompetanse eller mangler hos 

personen. Som Weiss skriver: «To have been fired, whether the firing was justified or not, 

is to have been cast out from the world of work, rejected as undesirable» (1990: 34). Alle 

deltakerne som mistet jobben var ofre for nedbemanningen i oljesektoren, og som vi så i 

forrige kapittel fant flere av deltakerne trøst i at arbeidstapet skyldtes årsaker utenfor 

egen kontroll. Til tross for dette beskrev én av informantene selve oppsigelsen som et 

mulig signal om personlige mangler: 

 

Når du faktisk fikk det brevet i hånden så blir du litt sånn stresset. Dette er kanskje noe 

blant damer og jenter at du begynner å analysere deg selv litt mer. Liker de meg ikke? Hva 

er det nå jeg har gjort galt? Eller slike ting. Selv om du egentlig vet at du ikke har vært der 

så lenge (at ansiennitet er grunnen til oppsigelsen) (Nina). 

 

Som Nina forteller var hun bevisst at årsaken til oppsigelsen var ansiennitet og at 

arbeidstapet ikke var selvforskyldt, men hun opplevde likevel oppsigelsen som en 

identitetstrussel. Det var ingen andre deltakere som beskrev oppsigelsen som en 

nedvurdering. Når arbeidstapet skyldes eksterne faktorer individet har lite kontroll over, 

vil oppsigelsen i mindre grad indikere utilstrekkelighet hos personen, noe som vil 

redusere konsekvensene oppsigelsen har for identitet (Brand, 2015: 362-363). Den 

videre analysen retter derfor fokus på opplevelse av devaluering slik det oppstår i 

dagliglivets sosiale interaksjon. 
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5.1.1 Kommentarer på jobbsøking 

Utover oppsigelsen kan det vurderes hvorvidt informantene har opplevd å devalueres i 

sosial interaksjon på bakgrunn av stigma som omgir medlemskap i 

arbeidsledighetskategorien. Få av deltakerne kunne fortelle om direkte møter med 

stigma. Som vi så i forrige kapittel (delkapittel 4.3) fortalte de fleste at stigma rundt 

arbeidsledighet var betydelig redusert på grunn av den sosiale konteksten de befant seg 

i. Dette kan være en mulig forklaring på hvorfor få hadde opplevelser av å bli nedvurdert 

av andre. Tone poengterte hvordan den utbredte arbeidsledigheten påvirket sosiale 

interaksjoner: «Det er veldig mange som går rundt og er veldig redde for å miste jobben, 

og det påvirker jo hvordan en blir møtt. Det er så mange som kjenner det på kroppen, eller 

kjenner noen som har erfart det. Da blir det litt mer respekt (…)» (Tone). Den sosiale 

konteksten kan slik være en viktig årsak til fravær av stigma. Noen opplevelser av 

devaluering kan likevel belyses. Pia hadde opplevd manglende forståelse, men påpekte at 

hun ikke hadde latt det gå innpå seg: 

 

I så fall har jeg i hvert fall ikke tenkt så mye over det eller latt det påvirke meg. Jeg er heldig, 

som jeg sa før, gode støttespillere, så da henvender jeg meg ikke der hvor jeg føler at det 

ikke er noen forståelse. Så ja, selvfølgelig finnes det jo folk som ikke har begrep om 

hvordan det kan være men det er ikke noe jeg dveler med (Pia). 

 

Å si at andre ikke har forståelse for ens situasjon indikerer et møte med holdninger som 

står i konflikt med eget selvbilde: «To say ’they do not understand’ is fundamentally to say 

‘they do not see me as I really am’ which in fact reduces to ‘how I see myself’» (Kelvin & 

Jarrett, 1985: 112). At Pia ikke har latt manglende forståelse fra andre gå innpå seg kan 

indikere at hun har avverget potensielle identitetstrusler ved hjelp av motstrategier, eller 

opprettholdt et stabilt selvbilde gjennom støtte fra andre mennesker. Leary et al. (2003) 

minner oss på at en må være kritisk til påstander om at andres vurderinger ikke har 

påvirket ens selvforståelse. Jeg utfordret likevel ikke denne selvoppfatningen da dette er 

potensielle motstrategier som er nødvendige for opprettholdelse av positive selvbilder. 

Andre kunne fortelle om manglende forståelse og opplevelse av devaluering på bakgrunn 

av kommentarer på deres jobbsøkeatferd. 
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Det kan tenkes at mennesker med høy formell kompetanse blir møtt med mer stigma 

ettersom høyere kvalifikasjoner skaper forventninger om at det er lettere å finne arbeid 

(McFadyen, 1995: 245). Slike forventinger kommer til syne i Tones beskrivelse av å søke 

en jobb hun var overkvalifisert til: 

 

De var litt sånn overrasket. «Å har du mastergrad, og så har du ikke jobb? Hvorfor søker 

du jobb her?» De var helt overrasket over at jeg ville ta en sånn jobb. Det var [stilling] som 

ekstravakt, så det var så lavt du kunne komme tror jeg kanskje de tenkte. Nei, jeg vet ikke 

om de tenkte det, men de lurte på hvorfor jeg søkte der når jeg hadde mastergrad, masse 

utdanning og stor CV (Tone). 

 

Sarah understekte at hun ikke hadde opplevd manglende forståelse for sin situasjon, men 

kunne også fortelle om forventninger til jobbsøking på bakgrunn av høye kvalifikasjoner: 

 

Du skal jobbe i [mange] år til, så jeg trenger ikke stresse. Men det er ikke så kjekt heller, i 

hvert fall når du er høyt utdannet så forventer jo de fleste at du har en jobb. (…) I starten 

var det vel litt sånn at andre spurte hvorfor jeg ikke jobbet på skolen hvis det gikk dårlig 

med oljen, men det er vanskelig å få lærerjobb også (Sarah). 

 

Høyere utdanning kan slik skape høyere forventninger til jobbsøking og evne til å finne 

nytt arbeid. Mens det var få eksplisitte uttrykk for stigma, kunne flere av deltakerne 

fortelle om negative opplevelser med kommentarer på, og forventninger til, deres 

jobbsøkeatferd. Tone opplevde vansker med å finne arbeid på grunn av at jobber hun 

hadde relevant utdanning for å gjøre ikke var tilgjengelige, og på grunn av sykehistorie 

som utelukker å søke noen typer jobber. Sykehistorien skapte en ekstra barriere ovenfor 

hvilke jobber som var aktuelle å søke på, og følgelig enda mer å rettferdiggjøre ovenfor 

andre. Da jeg spurte Tone om andre hadde forståelse for hennes situasjon kunne hun 

fortelle: 

 

Tone: Det er litt forskjellig. Noen ser litt sånn strengt på det å gå arbeidsledig og at en føler 

seg litt dømt. Det har jeg opplevd av nære venninner. Eller kanskje bare én, men da ble jeg 

litt skuffet. Å få den følelsen at du ikke prøver hardt nok. 

 

(…) Hva var det hun sa, hvis du husker det? 
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Tone: Nei, det er vel det at en bare må ta hva som helst. En kan ikke sette noen krav til 

hvilken jobb en skal ha, for sånn er det nå. En må bare ta noe. (…) Jeg er litt sensitiv for 

mye støy og slikt, og får lett vondt i hodet og blir trøtt og sliten av mye aktivitet. Men det 

er jo litt slik at de som sier det ikke tenker seg om. De tenker bare at en må jo bare… De 

tenker jo kanskje at det er lønnen som gjør at en ikke vil ha den jobben. 

 

Å bli fortalt fra en signifikant annen at hun «må bare ta hva som helst» formidler at hun 

ikke gjør en tilstrekkelig innsats for å komme tilbake i jobb, og tilskriver Tone ansvaret 

for opprettholdelse av arbeidsledigheten. Som Halvorsen påpeker kan stigmatiseringen 

av støttemottakere skyldes en ide om at «det er jobber å få, men at arbeidsledige ikke 

ønsker seg jobb, ikke er jobbsøkere, ikke søker aktivt nok eller er for kresne: De er ikke 

villige til å ta hva som helst og vil for eksempel ikke flytte eller godta hvilken som helst 

jobb til hvilken som helst lønn (…)» (2005: 23). Tones beskrivelse er i tråd med 

Halvorsens resonnement. Mikkel kunne også fortelle om negative kommentarer på 

jobbsøkeatferd: 

 

Jeg tok en småjobb på [sted]. De skulle flytte til et nytt bygg. Så de trengte bærehjelp. Så 

jeg jobbet der i tre uker. Og han som var vaktmester der hadde fått med seg at alle vi som 

jobbet der var arbeidsledige. Det var jo vanskelig å få jobb. Og så spurte han hva vi hadde 

gjort. (…) Og når jeg sa jeg var ingeniør, så sa han liksom at «det skulle jo ikke være noe 

problem. Det er jo masse jobber til ingeniører. For eksempel i byggebedrifter som hadde 

fått storkontrakt. De trenger jo hjelp». Men de ansetter jo ikke oljeingeniører uten videre. 

Det er et eget fagfelt på en måte (Mikkel). 

 

Ved å avvise strukturelle årsaker for arbeidsledighet tilskrives Mikkel skylden for 

arbeidsledigheten. Dersom arbeidsledigheten ikke skyldes eksterne årsaker må 

problemet være mangler hos Mikkel. Opplevelse av ansvarliggjøring kom også til syne da 

jeg spurte om han opplevde forståelse for sin situasjon, men her tok devaluering form av 

velmenende råd: 

 

Mikkel: Ja, jeg gjør det. Men samtidig, det er sikkert velmenende, men når folk kommer 

med råd så er det ikke alltid jeg tar like godt imot det. Slik som stemoren min. (…) Hun har 
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også mistet jobben og hun er veldig aktiv på å nettverke. Hun gir meg råd om å gjøre det 

samme, men det har aldri vært min greie. 

 

(…) Hvorfor er det du opplever disse rådene som ubehagelige? 

 

Mikkel: De sier på en måte at jeg ikke gjør nok. At arbeidsledigheten er min feil. 

 

Hans stemor viser ikke direkte til mangler hos Mikkel, men i velmenende råd ligger det 

implisitt at den vedvarende arbeidsledigheten til dels skyldes inadekvat jobbsøking. 

Mikkels beskrivelse har fellestrekk med noen av de arbeidsledige profesjonelle i 

Letkemanns (2002: 515-516) og Lanes (2011: 108-109) studier, der kritikk fra 

velmenende venner eller slektninger ga dem en følelse av å ikke gjøre nok for å finne seg 

arbeid. Tone og Mikkel har til felles et møte med forventinger til deres jobbsøkeatferd, og 

gjennom dette kommuniseres det implisitt at den nedbemannede er ansvarlig for sin egen 

arbeidsledighet. Selv om ingen av informantene beskriver opplevelser av å bli 

ansvarliggjort for selve arbeidstapet, viser dette at ansvaret for den vedvarende 

arbeidsledigheten likevel kan plasseres på den enkeltes skuldre. Mens det ikke kommer 

klart fram i intervjudataene hvorvidt dette er episoder som faktisk har påvirket deres 

selvoppfatninger er dette identitetstrusler som Mikkel og Tone har måtte håndtere. 

 

Utover å gi en opplevelse av ansvarliggjøring kan disse kommentarene oppleves som et 

press om å forlate en nedvurdert status. Dette poengteres av Tone, som understreker at 

kommentarer på jobbsøking ikke nødvendigvis er ment som stigmatisering, men at de 

likevel bygger på et stigmatisert syn på å være støttemottaker: «Men de tenker vel at det 

er en stor skam og gå på NAV da. (…) Og det synes ikke jeg er så positivt. En trenger ikke 

å få høre det. For det er jo noe de fleste kjenner på når de mister en jobb, at det er jo ikke 

noe status å gå på NAV» (Tone). Kommentarer og råd til jobbsøkeatferd forteller dem slik 

at deres status som arbeidsledig er lite ønskelig. Hvordan kommentarer på 

jobbsøkeatferd er uttrykk for en samfunnsmessig nedvurdering av arbeidsledighet 

kommer særlig til syne i Andrés beskrivelser. André avslo tilbud om jobb i oljesektoren 

ettersom han søkte seg mot jobber innen fornybar energi, men ettersom dette valget bidro 

til å opprettholde hans arbeidsledighet møtte han lite forståelse:  
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«Hvorfor drar du ikke tilbake til olje og gass? Det er ikke så dårlig med det. Skal du redde 

verden nå, etter [mange] år i oljen? Hva har skjedd? Har du fått et slag i hodet? Hva har 

skjedd? Hvorfor gjør du det? Du har blitt langtidsarbeidsledig nå, og det er på tide og gå 

tilbake til oljen, og få garantert jobb, og slutte å kødde». Det er de fleste. (…) Nå var jeg ikke 

glad i industrien så hvorfor skal jeg tilbake? Det var gode tall, ja vel, «so what?» Skal du 

være glad, eller ha mye penger og ikke være glad i livet?  (André). 

 

André opplevde press fra omgivelsene om å heller velge en sikker jobb ovenfor å 

opprettholde arbeidsledigheten i søking etter en jobb han kunne trives i. En 

utilfredsstillende jobb vurderes av mennesker i hans omgivelser som et bedre alternativ 

enn arbeidsledighet, noe som kan være uttrykk for den høye verdsettelsen av 

lønnsarbeidet i den rådende arbeidsetikken. André beskriver ikke tvil om selvet på 

bakgrunn av disse tilbakemeldingene, men kommentarene skaper likevel tvil rundt egne 

valg: «Men det gjør at jeg tenker litt på situasjonen og gjør meg mer usikker. Å vurdere at, 

ja de har jo rett. Det er mange som sier det. Det er kanskje lurt å gå tilbake. Ja det er sant» 

(André). På bakgrunn av beskrivelsene til Tone og Mikkel ser vi at råd eller kommentarer 

på jobbsøkeatferd kan utgjøre en identitetstrussel, men det må understrekes at andre som 

opplevde lignende kommentarer ikke tolket disse som nedvurderinger. For eksempel 

fortalte Katrine: 

 

Katrine: Mens noen er mer kyniske og bare «ja, det er bare å kjøre på og gjøre ditt og datt 

så får du deg jobb». Men det er jo ikke alle som er like tøffe å bare selger seg selv inn over 

alt. Det er jo litt hvordan man takler det, og hvordan man takler det selv. 

 

(…) Hva synes du om disse [rådene]? 

 

Katrine: Altså, det virker jo sikkert for noen. Nå har jeg på en måte ikke kastet meg rundt 

og vært med på alt mulig, men jeg har på en måte planer om det og egentlig bygge meg et 

nettverk og sånn. Og da må en jo bare kaste seg uti det. Det er jo for så vidt et godt råd hvis 

du skal få deg jobb. 

 

I motsetning til Mikkel tolker ikke Katrine rådene som signaler på egen utilstrekkelighet, 

og hun påpeker at individuelle forskjeller mellom folk gjør at rådene ikke er universelle. 

Da jeg spurte Sarah om hun hadde opplevd manglende forståelse for sin situasjon beskrev 
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også hun kommentarer på jobbsøkeatferd fra sin far, men uttrykte likevel forbehold rundt 

hvorvidt dette var manglende forståelse: 

 

Nei, ikke manglende. Pappa har jo alltid sagt «få deg en lærerjobb». Men det er mer en 

slags oppmuntring tror jeg enn at han… «Søk lærerjobber. Søk deg inn på en skole». Jeg 

tror det er mer en oppmuntring enn manglende forståelse. Jeg har ikke tatt det sånn at han 

ikke forstår situasjonen. Jeg tror det er mer en oppmuntring (Sarah). 

 

Kommentarene fra Sarahs far ligner forventninger til jobbsøkeatferd som Tone og Mikkel 

sto ovenfor. Hennes beskrivelser bærer imidlertid preg av usikkerhet rundt hvordan hun 

skal forstå kommentarene fra sin far. Hun anerkjenner at kommentarene kunne forstås 

som manglende forståelse, men gir uttrykk for å bevisst tolke dem som oppmuntring. Det 

kan tenkes at å tolke kommentarene i retning av oppmuntring istedenfor ansvarliggjøring 

har avverget potensielle trusler slike kommentarer kunne hatt for personlige identiteter 

dersom de ble forstått som en ansvarliggjøring. Hvorvidt kommentarer på jobbsøkeatferd 

utgjør en identitetstrussel vil med andre ord avhenge av hvordan de tolkes. 

 

5.1.2 Å være et offer 

I den grad opplevelse av devaluering kan knyttes til ansvarstilskrivelse, kunne en tenke 

at tydeliggjøring av offerposisjonen reduserer devaluering i sosial interaksjon. I 

datamaterialet fremkommer det imidlertid at for sterkt fokus på en offerposisjon ikke 

nødvendigvis er et bedre alternativ. Sondre og André fortalte om tilskrivelse av en 

offerposisjon som en negativ opplevelse i møte med andre mennesker. For eksempel 

fortalte André at fokus på arbeidsledighetens lidelser hadde gjort interaksjoner med 

venner mer alvorspreget: 

 

André: Alt er en krise, alt er jo en krise. Jeg tror det alltid er [uklart lydopptak] og ta livet 

med ro, og smile og slappe av. Men det er en følelse når en treffer venner, at snart blir det 

alvorlig, som «hvordan er det med krisen? Hvordan er krisen i livet ditt?» 

 

Det er det som er i fokus på en måte? 
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André: Nei. Det er ikke fokus på det, men det er uunngåelig. Det kommer opp etter hvert. 

Og en kan ikke ha sånne samtaler og være på fest samtidig. Du kan ta deg noen pils med 

venner, men ikke fest. Så dette har endret seg litt. 

 

I likhet med dette kunne Sondre fortelle om fokus på en offerposisjon som frustrerende, 

ikke fra venner, men i møte med nye mennesker: 

 

Det er nok mer når jeg møtte nye folk. Det var der jeg merket størst. Du merket det i 

stemningen. De sier «har du det bra?» Jeg er arbeidsledig men jeg har det veldig bra nå. 

(…) De forventer en ydmyk «fy», at du liksom skal kikke ned i bakken, få litt krummet rygg 

og innover bryst og være ydmyk å si at «ja, det er kjipt». Så skal de komme å være en 

trøsteperson som sier «det går bra». Men det var jo ikke det jeg følte, og da tror jeg de ble 

litt overrasket (Sondre). 

 

Arbeidsetikkens vektlegging av lønnsarbeidet som nødvendig for blant annet 

selvrealisering og sosial fungering bygger opp under en elendighetsdiskurs rundt 

arbeidsledighet (Halvorsen, 2004: 27). At et kriseperspektiv på André og Sondres 

situasjon stadig trekkes frem i sosiale interaksjoner signaliserer ovenfor dem at 

arbeidsledighetens lidelser er en viktig side ved deres liv, og tilskriver lidelser en 

potensielt uønsket rolle i deres identitetskonstruksjon. De plasseres i en offerposisjon 

som fremhever maktesløshet og lidelser i deres tilværelse. Det kan tenkes at dette 

undergraver opplevelse av egen mestringsfølelse og handlekraft. Sondre vektla for 

eksempel at det å ha et åpent sinn har gjort at han har klart å tilpasse seg 

arbeidsledigheten på en god måte. Dette selvbildet vil trolig undermineres av en 

offerposisjon som fremhever maktesløsheten ved hans situasjon. Forventninger om 

lidelser tilknyttet arbeidsledighet kan være uttrykk for den vestlige verdens syn på 

arbeidet som den sentrale arena i menneskers meningstilværelse (Garrett-Peters, 2009: 

552; Schöb, 2013: 151), der arbeidsledige ikke kan oppleve annet enn fortvilelse. Møtene 

med disse forventningene er grunnen til at Sondre etter hvert benyttet andre 

merkelapper enn arbeidsledighetskategorien i møte med mennesker: 

 

Sondre: Når du går rundt og presenterer deg selv så sier du jo hva du er og at du er 

arbeidsledig. I hvert fall til å begynne med så gjorde jeg det. Etter hvert så fant jeg på ting 

å si som, freelancer, eventyrer. 
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(…) Hvorfor var det du gikk over til å bruke disse merkelappene? 

 

Sondre: Det var litt for å slippe det der «stakkars deg» synet som jeg ofte møtte når jeg sa 

at jeg var arbeidsledig. Og det matchet ikke det jeg så meg selv som. Jeg vil ikke at folk 

skulle synes synd på meg. Det var jo kanskje derfor. 

 

Disse alternative kategoriseringene kan forstås som en motstrategi for å redusere 

identitetstrusler i sosial interaksjon. Behovet for å opprettholde en opplevelse av 

handlekraft ble også belyst i forrige kapittel (delkapittel 4.2.1), da Morten kategoriserte 

seg selv som arbeidssøker istedenfor arbeidsledig: «(…) hvem er det som har kontroll 

over situasjonen en er i. Er det deg selv eller er det andre?» (Morten).  Mennesker vil ikke 

passivt formes av sine omgivelser men aktivt motarbeide tilbakemeldinger som ikke 

stemmer med egen selvoppfatning. Selv om Sondre ikke beskrev 

arbeidsledighetskategorien som identitetsmessig vanskelig, kan den likevel ha 

konsekvenser for selvforståelsen ved å skape bestemte reaksjoner hos andre mennesker. 

Dette belyser viktigheten av å undersøke begge sider ved selvoppfatningen: både 

opplevelsene av kategoriene som inntas, og endringen den har for innehaverens 

interaksjoner i sine sosiale omgivelser. I den grad devaluering gjør seg gjeldende i mitt 

datamateriale er det knyttet til direkte eller indirekte negative kommentarer på 

jobbsøkeatferd, eller sterkt fokus på en offerposisjon som fratar den arbeidsledige 

handlekraft og underminerer personlige identiteter som bygger på handlekraftighet. 

 

5.2 Støtte og opprettholdelse av selvoppfatning 

5.2.1 Signifikante andre 

Andre mennesker vil ikke bare kunne svekke selvbilder, men også styrke disse. Med 

unntak av Morten beskrev de fleste deltakerne ulike kilder for forståelse og støtte. Dette 

betyr ikke at Morten ikke opplevde støtte eller forståelse, men han poengterte at han ikke 

hadde behov for forståelse fra andre, ettersom han ikke så arbeidsledigheten som en 

ulempe: 

 

(…) jeg tror ikke at jeg har behov for at folk skal forstå det. I og med at jeg ikke ser på det 

som en begrensning er det ikke behov for at andre skal forstå hvordan jeg har det på en 

måte. Jeg får heller andre enden, at enkelte gir meg tilbakemeldinger om at det virker som 
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at jeg koser meg med å være arbeidsledig og at de til dels misunner det når du hiver ut et 

bilde av puddersnø i [slalåmbakken] (Morten). 

 

Mortens beskrivelse av arbeidstapet som aktivitetsmessig mulighetsskapende var 

gjennomgående i intervjuet, og gjorde seg også gjeldende i omtale av sosial støtte. Videre 

står beskrivelsen av andres misunnelse i direkte kontrast med en ide om arbeidsledighet 

som stigmatisert. I motsetning til den nordiske arbeidsorienteringens verdsettelse av 

lønnsarbeidet opplever Morten holdninger til arbeidsledigheten som 

ettertraktelsesverdig, snarere enn uønsket. 

 

Blant de andre deltakerne ble hovedsakelig kilder som venner (herunder tidligere 

kolleger), samboere og familie vektlagt som viktige kilder for forståelse og støtte. Dette er 

mennesker vi kan anta er signifikante andre, og som har særlig betydning for individers 

selvforståelse. Som Tone fremhevet: «Samboeren min, foreldre og familie. Det er veldig 

viktig at de forstår det. Da kan andre få si det de vil. De nærmeste er jo viktigst. Der føler 

jeg at jeg får forståelse» (Tone). Støtte tok gjerne ulik form, som å lytte når en trengte å få 

utløp for frustrasjoner, motivere og oppmuntre i jobbsøking, tilby trøst i vanskelige 

perioder, vise hensyn ovenfor deres økonomiske situasjon, økonomisk bistand i form av 

spandering, og hjelpe dem til å verdsette tiden hjemme. Arbeidstapet kan skape tvil om 

hvor en står i forhold til andre og frembringe sosial usikkerhet. Det kan i denne 

situasjonen derfor være ekstra stort behov for bekreftelse på ens medlemskap i sosiale 

felleskap. Ifølge Wadel (2008: 237-238) kan det å lytte når noen forteller, vise omtanke, 

omsorg, oppmuntre osv., sies å være bekreftende atferd. Det bekrefter ovenfor 

mottakeren at de fremdeles er verdsatte medlemmer av det sosiale felleskapet og 

demonstrerer ovenfor individet at relasjonen er den samme som før. Ettersom selvbilde 

er forankret i sosiale relasjoner og interaksjoner kan det tenkes at atferden bekrefter at 

den arbeidsledige ses og verdsettes på samme måte som før arbeidstapet, og slik 

opprettholder den arbeidslediges selvoppfatning. 

 

Hvordan bekreftelse på at «alt er som før» bidrar til å opprettholde selvoppfatning 

kommer tydelig til uttrykk blant noen av deltakerne. Mikkel fortalte for eksempel: «Det at 

vi kan dra ut med venner og ha det sånn som før. Alt er normalt. De nære vennene gir ikke 

noe tegn på et jeg er mindre verdifull fordi jeg ikke jobber. Og det hjelper jo» (Mikkel). 
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Ved at venner ser Mikkel for hvem han er får han bekreftelse på at han ses og verdsettes 

på samme måte som før. Sondre ga en lignende beskrivelse ved spørsmål om 

arbeidsledigheten hadde endret hvordan andre forholdt seg til ham: «Blant mine 

nærmeste gjorde det ikke det. For der hadde jeg kanskje etablert en identitet som å være 

Sondre. Mens for andre blir det sånn ‘oi, han har identitet som arbeidsledig’. Så helt klart, 

det er en forskjell» (Sondre). Disse ulike holdningene manifesterte seg i hvordan venner 

og familie forholdt seg til han sammenlignet med andre: 

 

De stiller spørsmål annerledes enn hva ukjente folk hadde gjort. Jeg merker mer på 

kroppsspråk og hvordan de ter seg. De synes ikke synd på deg slik som fremmede ville 

gjort. Mer litt sånn tøff kjærlighet: «faen, ta deg sammen». De synes bare ikke synd på meg 

som andre folk hadde gjort. Det er bare noe en merker, en viss energi. De skjønte at det 

bare var en periode for meg. «Ja han kommer seg ut». De var liksom ikke bekymret som de 

andre (Sondre). 

 

Omtanke fra familie og venner påpekes som annerledes enn bekymringer fra fremmede. 

Gjennom «tøff kjærlighet» tilskriver nære relasjoner Sondre ansvar for egen mestring og 

anerkjenner hans evne til å håndtere arbeidsledigheten. Dette gjør at syn på egen evne til 

å tilpasse seg situasjoner og mestre utfordringer ivaretas. Mikkel og Sondre henviser til 

sympatiske andre, det vil si mennesker som ser dem som normale til tross for deres 

stigmatiserte gruppemedlemskap - mennesker de ikke trenger å oppleve skam i samvær 

med (Goffman, 1968: 42). Støtten beskrives hovedsakelig som fravær av relasjonelle 

endringer. Pia beskrev derimot støtte som en mer aktiv prosess, og viste et svært bevisst 

forhold til hvordan andre hadde bidratt i opprettholdelse av selvforståelse. Da jeg spurte 

henne hvilken betydning familie og venner hadde hatt kunne hun fortelle: 

 

Det er jo litt inne på, hvem er jeg? Hvilken rolle spiller jeg for mine omgivelser? Så jeg 

måtte nok reetablere litt hvem jeg er, når jeg tenker på identitet. For nå var den ikke lenger 

like trygg den yrkesrollen. Du var liksom på vei til noe og de visste ikke helt hva, og du 

visste ikke helt hvilken tid.  Så det skaper jo en viss usikkerhet. Så derfor betydde det å ha 

gode venner, støtte og familie... Det ble mye viktigere kanskje (Pia). 

 

Da jeg spurte hvordan denne støtten hjalp beskrev Pia sine erfaringer i nærmest 

identitetsteoretiske termer: 
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Det var vel hvordan jeg opplevde deres syn på meg. At jeg fikk positiv feedback hvis jeg 

gjorde noe som, hva skal jeg si… hvis jeg hadde hatt noen typer framgang. For eksempel 

var jeg veldig mye ute og minglet og sånn. Da kunne de bekrefte at «så bra, du er så flink 

og er aktiv og tar initiativ», for eksempel. Eller det kunne være at de var inkluderende og 

tenkte på meg kanskje. Bare det å gå en tur. (…) Det kan være en lang liste på hvordan du 

følte de var støttende, men absolutt inkludering følte jeg var noe av det viktigste (Pia). 

 

Likheten mellom hennes beskrivelse og Cooleys teoretiske beskrivelse av 

selvoppfatningens formasjon er slående. Hun er svært bevisst betydningen av andres 

tilbakemeldinger for opprettholdelse av selvoppfatning, der inkludering bekrefter hennes 

verdi i sosiale nettverk, og hvor positive tilbakemeldinger på jobbsøking bekrefter hennes 

innsats og evner.   

 

5.2.2 Andre arbeidsledige 

En annen gruppe sympatiske andre kan være mennesker som opplever samme type 

stigma. Etablering av nye vennskap med andre arbeidsledige etter et jobbtap kan bli en 

viktig kilde for støtte, der felles problemer forbundet med arbeidsledighet bringer dem 

sammen for gjensidig forståelse og støtte (Kaufman, 1982: 35), eller reparasjon av 

svekkede selvbilder (Garrett-Peters, 2009). Det var imidlertid få av mine informanter som 

vektla andre arbeidsledige som kilde for støtte eller forståelse. Mikkel var et unntak her, 

da han beskrev forståelsen fra andre arbeidsledige som tilsvarende den han opplevde fra 

signifikante andre: «Kanskje bare mangel på spørsmål. Det er bare aksept» (Mikkel). 

Samlesteder hvor arbeidsledige møtes som NAV-kurs eller arrangementer i 

fagorganisasjoner, ble av nesten alle ansett som arena for nettverksbygging og som en del 

av et jobbsøkeprosjekt, snarere enn en kilde for emosjonell støtte. De fleste hadde også 

bare i begrenset grad benyttet seg av disse tilbudene. Sondre kunne likevel fortelle om 

NAV-kurs som alternativ arena for tilhørighet: 

 

(…) jeg havnet jo på NAV-kurs og da finner du folk i samme livssituasjon som deg. Og da 

kunne en relatere seg til hverandres hemmeligheter, usikkerheter. Det var ikke at jeg 

aktivt søkte etter dem, men mer at jeg ble dratt med på det. Men det også var jo fint da, for 

da får en et lite «community» der også.  Og når det kurset løste seg opp var det noen jeg 

fortsatt holder kontakt med (Sondre). 
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Sondre påpeker at han ikke aktivt søkte disse ut, men fremstiller opplevelse av felleskap 

og tilhørighet som en uintendert gevinst av deltakelse på NAV-kursene. Selv om Tone i 

liten grad hadde deltatt på NAV-møtene kunne hun også fortelle om en fellesskapsfølelse: 

«Jeg traff jo folk i samme situasjonen. Så jeg fikk jo egentlig mer en følelse av at vi er mange 

i samme båt» (Tone). Sondre og Tone verdsatte fellesskapsfølelsen NAV-gruppen ga dem, 

men beskrivelsene henviser i større grad til interpersonlig tilhørighet enn en arena for 

identitetskonstruksjon. For noen innebar deltakelse på samlestedene en av flere 

bekreftelser på at arbeidstapet og arbeidsledigheten ikke skyldes feil med dem selv: 

 

Det har jo påvirket alt fra oljen, skole, helsevesen. Alt. Så det har på en måte myknet det 

litt opp hvis du forstår hva jeg mener. (…) I hvert fall sånn når du går for eksempel på 

kursene og infomøtene som NAV holder så ser du at det er både nyutdannede og 

petroleumsingeniører som har mistet jobbene. Eksperter, ikke sant. Da tenker du at «ja, 

det kan skje alle» (Sarah). 

 

Det er jo folk med mange års erfaring og god utdannelse som har mistet jobbene. Det er jo 

eldre folk og unge folk og det er jo allslags folk. Jeg satt jo blant annet med han ene på 

gruppa på det NAV møtet han hadde vært direktør for [bedrift]. Det gikk jo konkurs, eller 

det ble oppkjøpt. Så han var jo sikkert i femtiårene og hadde vært direktør liksom, så det 

er jo allslags folk (Nina). 

 

Ved å se at mange ulike yrkesgrupper og svært kompetente mennesker rammes av 

arbeidsledighet blir de makrostrukturelle årsakene svært synlige. Opplevelse av å være 

kompetent og dyktig vil i større grad ivaretas når individet får bevis for at 

arbeidsledigheten ikke skyldes utilstrekkelighet ved egne evner. På denne måten kan 

samlesteder for arbeidsledige indirekte bidra til opprettholdelse av verdsatte personlige 

identiteter blant høyt utdannede, i den grad det tillater dem å interagere med andre fra 

samme sosioøkonomiske gruppering i tilsvarende situasjon. Generelt beskriver 

deltakerne i denne studien en rekke kilder for støtte, forståelse og bekreftelse, og kaster 

lys over hvordan signifikante andres positive tilbakemeldinger og inkludering 

opprettholder selvverd og selvoppfatning. 
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5.3 Sosial isolasjon 

Mens vi så langt har undersøkt direkte konsekvenser av stigma vil jeg avslutningsvis rette 

fokus mot stigmaets indirekte konsekvenser. Frykt for å bli stigmatisert på grunn av 

arbeidsledighet kan gjøre at individer trekker seg unna relasjoner eller sosiale situasjoner 

der stigmatisering kan finne sted. Sosial interaksjon og deltakelse på sosiale arenaer som 

er viktige for opprettholdelse av positive selvoppfatninger kan dermed falle bort. Kun et 

fåtall av mine deltakere fortalte om sosial tilbaketrekning.2 Tvert imot fortalte flere at 

arbeidsledigheten hadde hatt generelt positive virkninger for deres sosiale liv. Pia, Anette, 

Morten, Sondre og Katrine fortalte om mer tid til venner og sosiale nettverk utenfor 

arbeidsstedet etter arbeidstapet: 

 

Jeg har nok heller vært i overkant mer sosial. Fordi jeg hadde litt mer overskudd fordi jeg 

ikke satt i 8 timer, eller jobber overtid så sitter du enda lenger. Så jeg trente mer, var mer 

ute på kvelder – altså på ulike «events» og sånn, hadde kanskje enda mer planer i helgene. 

Så for meg var det motsatt. (…) Jeg kunne treffe en venninne, trene med dem på 

formiddagen hvis hun kanskje jobbet redusert. Du gjorde jo avtaler på dagtid da som jeg 

ikke gjør nå [som yrkesaktiv] (Pia). 

 

Kanskje ikke falt bort, men jeg ser jo det at jeg går mye mer ut på lunsj nå enn før, så det 

har jo kanskje blitt mer sånn sett. (…) Så det er jo litt mer trening da egentlig. At en kommer 

seg ut. Og egentlig møter de venninnene jeg har. Jeg har jo en som er i permisjon, en som 

er arbeidsledig. Da møtes vi jo mye mer på dagtid. Så jeg ser kanskje de mer da (Katrine). 

 

Nå fikk jeg tid til å lese bøker, jeg fikk tid til å gå ut å være litt mer med venner, børste av 

gamle relasjoner. Så jeg så på det som en mulighet som jeg kunne verdsette. (…) Jeg vil 

nesten heller si at jeg ble bedre kjent med vennene jeg har hatt. At jeg fikk tid til å ta den 

kaffen som aldri ble noe av. Den lunsjen som ble lovet for 5 år siden (Sondre). 

 

For disse deltakerne kan arbeidstapet beskrives som sosialt mulighetsskapende ved at 

arbeidsledigheten frigjorde tid og energi de kunne bruke på sosiale (og individuelle) 

aktiviteter. Det er dermed ingen grunn til å tro at arbeidsledigheten har redusert positiv 

sosial interaksjon blant disse informantene, men snarere åpnet for denne. Som Sondre 

                                                           
2 Det må i denne sammenhengen understrekes at syv av mine ti informanter ble rekruttert gjennom 
nettverksutvelging, en utvalgsmetode som per definisjon rekrutterer mennesker i etablerte sosiale nettverk. 
Dette reduserer sannsynligheten for å nå svært isolerte individer. 
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påpeker har arbeidsledigheten åpnet for å vektlegge andre sider ved han selv i de sosiale 

samspillene han inngikk i: 

 

Jeg føler jeg kunne gi mye mer av meg selv til andre mennesker. Istedenfor å prate om hva 

jeg gjør på jobb, som veldig ofte er et samtaletema, så kunne jeg prate om hva jeg liker å 

gjøre, hva jeg har spist, hva jeg har sett, hva jeg har hørt. Noe som opptar meg mer. Sånn 

sett kunne jeg gi mye mer av meg selv som person istedenfor meg som arbeider. Det var 

det jeg følte. Jeg føler liksom at jeg går mot robotmodus nå når jeg jobber, men jeg prøver 

fortsatt å holde den tingen jeg klarte å finne i den perioden (Sondre). 

 

Metaforen «robotmodus» impliserer en mekanisk tilstand der hverdagen går på autopilot, 

og kontrasteres mot perioden da andre sider ved menneskelivet kunne dyrkes. Frigjort 

fra arbeidet kunne andre sider ved hans person spille en større rolle i sosiale 

interaksjoner og følgelig tillegges større vekt i hans identitetskonstruksjon. Sondres 

beskrivelse står i direkte kontrast med ideen om arbeidsstedet som den sentrale arena 

for selvrealisering. For Sarah og Nina hadde ikke arbeidstapet påvirket sosialt liv i 

betydelig grad, verken i positiv eller negativ retning. I den grad arbeidsledigheten gikk 

utover sosial omgang skyldtes det økonomiske begrensninger som utelukket bestemte 

sosiale aktiviteter som for eksempel å spise middag ute med venner. I motsetning til 

Sondre i sitatet over kunne Sarah fortelle at arbeidsledigheten hadde frarøvet henne et 

viktig samtaleemne i møte med venner: 

 

Men jeg har tatt meg selv i å si av og til at «jeg går bare hjemme». Det har jeg jo. Da har jeg 

tenkt sånn «off, det er så kjedelig. Jeg går bare hjemme». Jeg har ikke så mye å dele. Jeg 

deler hverdagen min med hun lille. Det er det som skjer. Det er det, eller å snakke om 

jobben, miljøet eller kollegaer ikke sant. Du har ikke noe å bidra med, ingenting å fortelle. 

Så du må liksom bare lytte (Sarah). 

 

I kontrast til Sondre ble ikke arbeidsledigheten ansett som en mulighet for å vektlegge 

andre sider ved seg selv i sosial interaksjon og identitetskonstruksjon. Hennes 

interaksjoner blir i stedet definert av et yrkesmessig fravær. Sitatet belyser slik den 

potensielle viktigheten arbeidet kan ha som et felles referansepunkt i dagliglivets 

kommunikasjon og sosiale samspill. Sarahs beskrivelse viser at selv om sosial omgang 

vedlikeholdes, vil arbeidsledigheten likevel kunne endre dens karakter. Tre av deltakerne 
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mine kunne fortelle om en viss grad av sosial tilbaketrekning. For eksempel fortalte 

Mikkel at angst og depresjoner som startet da han mistet jobben hadde frembrakt 

perioder med isolasjon: «Jeg har hatt litt sånne perioder med tilbaketrekning, hvor jeg 

sitter hjemme mye og sturer, så jeg har jo vært mindre sosial, tidvis. (…) Jeg vil ikke si det 

har vært en kjempereduksjon, men det har tidvis vært det» (Mikkel). De klareste 

beskrivelsene av sosial tilbaketrekning kom imidlertid til uttrykk hos Tone og André, og 

blant disse er Tone den eneste som beskriver tilbaketrekningen som et svar på 

identitetstrusler slik de oppstår i interaksjon med andre. Hun kunne fortelle at hun var 

mindre aktiv der en treffer mye folk, og da jeg videre spurte henne om årsaken til dette 

forklarte hun: 

 

Tone: Nei, jeg vet ikke. Det kan jo være litt underbevisst at jeg har følt at, ja hvis jeg går på 

det [treffet], møter jeg gjerne de fra jobb. De har [aktivitetsgrupper], og det er ikke så 

veldig kjekt å hele tiden fortelle at du ikke har fått jobb, og «hvordan går det med deg?» 

Det kan være litt underbevisst. Så jeg har vel vært mest med folk som jeg har avtalt med 

selv å treffes da. 

 

Hvem er det du tar kontakt med da? 

 

Tone: Det er venner som jeg kjenner litt bedre, hvor vi har litt mer venneforhold, og ikke 

så mye - hva kaller en det for? - distanserte venner. En blir kanskje litt mindre åpen for å 

gå ut og være veldig utadvendt. 

 

I disse skildringene beskriver Tone sosial tilbaketrekning som et svar på ubehag rundt 

spørsmål om arbeidsledigheten i møte med andre mennesker hun ikke har nære 

relasjoner med. Tilbaketrekning kan skje på to måter: relasjonell tilbaketrekning som 

innebærer unnvikelse av relasjoner som venner, familie osv., og situasjonell 

tilbaketrekning som innebærer unnvikelse av vanskelige situasjoner (Letkemann, 2002: 

518-519). Tone viser til en relasjonell tilbaketrekning som fører til situasjonell 

tilbaketrekning: Ønsket om å ikke møte gamle kolleger har gjort at hun unngår bestemte 

situasjoner hvor hun kan møte disse. Hun har opprettholdt kontakt med nærere venner 

da dette innebærer at hun slipper å forholde seg til spørsmål om arbeid og jobbsøking, 

som oftere dukker opp i samtaler med distanserte venner. Det er dermed ikke et svar på 

frykt for stigma men snarere et ønske om å legge arbeidsledighetsstatusen til side. 
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Dersom individer opplever stor grad av sosial isolasjon kan konsekvensene være at en 

mister hvem en er (Charmaz, 1983: 176 -181).  Tone har imidlertid opprettholdt kontakt 

med signifikante andre, det vil si de viktigeste personene i dagliglivets 

identitetskonstruksjon, og det er ingen indikasjoner i datamaterialet på at 

tilbaketrekningen har medført betydelige identitetskonsekvenser. André kunne også 

fortelle om sosial tilbaketrekning, ikke som svar på identitetstrusler, men som resultat av 

skyldfølelse. Han hadde i likhet med Tone opprettholdt kontakt med nære relasjoner, men 

kontakten med venner var likevel redusert: 

 

André: Også med det sosiale, som også er en del av aktivitetene på fritid – å treffe folk – 

det skjer ikke så ofte. Vet ikke. Jeg har ikke så lyst å treffe folk. 

 

(…) Hvorfor er det at du ikke har så lyst å treffe folk nå? 

 

André: Jeg har ikke tenkt på det så mye. Men jeg tror det har med samvittighet å gjøre. Som 

ved å reise, en kan ikke slappe av. Etter en periode med non-stop arbeidssøking, er det 

greit å ta en uke å koble av. Men det kan ikke være en måned. Det har jeg prøvd. Og det var 

kun en gang. Det var i fjor. Da begynner en å tenke «hva gjør jeg her? Hva skjer etterpå? 

Jeg må finne jobb». 

 

Store deler av Andrés hverdag hadde i lengre tid dreid seg om arbeidssøking, hvor mye 

tid gikk til leting etter jobber og skriving av søknader. André hadde vansker med å gjøre 

andre ting han kunne ha glede av på grunn av dårlig samvittighet for å ikke søke jobb. 

Dette har gjort at hans sosiale omgang er redusert, men ikke forvitret. Det er argumentert 

for at isolasjon på bakgrunn av stigma gjør stigma til et av de få referansepunktene for 

selvvurdering (Letkemann, 2002: 519). Tilsvarende kan den økende isolasjonen som den 

intensive arbeidssøkingen har frembrakt gjøre oppturer og nedturer i arbeidssøking til 

det rådende referansepunktet for selvvurderinger hos André, ettersom annen innputt for 

selvvurdering faller bort: «Det har blitt som en kontinuerlig prosess av å sitte foran PC-en 

og finne stillinger, lagre dem, lagre søknaden, sende den, kritisere CV-en. (…) Da er det 

ikke så lett å drive med idrett, gå på tur, gå til byen og kose seg på en bar, på biblioteket 

osv» (André). Arbeidssøking var blitt en definerende side ved hans tilværelse, men det er 

vanskelig å trekke slutninger om endret selvoppfatning på bakgrunn av disse dataene. 

Dette er en indirekte konsekvens av isolasjon som det er vanskelig å skape eksplisitte 
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refleksjoner rundt. Dataene kaster likevel lys over arbeidstapets og arbeidsledighetens 

konsekvenser for identiteters sosiale fundament. 

 

Til tross for redusert sosial omgang blant noen av deltakerne viste alle til etablerte sosiale 

nettverk utenfor arbeidsstedet. Dersom de ikke hadde hatt relasjoner utenfor jobben ville 

arbeidstapet alene medbrakt betydelig sosial isolasjon (Charmaz, 1983: 176; Schöb, 2013: 

151). Relasjoner utenfor jobben har dermed motvirket isolasjon og 

identitetskonsekvensene arbeidstapet kunne hatt, noe Morten fremhevet: «(…) hadde jeg 

ikke hatt et sosialt nettverk annet enn det jeg hadde på jobb, hadde jeg mistet alt mitt 

sosiale nettverk og endt opp hjemme uten noen planer og mening med… jeg hadde mistet 

veldig mye av livet da egentlig» (Morten). Når verdsatte relasjoner med kolleger 

forsvinner vil samvær med signifikante andre utenfor arbeidsstedet bidra til å 

opprettholde sosiale referansepunkt for ens selvoppfatning. Det var få indikasjoner på 

tilbaketrekning på grunn av opplevd stigma, noe som kan henge sammen med 

arbeidstapets årsak, arbeidsledighetens utbredelse og den høye kompetansen som råder 

blant mange arbeidsledige på skrivende tidspunkt. Avstigmatiseringen reduserer trolig 

frykten for negative opplevelser i sosiale interaksjoner, som i sin tur reduserer behovet 

for å trekke seg unna sosiale situasjoner og relasjoner. I Letkemanns (2002: 516-520) 

studie av profesjonelle arbeidsledige, var frykt for å gjøre sin arbeidsledighetsstatus kjent 

en viktig årsak til at noen av deltakerne skygget unna sosiale settinger og relasjoner. 

Forskjeller i sosiale kontekster kan dermed være en viktig faktor som skiller mine 

deltakere fra arbeidsledige i Letkemanns studie. For eksempel fortalte Morten: 

 

Nå er ikke dette en uvanlig situasjon, i hvert fall ikke her i distriktet, og de aller fleste av 

oss har én eller flere som er i samme situasjonen, noe som gjør at det er stor forståelse for 

det. Og folk tenker at det går på mange måter. Sånn er det bare. Og hvis en har behov for å 

få utløp for noe og å snakke om noe så funker det veldig greit. Jeg har ingen issues med 

det. Jeg har ikke noe behov for å gjemme det bort. Ikke det at jeg skal tydeliggjøre det, 

henge et skilt opp i hagen der det står «har du jobb til meg?» Men i andre enden av skalaen 

- jeg har ikke tenkt å sitte i kjelleren fram til klokken tre for at ingen skal se at jeg ikke er 

på jobb på en måte (Morten). 
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6. Avslutning 

 

6.1 Konklusjon og diskusjon 

Jeg har i denne oppgaven undersøkt hvilke konsekvenser arbeidstap og arbeidsledighet 

har for profesjonelle og høyt utdannedes selvoppfatning. Ved å intervjue 10 mennesker 

om deres opplevelser av å bli arbeidsledige har jeg søkt å adressere problemstillingen 

gjennom to forskningsspørsmål.  

 

Det første forskingsspørsmålet utforsket hvilke konsekvenser arbeidstapet og 

arbeidsledigheten hadde for individets sosiale identiteter, forstått som sosiale grupper 

individet ser seg selv som medlem av. Bare én deltaker uttrykte tap av en verdsatt sosial 

identitet (organisasjonsidentitet) som følge av arbeidstapet. I stedet hadde det å bli 

arbeidsledig hovedsakelig konsekvenser for selvoppfatning ved at deltakerne ble plassert 

i stigmatiserte kategorier, og slik gjort til medlemmer av grupper de ikke ønsket som 

sosiale identiteter. Å se seg selv som arbeidsledig eller støttemottaker truet 

selvoppfatning ved å devaluere dem og underminere deres handlekraft. Det andre 

forskningsspørsmålet utforsket hvilke konsekvenser arbeidstap og arbeidsledighet 

hadde for personlige identiteter, forstått som opplevelsen av ens personlige egenskaper. 

Noen opplevde at ansvarliggjøring for opprettholdelse av egen arbeidsledighet tilskrev 

dem negative personlige egenskaper, mens andre opplevde at et offerperspektiv på 

arbeidsledighet underminerte personlige identiteter som bygger på tilpasningsdyktighet 

og handlekraft. I tillegg til konsekvenser adressert i forskningsspørsmålene finner 

oppgaven at arbeidstapet frarøver individet en potensielt viktig kilde for mestringstro. 

 

Samtidig finner oppgaven positive sider ved arbeidstap og arbeidsledighet, og faktorer 

som bidrar til opprettholdelse av selvoppfatning. For eksempel kan arbeidstap åpne for 

mer sosial omgang og gi mulighet for at andre sider ved livet får spille større rolle i 

dagliglivets sosiale konstruksjon av personlige identiteter. Empirien viser også hvordan 

mennesker ikke passivt internaliserer stigmatiserte sosiale kategorier eller negative 

tilbakemeldinger som sosiale og personlige identiteter. Ved å finne alternative måter å se 

arbeidsledigheten, og beskrive den for andre, motarbeider deltakerne trusler mot 

selvoppfatning. Som deltakerne viser vil arbeidsledige kunne finne betydelig støtte til å 

opprettholde sin selvoppfatning fra mennesker som viser at de ser dem på samme måte 
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som før. Til sist fremstår kontekstuelle faktorer som betydningsfulle for hvordan 

arbeidsledigheten oppleves. Utbredt arbeidsledighet blant høyere utdannede gjorde det 

lettere å distansere seg fra stereotypiske ideer om arbeidsledige, og reduserte trusler 

arbeidsledighetskategorien hadde mot selvoppfatning. Utbredt arbeidsledighet gjorde 

også at deltakerne opplevde mer forståelse i sine sosiale omgivelser. 

 

Ideen om at profesjonelle og høyt utdannede har stor identitetsmessig investering i 

arbeidet (Brand, 2015: 366; Cassidy, 2001: 305; Eriksson & Linde, 2014: 33, 40; Gabriel 

et al., 2010: 1688; Garrett-Peters, 2009: 552; Kaufman, 1982: 22-23; Turner, 1995: 214) 

får lite støtte i denne oppgaven. Studien fant at arbeidstap kan ha identitetskonsekvenser 

ved å frata individet verdsatte arbeidsidentiteter, men dette er tilsynelatende ikke et 

definerende kjennetegn ved denne gruppen arbeidere. I stedet trues og påvirkes 

selvforståelsen på andre måter. Mine funn er dermed mer i tråd med tidligere studier 

(Fineman, 1983a; Little, 1976) som finner at betydelige andeler ikke hadde sterke 

arbeidsidentiteter. Hvorfor deltakerne ikke har sterke arbeidsidentiteter er usikkert og 

vanskelig å vurdere på bakgrunn av disse dataene. Det gis uttrykk for at andre sider ved 

menneskelivet spiller en større rolle i individets identitetskonstruksjon, og det kan tenkes 

at yrker har begynt å miste sin identitetsmessige betydning til fordel for andre 

livsområder. Det kan heller ikke utelukkes at forklaringen ligger i kjennetegn ved arbeid 

i oljesektoren. Dette er stillinger som gjerne er høyt lønnet, og det kan tenkes at 

mennesker er motiverte for å søke seg inn mot disse jobbene på bakgrunn av økonomiske 

hensyn snarere enn for eksempel ønsker om selvrealisering. 

 

En alternativ forklaring er at arbeiderne vurderer seg selv på bakgrunn av ferdigheter 

istedenfor de bestemte jobbene de besitter. Lane (2011) har beskrevet hvordan 

desentralisering av det amerikanske arbeidsmarkedet påvirket høyt utdannede 

hvitsnipparbeideres karriereorienteringer. Karrierer ble ikke lenger ansett som lineær 

progresjon opp en karrierestige men som en rekke jobbskifter som bidro til akkumulasjon 

av ferdigheter. Uten å ta stilling til hvorvidt tilsvarende endringer har foregått i det norske 

arbeidsmarkedet, kan det tenkes at utdanningsprestasjoner og yrkeserfaring spiller en 

viktigere rolle enn de bestemte jobbene arbeiderne til enhver tid besitter. Deltakerne 

mine hadde høye kvalifikasjoner og ferdigheter opparbeidet gjennom utdanning, kursing 

og arbeidserfaring, og dette kan gi en stabil kilde for positive selvvurderinger og 
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opplevelse av egen kompetanse. Dette kan også forklare hvorfor jeg i likhet med Cassidy 

(2001) fant at flere opplevde vansker med å akseptere arbeidsledighetskategorien. 

Stereotypiske ideer om arbeidsledige vil trolig stå i konflikt med menneskers syn på seg 

selv som yrkesmessig og faglig kompetente, noe som kan skape behov for å finne 

alternative selvdefinisjoner. 

 

Til tross for at bare én deltaker uttrykte sterk arbeidsidentitet, kan det være nødvendig å 

fremheve at noen uttrykte behov for å oppleve arbeidet som meningsfullt. Et fåtall av 

deltakerne som mistet jobben ufrivillig eller som sa opp arbeidet beskrev oppsigelsen 

som en mulighet til å gjøre noe de hadde mer lyst til. Dette tyder på et ønske om å etablere 

meningsfulle yrkesidentiteter. For noen av deltakerne kan manglende yrkesidentitet 

dermed forklares ved at tilfeldigheter førte dem inn i yrker som ikke var i 

overenstemmelse med deres verdier eller personlige og faglige interesser. Majoriteten 

opplever imidlertid arbeid som ettertraktelsesverdig hovedsakelig på grunn av verdsatte 

kolleger, tidsstrukturer, og inntektsmessig forutsigbarhet. 

 

6.2 Teoretiske betraktninger 

Jeg har forsøkt å bidra til forskningen ved å benytte identitetsteori i utforskning av høyt 

utdannedes opplevelse av arbeidstap og arbeidsledighet. En teoristyrt tilnærming har 

hatt sine fordeler fordi den har kastet lys over hvordan ulike sider av selvoppfatning 

rammes eller trues av arbeidstapet og arbeidsledigheten, og hvordan deltakerne utvikler 

strategier for å motarbeide truslene mot de ulike sidene ved selvoppfatningen. For 

eksempel har sosial identitetsteori på en gunstig måte adressert hvordan arbeidstap og 

arbeidsledighet kan medbringe ulike identitetskonsekvenser ved å forstå disse som tap 

og adopsjon av sosiale gruppemedlemskap. Videre har den arbeidslediges opplevelse av 

andres kategoriseringer av dem, såkalte «reflected categorizations», ikke vært belyst i 

tidligere forskning på denne gruppen arbeidsledige. Ideen om speilbilde-selvet har kastet 

lys over hvordan forventinger til jobbsøkeatferd (potensielt tilknyttet deres høye 

kvalifikasjoner) kan utgjøre identitetstrusler, og hvordan gruppemedlemskap som i 

utgangspunktet ikke oppleves utfordrende kan true selvforståelsen ved å skape bestemte 

reaksjoner i deres sosiale omgivelser. Til sist har selvkategoriseringer gjort det mulig å 

forstå deltakernes motstrategier, der alternative kategorier kan motvirke både uønskede 

gruppemedlemskap og uønskede reaksjoner fra andre.  
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Samtidig har ikke benyttelse av en teoristyrt tilnærming vært helt uproblematisk. 

Henvisninger til selvet som faller utenfor de teoretiske begrepenes rammer vil i en 

teoristyrt tilnærming ikke fanges inn. Ved å benytte en induktiv tilnærming i tillegg til en 

deduktiv tilnærming har jeg funnet identitetsuttrykk som bare i begrenset grad lar seg 

beskrive av mine identitetsteorier, der for eksempel Mikkel og Sarah kunne vise til 

behovet for å føle seg nyttig, noe som gjerne knyttes til mestringstro. Turner (2010: 18) 

argumenterer for at personlige identiteter og sosiale identiteter utgjør det meste av 

selvoppfatningen. Det kan imidlertid argumenteres for at selvoppfatning er mer 

komplekst enn dette. Selvets kompleksitet kommer til uttrykk i de utallige 

identitetsteoriene en har til rådighet når en skal gjøre studier av identitet, som for 

eksempel rolleidentiteter, narrativ identitet, personlig identitet, sosial identitet, kulturell 

identitet osv. Flere av kildene for selvforståelse kan komme til uttrykk under samme 

intervju, og dersom en er ute etter å fange inn et mer helhetlig bilde av 

identitetskonsekvenser kan det være en fordel å operere med mer åpne og generelle 

identitetsbegreper. Dette vil imidlertid avhenge av forskningsspørsmålene en opererer 

med og hva en ønsker å undersøke. 

 

Et sentralt utgangspunkt for analyse og tolkning av identitet har vært det teoretiske skillet 

mellom selvets kollektive og personlige sider, utforsket ved hjelp av sosial identitetsteori 

og speilbilde-selvet (reflected appraisals). En potensiell analytisk utfordring i bruk av 

dette begrepsskillet er at det kan være vanskelig å skille identitetsuttrykkene i empirien. 

For eksempel kan personlige identiteter som skiller individet fra andre, som å oppleve seg 

som et kompetent individ, og selvbeskrivelser gitt av sosiale gruppemedlemskap, som å 

ha tekniske ferdigheter som kjennetegner en profesjon, fremstå som like i empirien. Dette 

har likevel ikke utgjort et betydelig problem i denne oppgaven, noe som skyldes at 

intervjuspørsmålene hovedsakelig retter seg mot selvbeskrivelsenes kilde: Når individet 

beskriver følelse av å være unyttig som et resultat av det å tenke på seg selv som 

arbeidsledig, fremkommer det at selvbeskrivelsene er knyttet til karakteristika de 

opplever som representative for en stigmatisert gruppe de er medlem av. Videre vil det å 

bli vurdert som kresen forstås som personlig identitet i den grad det er karaktertrekk 

tilskrevet på bakgrunn av individ-spesifikk atferd, som deres jobbsøkeatferd. 

Identitetsprosessene vil likevel kunne gå gli over i hverandre og påvirke hverandre. 
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Plassering av deltakernes beskrivelser som relatert til det personlige og kollektive selvet 

har vært en skjønnsmessig vurdering, og potensielle utfordringer knyttet til 

opprettholdelse av det teoretiske skillet i møte med empiren er likevel verdt å poengtere. 

 

6.3 Forslag til videre forskning 

Andre tilnærminger til temaet vil kunne bidra til ytterligere kunnskap om opplevelsen av 

arbeidsledighet blant høyt utdannede, og jeg ønsker derfor avslutningsvis å komme med 

noen forslag til videre forskning. Det har så langt vært få studier som sammenligner 

identitetskonsekvenser av arbeidstap og arbeidsledighet blant ulike sosioøkonomiske 

grupper. Jeg har heller ikke intervjuet mennesker uten høyere utdanning som kunne 

utgjort et sammenligningsgrunnlag. En begrensning med oppgaven er dermed at det er 

vanskelig å vurdere i hvilken grad deltakernes opplevelser kjennetegner høyt utdannede 

spesielt, eller arbeidsledige generelt. Det er derfor aktuelt å gjøre sammenligninger av 

ulike sosioøkonomiske grupper med hensyn til identitet og arbeidsledighet i videre 

forskning. For eksempel kan selvkategoriseringer videre utforskes ved å sammenligne 

hvilke kategorier arbeidsledige i ulike sosioøkonomiske grupperinger benytter for å 

beskrive egen arbeidsledighet. Spørreundersøkelser med åpne spørsmål som fordrer 

beskrivelser av egen arbeidsstatus kan være et nyttig verktøy for å avdekke 

gruppeforskjeller i selvkategorisering. Noen av mine informanter opplevde 

ansvarstilskrivelse for opprettholdelse av egen arbeidsledighet gjennom forventninger til 

og kommentarer på jobbsøkeatferd. Det er indikasjoner på at de møtes med andre 

forventninger til jobbsøkeatferd enn andre grupper arbeidere på grunn av deres høye 

kvalifikasjoner. Det kan derfor være interessant å sammenligne holdninger til 

arbeidsledige i ulike sosioøkonomiske grupperinger, for å avdekke eventuelle forskjeller 

i forventninger samfunnet har til de ulike gruppenes arbeidsstatus og jobbsøking.  

 

Utover sammenligninger av ulike sosioøkonomiske grupper vil andre 

identitetsperspektiver kunne by på ytterligere innsikt i arbeidsledighet blant høyt 

utdannede. For eksempel er mestringstro lite utforsket blant høyt utdannede 

arbeidsledige. Som nevnt er det grunn til å tro at arbeidere fra høystatusyrker med stor 

grad av autonomi i arbeidet i større grad enn andre bruker arbeidet som kilde for 

mestringstro (Gecas & Schwalbe: 1983: 81-84). Det er derfor overraskende at 

mestringstro er såpass lite utforsket i litteraturen på arbeidstap og arbeidsledighet blant 
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disse arbeiderne. Mestringstro har heller ikke vært adressert i teoriene jeg har hatt som 

utgangspunkt for analysen, men oppgaven viser likevel at arbeidsledigheten hadde 

konsekvenser for mestringstro hos en av deltakerne. Hvordan arbeidstap og 

arbeidsledighet påvirker mestringstro blant høyt utdannede er derfor et aktuelt tema for 

videre forskning. 

 

Et tredje område som kan være utgangspunkt for videre studier av arbeidsledige høyt 

utdannedes opplevelser er økonomisk kontekst. Studien min bekrefter betydningen av 

økonomisk kontekst for hvordan arbeidstap og arbeidsledighet oppleves, noe som også 

er belyst i tidligere studier på profesjonelle og høyt utdannede arbeidsledige (Little, 1976; 

Newman, 1989; Turner, 1995). På bakgrunn av kvantitative data har Turner (1995) vist 

hvordan høyt utdannede mennesker i områder med lav arbeidsledighet særlig opplever 

helsekonsekvenser assosiert med arbeidsledighet, og det kan derfor være interessant å 

gjøre kvalitative studier av hvordan høyt utdannede opplever skyld og stigma i disse 

kontekstene. For eksempel har oppgaven vist hvordan økonomiske forhold blir en viktig 

ressurs i deltakernes ønske om å distansere seg fra stereotypiske ideer om arbeidsledige. 

Det kan derfor være aktuelt å undersøke håndteringer av stereotypier i perioder med lav 

arbeidsledighet, der de strukturelle årsakene er mindre synlige. Deltakernes 

henvisninger til makrostrukturelle forhold viser at mennesker er bevisste de økonomisk 

kontekstens implikasjoner for hvordan de ses av andre og hvordan de ser sin egen 

arbeidsledighet, noe som fremhever viktigheten av å ta økonomisk kontekst i betraktning 

i videre studier på arbeidslediges opplevelser. 

 

Med denne oppgaven har jeg forsøkt å få innsikt i hvordan arbeidstap og arbeidsledighet 

påvirker selvoppfatning blant høyt utdannede og profesjonelle mennesker. Ved å gjøre en 

identitetsteoretisk analyse av deres opplevelse av jobbtapet, deres tanker om 

arbeidsledigheten, og endringer i deres sosiale samspill, mener jeg oppgaven har bidratt 

til dette og håper den kan inspirere videre forskning på temaet. 
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Vedlegg 
 
Intervjuguide 

 
1 Introduksjon 

- Hvordan endte du opp i [det gjeldende yrke/profesjonen]? 
o Visste du tidlig at du ville inn i [det gjeldende yrke/gjeldende profesjon]? 
o Hva var det som virket tiltrekkende ved profesjon/yrke? 
o Har du andre i familien som også innenfor samme yrke/profesjon? 

- Kan du beskrive jobben du hadde? 
- Hvordan fikk du vite at du ikke lenger hadde jobben? 
- Hvor lenge har du nå vært arbeidsledig? 

 
2 Yrkets betydning 

- Hva var det med jobben din som var viktigst for deg? 
o Hva savner du mest med jobben? 
o Følte du stor tilhørighet til [organisasjonen]? 

- Kan du beskrive hvordan du opplevde det å miste jobben? 
 
3 Forståelse av egen arbeidsledighet 

- Vil du si at du tenker på deg selv som arbeidsledig?  
o Hva tenker du at du har til felles med andre arbeidsledige? 
o Er det noe som skiller deg fra andre arbeidsledige? 

 
4 Arbeidsledighet i sosiale situasjoner 

- Er det noen bestemte situasjoner hvor du er mer bevisst på at du er arbeidsledig?  
o Hvilke situasjoner og på hvilken måte?  

(Eksempler: NAV-kontoret, treffe gamle kjente, treffe nye mennesker?) 
- Har arbeidsledigheten påvirket deltakelse i noen aktiviteter som du deltok i før du 

mistet jobben? 
o Hvilke aktiviteter?  
o Hvordan har arbeidsledigheten påvirket deltakelsen? 

- Er det noen aktiviteter du gjør nå som arbeidsledigheten har åpnet for? 
 
5 Arbeidsledighet og sosiale relasjoner 

- Opplever du at andre har forståelse for din situasjon? 
o Hvem da? 
o Hvordan viser de forståelse? 
o Hvilken betydning har de hatt? 

- Opplever du at noen har manglende forståelse for din situasjon? 
o Hvem da? 
o Hvordan viser de manglende forståelse?  
o Hvordan reagerer du på disse? 

- Opplever du at arbeidstapet har påvirket hvordan andre forholder seg til deg? 
o Hvem da? 
o På hvilken måte? 

- Opplever du at arbeidstapet har påvirket hvordan du kan forholde deg til andre? 



98 
 

o Hvem da? 
o På hvilken måte? 

- Vil du si at arbeidsledigheten har endret din relasjon med vennene dine på noen 
måte? 

o På hvilken måte? 
- Vil du si at arbeidsledigheten har endret din relasjon med familien din på noen måte? 

o På hvilken måte? 
- Har du opprettholdt kontakt med noen av kollegaene dine? 

o Hvordan har det vært å være med dem etter du ble arbeidsledig, 
sammenlignet med før? 

o Er det noen av dem som også har mistet jobben? 
- Har du blitt kjent med noen nye mennesker på grunn av arbeidsledigheten? 

o Hvordan kom du i kontakt med dem? 
o Hvilken betydning har de hatt i din situasjon som arbeidsledig? 

 
6 Jobbsøking 

- Kan du beskrive litt hvordan du har opplevd perioden med å søke etter ny jobb? 
- Tenker du at du ønsker å komme tilbake til samme yrke/profesjon? 
- Hva ser du etter i en ny jobb? 
- Er det noen jobber du ikke kunne tenkt deg å ta? 

 
7 Mestringsstrategier 

- Er det noe du vil si har gjort arbeidsledigheten lettere å takle? 
 

8 Avslutning: 
- Er det noe du ønsker å legge til som vi ikke har snakket om enda? 
- Vil det være greit om jeg tar kontakt senere, dersom jeg skulle ha noen 

oppfølgingsspørsmål? 
 
Takk informanten 
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Informasjonsskriv 

 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

 

«Profesjonelle arbeiders selvforståelse og identitet –  

en studie av konsekvensene ved arbeidsledighet» 
 

Bakgrunn og formål 

Mitt navn er Jonas Hodne Haugen og jeg studerer sosiologi ved det samfunnsvitenskapelige 

fakultetet på Universitetet i Oslo. Jeg jobber nå med masteroppgaven hvor problemstillingen er: 

«Hvilke konsekvenser vil arbeidstap ha for identitet og selvforståelse blant profesjonelle 

arbeidere?» 

 

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser til en økning i arbeidsledighet på 13 prosent blant de med 

høyere utdanning på Sør- og Vestlandet i perioden november 2014 til november 2015, blant annet 

på grunn av nedbemanninger i oljesektoren. Det finnes imidlertid lite norsk forskning på 

konsekvensene av å miste jobben blant mennesker med høyere utdanning. Med denne oppgaven 

ønsker jeg å få kunnskap om hvilke konsekvenser et jobbtap kan ha for profesjonelles 

livssituasjon og i hvilken grad dette påvirker deres sosiale liv og selvforståelse. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Jeg ønsker å gjøre individuelle intervjuer for å høre hvilke erfaringer mennesker som har mistet 

jobben har med arbeidstapet. Spørsmålene er formulert på forhånd, og vil dreie seg om effekten 

arbeidstapet har hatt på sosialt liv og hverdagen generelt. Dersom du er komfortabel med det 

ønsker jeg å benytte digital lydopptaker under intervjuet. Dersom du foretrekker at jeg bruker 

penn og papir er dette også helt i orden. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er bare jeg som vil ha tilgang til 

personopplysninger som kan identifisere deg. Hver person som deltar i studien vil bli gitt et 

referansenummer som erstatter navn når intervjuene skrives inn på datamaskin. 

Referansenummeret med det tilhørende navnet vil være skrevet ned på papir som legges i låst 

hjemmearkiv og oppbevares i et separert og låst rom. Navnelisten vil være adskilt fra øvrige data 

for å øke informasjonssikkerheten. 

 

Opplysninger som kjønn, generell aldersgruppe og tidligere yrke/profesjonsutdanning vil 

inkluderes i den ferdige oppgaven. Utover dette vil alle opplysninger som kan identifisere 

deltakeren anonymiseres etter beste evne for at personen ikke skal kunne gjenkjennes i det endelig 

produktet. 

 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 1. november 2017. Ved prosjektslutt vil all informasjon og 

alle innhentede opplysninger anonymiseres. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen 

grunn. Dersom du trekker deg vil alle opplysninger om deg bli slettet.  
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Dersom du ønsker å delta, ta kontakt med meg på mail: jonahh@student.sv.uio.no, eller på 

telefonnummer 45863142. Dersom du har noen spørsmål kan du ta kontakt med meg, eller min 

veileder Mette Andersson på mail: mette.andersson@sosgeo.uio.no 
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