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1 Innledning 
I denne oppgaven vil hovedtemaene være livskvalitet og arbeid. Jeg vil gå inn på hvert tema 

og prøve å belyse de ulike sidene av hvert fenomen, og samtidig forsøke å belyse hvordan 

arbeid og opplevelse av livskvalitet henger sammen. 

Oppgaven har sitt utgangspunkt i dybdeintervjuer av personer som står utenfor det ordinære 

arbeidslivet, men som har lønnet arbeid som del av sin attføringsplan innen NAV. 

Hovedtyngden av oppgaven vil ligge på den informasjonen som kom frem under intervjuene 

og arbeidssøkerne sine egne tanker og opplevelse rundt begrepene arbeid og livskvalitet. Jeg 

ønsker her å få frem deres personlige tanker og opplevelse rund temaet arbeid og livskvalitet 

og belyse dem med teorier om livskvalitet og arbeid. 

1.1 Bakgrunn for tema 
Thomas Dybdahl er en av Norges mange musikere. Jeg er en av hans store fan over en 

årrekke. Mye av min respekt for Thomas Dybdal som musiker er at han alltid har trigget og 

utfordret tankene mine. Hans tekster og den beroligende stemmen får meg til å stoppe opp og 

kjenne på følelsene som ligger og dveler. I en av hans låter er Arne Næss med og han har et 

lite sitat som jeg har en spesiell interesse for; 

Hvorledes kan min, hva vi kaller for livskvalitet, beholdes høy eller bli høyere? For 

livskvalitet går overhodet ikke på hva man har, men hvordan man føler man er og hvorledes 

det er. Hva er det som gleder oss? (utdrag fra “If We Want It, It’’s Right” av Thomas 

Dybdahl) 

Dette sitatet, denne sangen, førte meg til Arne Næss filosofi og livsvisdom. Begrepet 

livskvalitet har også vært faglig interessant for meg under vernepleieutdanningen og i arbeid 

med funksjonshemmede. Og spesielt nå, under min praksisperiode på Mølla 

kompetansesenter og i mitt møte med mennesker som på ulikt vis har opplevd vanskeligheter 

med å komme inn i og fungere i det ordinære arbeidsmarkedet.   

1.2 Presentasjon av problemstilling 
Hvilken betydning kan livskvaliteten ha for arbeid? Hvilken betydning kan arbeid ha for 

livskvaliteten?  Dette er store omfattende spørsmål som må avgrenses. Jeg vil derfor spesielt 

belyse opplevelsen av arbeid og opplevelsen av livskvalitet for mennesker som i en periode 

har vært uten arbeid. Vil mangelen på arbeid påvirke den enkeltes opplevde livskvalitet? Eller 

er den enkeltes opplevde livskvalitet avgjørende for egen arbeidsaktivitet? 
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I oppgaven har jeg valgt å avgrense problemstillingen ytterligere til å kun omfatte mennesker 

som for tiden, av ulike årsaker, er utenfor det ordinære arbeidslivet, men som retter seg mot 

og streber etter å bli ordinære arbeidstakere. Hvordan ser denne gruppen på arbeid og 

livskvalitet? Hvilke tidligere erfaringer har de i arbeidslivet? Hvilken betydning har arbeid 

hatt for opplevelsen av livskvalitet? Er livskvalitet og arbeidserfaring påvirket av hverandre? 

Denne oppgaven baserer jeg hovedsakelig på mine informanter - deres opplevelse og tanker.  

2 Teorier om livskvalitet og arbeid 

2.1 Teorier om livskvalitet 
Begrepet livskvalitet er relativt nytt som er forskningstema, men har i den senere tid fått langt 

mer oppmerksomhet. Begrepet livskvalitet er blitt brukt i forbindelse med forsking på velferd, 

levekår og helse. I denne sammenhengen er livskvalitet ofte sett i sammenheng med ulike ytre 

faktorer som er ment å påvirke livskvalitet, som inntekt, boligforhold, nabolag og 

familierelasjoner. 

Forståelsen av begrepet livskvalitet er etter hvert blitt knyttet til personlige og subjektive sider 

ved enkeltindividet. I dagligtale har det nærmest blitt et moteord og knyttes til livets myke 

verdier. En økende politisk interesse for livskvalitetsforskning er imidlertid knyttet til en 

oppfatning av at materiell velferd ikke nødvendigvis gjør livet bedre for den enkelte. (Næss, 

2001). Innen helsetjenesteområdet ser man ikke lenger kun på høy levealder som målsetning 

for helsetjenesten. Forståelsen av livskvalitet og betydningen av livskvalitet har således 

utvidet rammene for velferdsstaten (Schafft, 2008). Halvorsen uttrykker dette slik: 

”Utvidelsen av velferdsbegrepet er spissformulert gjennom de tre velferdsdimensjonene å ha, 

å elske, å være” (Halvorsen, 2002 s. 20). 

 

Det synes å være en enighet om at livskvalitet må betraktes som en subjektiv opplevelse. På 

lignende vis er det den enkeltes subjektive oppfattelse som kan si noe om en persons opplevde 

livskvalitet (NOU 1999: 2 (1999). 

Mange bruker ordet livskvalitet. Men når man skal beskrive hva det er, blir det vanskeligere. 

Dette blant annet fordi livskvalitet har med den enkeltes subjektive oppfattelse å gjøre, altså 

personlig meninger og oppfatninger (Askheim, 2004). 

Siri Næss, i samarbeid med andre forskere fra Norsk institutt for forskning for oppvekst, 

velferd og aldring (NOVA), har over lengre tid studert livskvalitet og kommet frem til en 

definisjon og metode for å forske på dette. Næss poengterer at man må skille livskvalitet fra 

det som kan være årsakene til høy og lav livskvalitet. Materiell rikdom kan eksempelvis gi 
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høy livskvalitet, men det er ikke nødvendigvis slik at den som har rikdom opplever høy 

livskvalitet. I denne sammenhengen blir det sentralt å skille mellom begrepet livskvalitet og 

indikatorer på livskvalitet (Næss, 2001).  Næss definerer livskvalitet slik: 

”En persons livskvalitet er høy i den grad personens bevisst kognitive og affektive opplevelser 

er positive og lav i den grad personens bevisst kognitive og affektive opplevelser er negative” 

(Næss, 2001, s. 12). 

Livskvalitet innebærer ulike sider ved den enkeltes opplevelser; hvordan personen tenker 

(kognitivt) og hvordan personen føler (affektiv), der både positive og negative sider ved 

opplevelser forstås å påvirke enkeltindividets livskvalitet. Denne forståelsen av livskvalitet 

inkluderer ikke objektive forhold ved livet som inntekt, bolig, utdanningsnivå, familie og 

sosiale forbindelser. Livskvalitet omfatter heller ikke fysisk og psykisk helse. 

Livskvalitet, slik Næss benytter begrepet, omhandler enkeltpersoner, og ikke samfunn. 

Samfunnsstrukturer, samfunnsmoral og solidaritet kan være avgjørende for og påvirke den 

enkeltes livskvalitet. Sider ved samfunnet, som levealder og brutto nasjonalprodukt kan si noe 

om livskvalitet i et samfunn, men dette blir i form av indikatorer for livskvalitet. Livskvalitet i 

seg selv kan kun finnes i den enkelte (Næss, 2001). 

Livskvalitet er også knyttet til opplevelser. Det er her snakk om en indre tilstand. Det er ikke 

noe du har eller noe du gjør, eller noe du omgis av. Det er ikke snakk om huset ditt, jobben 

din eller din vennekrets. Disse forholdene kan være vesentlige for livskvaliteten. 

Personlighetstrekk kan også påvirke den enkeltes livskvalitet. Men dette blir kun indirekte, 

ved de konsekvensene dette har for dine opplevelser (Næss, 2001). 

Livskvalitet omhandler nærvær av positive opplevelser og fravær av negative opplevelser. 

Dette innebærer et verdistandspunkt, der man ser det som ønskelig å redusere negative 

opplevelser og opprettholde og øke de positive opplevelsene.  Det blir imidlertid et dobbelt 

fokus, der disse forholdene må ses separat. En person som opplever psykisk sykdom kan også 

ha gode opplevelser av glede (Næss, 2001). 

Livskvalitet omhandler opplevelser av kognitiv og affektiv art. Kognitive opplevelser 

omhandler tanker, oppfatninger og vurdering om livet eller deler av livet. Affektive 

opplevelser omhandler følelser, eksempelvis glede og fortvilelse. De fleste opplevelser har 

imidlertid både vurderingsmessige og følelsesmessige aspekter ved seg slik at det affektive og 

kognitive er blandet sammen og forsterker hverandre. (Næss, 2001). 
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2.1.1 Livskvalitet og arbeid 
Flere studier har sett på arbeidets betydning for livskvalitet. Studier viser at i dagens vestlige 

samfunn har vi et tvetydig forhold til arbeid. Det er også forskningsmessig uenighet om 

jobbtilfredshet påvirker den generelle tilfredsheten eller om påvirkningen er omvendt (Næss, 

2001). 

Ifølge Næss er det flere undersøkelser som konkluderer med at arbeidsløsheten påvirker den 

generelle tilfredsheten i stor grad. Personer som liker arbeidet sitt, gjør en bedre jobb. Disse 

har også mindre fravær og skifter sjeldnere jobb. Arbeidslivet synes også å kunne gi en rekke 

andre goder som selvrealisering, selvaktelse og integrering i et fellesskap, i tillegg til lønn. Og 

man kan se en sammenheng med at lav tilfredshet og dårlig mental helse kan føre til 

arbeidsløshet. I tillegg kan man se det motsatte, altså at arbeidsløshet gir lav tilfredshet og 

dårlig mental helse (Næss, 2001). 

Før jeg går nærmere inn på betydningen av arbeid for livskvalitet, ønsker jeg å se nærmere på 

teorier om arbeid. 

2.2 Teorier om arbeid 
I dagens samfunn er det lagt opp til at alle voksne, menn og kvinner, skal være i arbeid. 

Hensyn til personlig økonomi krever at man er i arbeid. Men arbeidets betydning er mer 

omfattende enn dette, og preger og påvirker hvordan du ser og vurderer deg selv, og hvordan 

du blir sett og oppfattet av andre. Den du er blir ofte blandet sammen med hvilket arbeid du 

utfører. 

Nedenfor ønsker jeg å presentere ulike syn på mennesket, hva som ligger til grunn for 

menneskers handlinger. Med utgangspunkt i Marx’ teori er arbeidet grunnleggende for 

menneskets selvrealisering som menneske. Mestring av omgivelsene gjennom arbeid har for 

Marx også betydning for menneskets øvrige liv. Som en motsetning til dette viser jeg til 

teorien om rasjonelle valg, der menneskets forhold til arbeid er betinget av hvilken nytte 

arbeidet har for den enkelte. Deretter ønsker jeg å presentere mer praktisk teori som 

omhandler betydningen av arbeid med spesielt fokus på de som står utenfor.  

 

Karl Marx var en tysk forfatter, samfunnsviter og filosof som skrev mye om de kapitalistiske 

produksjonsmåter fra sin samtid. I boken Kapitalen fra 1867 skriver Marx om den sosiale 

kontrakten som brytes ned i datidens England. Det hadde eksistert en sosial kontrakt mellom 

småbønder og adel som bestod av at bøndene leide jord av adelen og leverte varer eller 
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tjenester som motytelse for leie av jorden. Bonden kunne være fattig og betale dyrt for jorden, 

men han var selv ansvarlig for sin avling og egen innsats gavnet han selv.  Da 

industrialiseringen kom, med etablering av fabrikker og lønnsarbeidere ble mer og mer vanlig, 

førte det til at denne sosiale kontrakten ble brutt. Der man tidligere var småbønder som drev 

sin egen jord, ble de nå eiendomsløse lønnsarbeidere, avhengig av å selge sin arbeidskraft 

(Eriksen, 1993). 

Gjennom Marx menneskesyn får man en forståelse av arbeidets betydning for mennesker. Dag 

Østerberg beskriver Marx menneskesyn slik: 

”Menneskets vesen er å være virksom. Ved å bevege seg, produsere, samarbeide, elske, 

utvikler det seg som et på samme tid sanselig og åndelig vesen som bekrefter seg selv ved å 

bekrefte andre” (Eriksen, 1993, s. 453). 

Dette menneskesynet anvender Marx på lønnsarbeideren, som arbeider for andre og utfører 

arbeid som andre ønsker utført. Lønnsarbeideren har således ingen råderett og 

eiendomsforhold til det arbeidet han utfører, og blir fremmed for sitt eget arbeid. Marx kaller 

dette fremmedgjøring. Denne arbeidsformen kan ikke være en kilde til vekst og utvikling. 

Arbeidet vil heller ødelegge skaperglede og utvikling for arbeideren (Eriksen, 1993).   

 

I dag er lønnsarbeid mer mangfoldig enn samlebåndsarbeideren fra Marx tid. Ser man på 

arbeid som vekst, slik Marx gjorde, vil betydningen av et eget arbeid påvirke hvordan man 

opplever selve utførelsen av arbeidet, men det vil også kunne sette sitt preg på personers liv 

utenfor jobben, på sosialt liv og også opplevd livskvalitet. Dersom man er i et undertrykkende 

arbeidsliv som ikke gir nødvendig vekst og utvikling, vil dette prege personen langt utover 

arbeidets rammer. 

For at man skal være motivert til arbeid, må man ha et arbeid som gir vekst og mening. 

Manglende motivasjon for arbeid kan her forstås å være et resultat av at man ikke har et 

arbeid som gir vekst. Dette vil videre påvirke personens opplevelse av eget liv og videre også 

eget verd. Dette kan igjen påvirke egen arbeidsevne. Dette blir en negativ spiral som kan føre 

til at personen mister evne til å arbeide. Man føler seg fremmed for arbeidslivet og ser ikke 

sin egen evne til å arbeide (Schafft, 2008).  

Når det gjelder studier om arbeidets effekt på helse og livskvalitet generelt sett, viser flere 

studier at arbeid i seg selv har en positiv effekt. Angelika Schafft (2008) har gjennomgått flere 
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studier som ser på betydningen av arbeid for en gruppe mennesker med psykiske lidelser uten 

lønnet arbeid. Disse studiene bekrefter at arbeid har en positiv effekt på flere områder. Arbeid 

bidro til en bedre struktur i tilværelsen. Fritiden fikk en ny dimensjon og nytt innhold. 

Samtidig gav arbeid en opplevelse av fellesskap og sosial aktivitet som ble verdsatt (Schafft, 

2008).  

 

Det er også gjort studier om sysselsetting, helse og livskvalitet blant personer med alvorlige 

psykiske lidelser, der man har sett på betydningen av ulike daglige sysler som arbeid, husstell 

og fritidssysler. Studien sammenlignet tre grupper; i ordinært arbeid, i aktiv fritid/dagsenter, 

uten aktivitetstilbud.  Konklusjonen var at ordinært arbeid var den sysselen som hadde mest 

betydning og påvirkning på den enkeltes opplevelse av helse og velferd. Studien viste også at 

de med aktiv fritid uten ordinært arbeid og de med lite aktivitetstilbud var likestilte når det 

gjaldt selvrapportert helse og velvære. Dette synliggjør at arbeid i seg selv har en egenverdi 

for opplevd livskvalitet. ”Det å ha en jobb reduserer isolasjon, kan gi mestringsopplevelser og 

tilgang til sosial støtte, noe som igjen kan oppfattes både som helsefremmende og 

sykdomsforebyggende” (Schafft, 2008 s. 12). Arbeid kan være en form for meningsfull 

sysselsetting som i seg selv kan være positivt for den enkelte. Dette betinger imidlertid at 

arbeidet oppleves som meningsfullt. Arbeidsoppgavene som skal utføres må være innenfor det 

den enkelte kan klare, samtidig bør arbeidsoppgavene innebære en viss utfordring som man 

må strekke seg etter (Schafft, 2008). 

Schafft poengterer at flere studier fremhever kontroll og ”empowerment” som viktige for 

individets opplevelse av velvære. Empowerment handler om den enkeltes myndiggjøring og 

mobilisering av egne krefter. Kontroll handler om hvorvidt hendelser i eget liv oppleves å 

være et resultat av egne handlinger eller ytre konsekvenser. Kontroll handler også om 

mestring, det vil si i hvilken grad en person opplever å ha innflytelse over det som påvirker 

ens liv (Schafft, 2008). Betydningen av arbeid kan oppsummeres slik: ”En ordinær jobb i en 

alminnelig sosial setting bidro til å føle seg ”normal”, den gav utfordringer og muligheter til å 

lære å takle vanskeligheter” (Schafft, 2008 s. 32). 

 

Der Marx menneskesyn vektlegger samhandling med hverandre, har andre et menneskesyn 

der manneskets handlinger styres av rasjonelle valg. Teorien om rasjonelle valg er en teoretisk 

retning innen blant annet filosofi, økonomi og sosiologi. Denne teoretiske tradisjonen kan 

også kalles bytteteori. Aakvaag oppsummerer teoriens menneskesyn slik: ”samfunnet består 

av rasjonelle aktører motivert av egennytte som foretar bytter av materielle og immaterielle 
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goder seg imellom etter et gjensidighetsprinsipp” (Aakvaag, 2008, s. 100). 

Med en slik forståelse av mennesker vil betydningen av arbeid ikke ligge i utførelsen av selve 

arbeidet, men heller være preget av hvilken nytte man har av å arbeide. Med dette som 

utgangspunkt vil noen være motivert av arbeid for å tjene penger. Pengene i seg selv er 

drivkraften. For mennesker som ikke verdsetter penger/materielle goder, vil motivasjonen for 

å arbeide være en helt annen, da det å bruke ressurser på å arbeide ikke vil fremstå som 

rasjonelt og nyttig. 

En slik forståelse av mennesket kommer til syne i samfunnsdebatten der man diskuterer 

størrelsen på minstesatsen for eksempelvis sosialpenger og attføringsstønad. Blir minstesatsen 

for høy argumenteres det for at man ikke vil være tilstrekkelig motivert for å arbeide, og 

dermed vil velge å stå utenfor arbeidslivet. 

 

Opplevelse av å møte barrierer i arbeidslivet kan føre til at den enkelte kan ønske å velge bort 

arbeid. Schafft oppsummerer flere studier som har sett på hvordan personer med psykiske 

lidelser opplever ulike barrierer i arbeidsaktivitet. Positive sider ved arbeid kan være fordelen 

av å få egen lønn, sosialt fellesskap med kolleger og rutiner i hverdagen.  Det kan også være 

opplevelsen av å bli sett og bekreftet som en samfunnsdeltaker. Dette ønsket om å få oppleve 

godene ved arbeid, kan også medføre en frykt for å mislykkes. Denne frykten for å mislykkes, 

kombinert med lav selvtillit, tvil rundt egne evner og manglende tidligere yrkesaktivitet kan i 

seg selv oppleves som barrierer og argumenter for å ikke gjøre reelle forsøk på å komme inn 

på arbeidsmarkedet (Schafft, 2008). 

For personer med lav tidligere yrkesdeltakelse og lav utdannelse kan forsøk på å få innpass i 

arbeidsmarkedet være belastende. Man kan oppleve frykt for diskriminering og stigmatisering 

i ansettelsesprosesser og i jobb, frykt forbundet med prestasjonskrav og frykt for å miste 

velferdsordninger. Et forsøk på å få arbeid kan oppleves som så vanskelig og belastende at 

dette overskygger mulighetene for arbeidets mulige fordeler (Schafft, 2008). 

 

2.3 Operasjonalisering av livskvalitet – hva spør man om?   
Livskvalitet er i denne oppgaven snevert definert og noe annet enn ytre indikatorer. Begrepets 

betydning er her ulik den betydningen man i dagligspråket legger i begrepet. Det er de indre 

opplevelsene som er utgangspunktet for denne oppgaven. Næss beskriver dette slik: ”Teknisk 

sett kan livskvalitet betraktes som en latent variabel som bare kan studeres indirekte ved 

erstatninger, tegn eller indikatorer på at opplevelsen er tilstede” (Næss, 2001 s. 43). For å 

studere livskvalitet må man derfor stille spørsmål som kan gi innsikt i disse indre følelsene og 
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tankene. Næss operasjonaliserer begrepet og viser til fire variabler som kan benyttes til å 

forske på livskvalitet: 

2.3.1 Aktivitet 
Dette henviser ikke til fysisk aktivitet, men til følelser og opplevelser knyttet til aktivitet og 

spesielt opplevelsen av engasjement. Næss beskriver dette godt: ”En person har høyere 

livskvalitet i jo høyere grad personen er aktiv, dvs har appetitt og livslyst, interesserer seg for, 

engasjerer seg i og deltar i noe utenfor seg selv som representerer en utfordring og oppleves 

som meningsfylt” (Næss, 2001 s. 72). Arne Næss bruker begrepet ”glød” for å beskrive det 

viktigste aspektet ved det han kaller ”trivsel”, som kan sammenlignes med dette begrepet 

(Næss, 2001). 

2.3.2 Sosiale relasjoner 
Et menneskes opplevelse av livskvalitet betinger gode, gjensidige forhold til andre mennesker. 

”En person har høyere livskvalitet i jo høyere grad personen har gode interpersonlige forhold; 

har et nært, varmt og gjensidig forhold til minst et annet menneske” (Næss, 2001, s. 73). 

Ifølge Maslovs behovshierki kommer behovet for kjærlighet som et av de grunnleggende 

behov. Og ifølge behovspyramiden må behovet for kjærlighet tilfredsstilles før 

høyereliggende behov som selvrealisering kan tilfredsstilles (Næss, 2001). 

2.3.3 Selvbilde 
Livskvalitet omhandler det å være sikker på seg selv og sine evner. Høy livskvalitet har 

sammenheng med det å ha en god selvfølelse. ”En person har høyere livskvalitet i jo høyere 

grad personen har selvfølelse, dvs selvsikkerhet, føler seg vel som menneske, sikker på egne 

evner og dyktighet, følelse av å mestre, av å være nyttig; aksepterer seg selv, fravær av skyld- 

og skamfølelse, lever opp til egne standarder” (Næss, 2001, s. 73). Ved det motsatte, altså 

svært lav selvsikkerhet, kan vi oppleve skamfølelse (Næss, 2001). 

2.3.4 Grunnstemning 
Livskvalitet innebærer en grunnstemning av glede, lyst og velvære, og fravær av nedstemthet 

og bekymring. ”En person har høy livskvalitet i jo høyere grad personen har en 

grunnstemning av glede, lyst og velvære, av at livet er rikt og givende, fravær av 

tomhetsfølelse, nedstemthet, ubehag og smerte; har en grunnstemning av harmoni, fravær av 

uro, bekymring, angst; har rike og intense opplevelser av skjønnhet, er åpen og mottakelig, 

ikke avstengt ovenfor den ytre verden” (Næss, 2001 s. 74). 

Grunnstemning av glede er det som av mange er selve betydningen av livskvalitet. Aktivitet, 



 9 

sosiale relasjoner og selvbilde blir i denne sammenhengen årsakene til opplevelsen av høye 

eller lav livskvalitet og er således spesielt viktig for livskvaliteten (Næss, 2001). 

3 Metode 

3.1 Kvalitativ metode 
I denne oppgaven bruker jeg kvalitativ metode. Kvalitativt forskningsintervju er en 

tilnærmingsmåte som kommer frem til vitenskaplige forklaringer ved å forsøke å forstå 

verden gjennom intervjuobjektet. Å prøve å forstå verden gjennom folks erfaringer og 

opplevelse av verden. Steinar Kvale beskriver dette slik: ”Det kvalitative forskningsintervjuet 

forsøker å forstå verden fra intervjupersonens side, få frem betydningen av folks erfaringer, 

og å avdekke deres opplevelse av verden, forut for vitenskapelige forklaringer” (Kvale, 1997 

s. 17). 

Det å se verden fra intervjupersonens ståsted vil kunne gi en spesielt innholdsmettet og rik 

forståelse av hvordan enkeltpersoner opplever og forholder seg til ulike aspekter ved 

livskvalitet og arbeid. Jeg ønsker å gå i dybden av informantenes subjektive forståelse. For å 

få tilgang til denne kunnskapen var det naturlig å velge kvalitativ metode. For å få tilgang til 

denne dybdekunnskapen hadde jeg et behov for en åpen og fri samtale, der informantene 

hadde rom for å utdype egen tanker om de temaene jeg presenterte. Et kvantitativt 

forskningsopplegg ville ikke gitt meg denne informasjonen, da rammene for innhenting av 

informasjon ville vært for stramme (Kvale, 1997). 

Svakheten ved denne forskningsmetoden er at forskningen baserer seg på subjektive 

erfaringer og vurderinger til et relativt lite antall informanter. Dette er også noe av 

hovedkritikken av denne forskningsmetoden. Kvale argumenterer imidlertid for at dette er 

intervjuformens styrke ved ”at den fanger opp variasjonen i intervjupersonenes oppfatning om 

et tema og dermed gir et bilde av en mangfoldig og kontroversiell menneskelig verden” 

(Kvale 1997 s. 23). 

Jeg har foretatt dybdeintervju med fire arbeidssøkere på Mølla. Under intervjuene brukte jeg 

diktafon til å ta opp samtalen. Dette førte til at jeg kunne konsentrere meg om flyten i 

intervjuet og samtidig fange opp de visuelle aspektene ved situasjonen og informantene. Jeg 

kunne også følge med i samtalen og fremme oppfølgingsspørsmål der jeg så behov for det 

(Kvale, 1997). Jeg informerte om bruken av intervjuet som en del av min avsluttende 

bacheloroppgave på vernepleierstudiet, og forklarte at samtalen ble tatt opp på diktafon. 

Videre at jeg skrev ut samtalen og anonymiserte intervjuene ved å gi informantene et fiktivt 
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navn og bytter ut de personlige dataene. Alle fire samtykket til dette. 

3.2 Intervjuguiden 
Intervjuguiden inneholder de store spørsmålene (se vedlegg). Jeg stilte åpne spørsmål og 

benyttet meg av oppfølgingsspørsmål dersom det gikk trådt eller det trengtes presisering slik 

at informantene gav utfyllende svar. Jeg forsøkte å være bevisst på i ikke legge føringer for de 

svarene informantene gav, men lot arbeidssøkeren snakke om temaet fritt og lot de få utfolde 

seg og si det som var spesielt for dem. Jeg ønsket å avdekke deres egne opplevelse av 

situasjonen de var i, med utgangspunkt i begrepene arbeid og livskvalitet. Dette for å få 

informantene til å gi utfyllende svar og ikke bare ja eller nei (Kvale, 1997).   

3.3 Informantene 
Oppgavens informanter er personer jeg tidligere hadde møtt og hatt et forhold til under min 

praksisperiode på Mølla.  

Det å snakke om livskvalitet innebærer at man må fortelle om selve livet. Det kan oppleves 

personlig for mange, og også veldig privat. Under intervjuene forsøkte jeg å være varsom i 

tilnærmingen til informantene og respektere at det var noen tema de ikke ville utdype. Alle 

informantene hadde mange negative opplevelser og vansker i livet. Noen av informantene 

valgte å ikke dele viktige aspekter av sin historie med meg og dette valgte jeg å respektere. 

Det er mye jeg ikke fikk vite. Det er også mye som jeg kun fikk delvis kjennskap til.  Andre 

var igjen veldig åpne og fortalte mye.  

Alle informantene har gitt av seg selv og fortalt viktige ting om sitt liv og sin livskvalitet, og 

det er dette som utforskes nærmere i det neste kapittelet. Innledningsvis i neste kapittel vil jeg 

plassere informantene i NAV, slik at man lettere kan forstå hvor de er og hvor de er på vei. 

4 Informanter på vei mot arbeid 

4.1 NAV og Mølla kompetansesenter 
I januar 2010 opplyser NAV at det er 98 096 personer med nedsatt arbeidsevne. Dette gjelder 

arbeidssøkere som på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming har vansker 

med å få arbeid (NAV, 2010). Denne gruppen får tilbud om ulike arbeidsrettede tiltak. Det er 

situasjonen på arbeidsmarkedet og politiske føringer som bestemmer utformingen, omfanget 

og sammensetningen av disse tiltakene. NAVs tilbud om arbeidsrettede tiltak skal være 

fleksibelt og tilpasset den enkeltes behov for kvalifisering og arbeidstrening. Tanken er at 

tilbudet om arbeidsrettede tiltak skal være basert på individuell vurdering, kombinasjoner av 

forskjellige tiltak og helhetstenkning. Tiltakene skal bidra til å styrke kompetanse og evne til 
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arbeid; øke mulighet for vanlig arbeid; skaffe til veie kvalifisert arbeidskraft, forebygge og 

dempe skadevirkningene av arbeidsledighet; hindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet 

(NAV, 2010).   

Jeg var på Mølla kompetansesenter i Bærum under min avsluttende praksisperiode. Mølla 

kompetansesenter er et privat foretak som tilbyr ulike tiltak til personer med nedsatt 

arbeidsevne. NAV henviser arbeidssøkere til Mølla. Mine informanter hadde av ulike grunner 

vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet. De deltok derfor på kurs som har som 

målsetting å komme ut i arbeid og bli værende. Dette gjennom kartlegging av egen 

kompetanse, motivasjon, karriereveiledning og økt innsikt i hver enkelt sine muligheter i det 

ordinære arbeidsmarkedet. Informantene kom fra forskjellige områder innenfor Mølla og 

hadde vært der i ulik tid. Noen hadde også deltatt på flere kurs og prosjekter som 

jobbsøkerkurs, datakurs og lignende.  

4.2 Presentasjon av informantene  

4.2.1 Sissel 
Sissel er litt over 40 år, skilt og har to barn i tenårene. Hun bor på gården til sin mor, i en egen 

leilighet over garasjen. Hun har en sykdomstilstand som gjør at hun har redusert 

arbeidskapasitet, men hennes lege vil ikke anbefale uførepensjon for henne. 

Av arbeid har hun for det meste hatt ulike vaskejobber.  Hun har alltid vært usikker på hva 

hun vil, hva hun kan og hva som passer for henne. Hun har relativt liten arbeidserfaring og har 

ofte valgt den enkleste løsningen på sin vei. Hun hadde tenkt å ta utdanning innen helse og 

sosial for et år siden men fikk tilbud om en vaskejobb første skoledag og tok heller den. 

Kanskje hun syntes det var skummelt å begynne på en utdannelse og tok den tryggeste 

løsningen? 

Hun har vært lenge inne i hjelpeapparatet og har på mange møter mistet kontrollen over sin 

egen situasjon, hva som skjer videre og hvordan hun skal tilpasse seg. Hun har ikke oversikt 

over de neste stegene som skjer via NAV og føler uro og usikkerhet i forhold til dette. Hun har 

liten selvtillit når det gjelder egen kompetanse og hun har et begrenset sosialt nettverk. Det 

hun ønsker mest, er å få kontroll, stabilitet og forutsigbarhet i livet. Og ha nok økonomiske 

midler til å klare seg selv. Via kurset ”Avklaring av kortere varighet” har hun fått hjelp til å 

sette mer ord på hva hun vil og hvilke styrker hun har i forhold til arbeid. ”Dette kurset har 

hjulpet meg til å sette mer ord på hva jeg vil, sånn yrkesmessig. Men det har egentlig ligget i 

bakhodet hele tiden. Men jeg har aldri fått det frem, eller jeg har aldri fått noen til å høre på 
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meg. Det har liksom bare blitt en setning som har blitt slengt ut i lufta men så har ingen tatt 

det på alvor. Men det har det egentlig blitt nå.” 

4.2.2 Tran 
Tran er en ung mann på 27 år. Han kommer opprinnelig fra Taiwan. Hans mor kom til Norge 

som båtflyktning og fikk seg en norsk mann. Tran kom senere til Norge, i en alder av 12. Han 

gikk ikke på skole før han kom til Norge, og han har blitt hengende etter skolemessig i alle år. 

Han har i dag problemer med å lese og skrive. Han ønsker ikke å gå på skole og ser det som 

håpløst å ta en utdannelse. Han har tre yngre halvsøstre som han har hatt et stort ansvar for 

opp gjennom årene, ellers har han hatt få gode rollemodeller etter at han kom til Norge.   

I ungdomsårene var han rotløs og hatt problemer og gjort ”mye rart man ikke burde gjort”, 

som han selv sa. Han tok selv kontakt med hjelpeapparatet for tre år siden og prøvd et par 

arbeidsplasser via ”Arbeid med bistand” på Mølla. Han hadde praksis i en kantine og trivdes 

med å lage mat. Her lærte han mye om hva som krevdes av han som arbeidstaker. Han lærte 

seg å komme på jobb hver dag, til tiden. Han opplevde dette som mestring og noe som mange 

av de andre deltakerne ikke klarte. Han jobbet her i over et år men måtte slutte da bedriften 

ville ha folk med fagbrev som kunne bli en stund. Dette tok han tungt. Han ble deretter 

overført til kantinen i et møbelvarehus som endte i en fast fulltidsstilling. Han trivdes godt og 

likte at det var et ungt og godt arbeidsmiljø. Men en konflikt med en arbeidskollega endte 

med at han sluttet. Deretter fikk han tilbud om kurset ”Avklaring av kortere varighet”.  

Tran har hatt relativt lite arbeidserfaring og han har heller ingen store ambisjoner om hva han 

vil gjøre. Han har bare et ønske om å tjene nok penger til å klare seg økonomisk. Men han vil 

også sette pris på en sosial arbeidsplass der han kan være aktiv.  Jeg lurer på om han ikke har 

oppdaget sine sterke sider, hva han er god på. Har han noen gang opplevd en 

mestringsfølelsen på jobb? 

4.2.3 Jack 
Jack er 24 år med generell studiekompetanse. Han har vært i militæret og er utdannet tømrer. 

Men ulike arbeidsrelaterte hendelser har gjort at han allikevel ikke ønsker å fortsette med 

dette yrket. Han trivdes dårlig på skolen, men har siden 13-årsalderen jobbet med mye 

forskjellig ved siden av skolen. Han har et godt forhold til å jobbe og til å bruke kroppen. Han 

har opp gjennom årene vært rotløs og ikke helt funnet sin vei. Jack kommer fra en oppløst 

familie og en oppvekst som har vært hard og vond, med få gode rollemodeller. Han omtaler 

kun sin nå avdøde bestefar som en viktig farsfigrur. Hans eldre bror døde i ung alder og dette 
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har preget familien hardt. 

Han har en personlig innstilling som er utadvendt, positiv og løsningsorientert. Han sier selv 

at han er veldig fleksibel og kan brukes til mye forskjellig. Det å jobbe på miljøverkstedet 

mestret han godt og var en ressurs for de andre deltakerne. Han har deltatt på kurset ”Fokus 

på nye muligheter” de siste 5 månedene. Under kurset lagde deltakerne en personlig 

handlingsplan hvor Jack blant annet skulle ta kontakt med sin mor og far for en mulig 

forsoning.  Dette gjorde han tidlig i kurset og han føler nå at familiesituasjonen er bedret.   

Jack har nå lagt en plan for sitt liv og er engasjert i denne. Han har søkt og kommet inn på 

matroslinja. Etter mange år med å prøve å finne sin styrke og plass går han nå, noe motvillig, 

inn i sin fars fotspor for å bli kaptein på båt. 

4.2.4 Ola 
Ola er en gutt på 30 år som helt nylig har fått diagnosen Asperger syndrom. Han har vært 

innenfor Mølla på ulike kurs og prosjekter i 7 år og vært innen diverse arbeidsplasser via 

”Arbeid med bistand”. Men han har aldri helt funnet seg til rette og hatt problemer med å 

tilpasse seg, blant annet i forhold til stressende arbeidstempo og kundebehandling. 

Samhandling med andre mennesker har vært vanskelig for han, men han har nå lært seg 

hvordan man behandler folk på en riktig måte. Dette har gitt han positive tilbakemeldinger og 

en god mestringsfølelse. Han har også lese- og skrivevansker. I løpet av disse årene har han 

gjennomgått mange prosesser i seg selv og han har hatt en analytisk tilnærmingsmåte til sine 

problemer og dette har gjort han veldig selvbevisst og ydmyk i sin fremtoning. Ola beskriver 

sin tid på Mølla slik: ”Jeg lærte mye under teoridelen av kurset. Jeg jobbet intensivt med meg 

selv. Kom til bunns i ting. Jeg merker nå i ettertid at det handler om å bli mer kjent med seg 

selv egentlig. Og stole på seg selv. Det har hjelpa å stå på. Ved alt jeg har lært her på Mølla 

har jeg fått en veldig bra utvikling i meg selv.” 

Han har nå, grunnet denne diagnosen, fått det han trenger i form av økonomiske hjelp. Den 

nylig oppdagede diagnosen har hjulpet Ola til å forstå seg selv bedre og til å bestemme seg for 

å ta en pust i bakken i forhold til arbeid. Han holder nå på å planlegge en lang reise til alle 

verdensdelene med tre av sine kamerater.  

Det jeg sitter igjen med etter å ha gått igjennom intervjuene flere ganger, er at livskvalitet og 

ordets betydning er langt borte fra deres tanker. Alle informantene hadde problemer med å 

forklare hva livskvalitet er, hva det betyr for dem personlig og hva livskvalitet innebærer for 

dem.  I det neste kapittelet skal jeg, med utgangspunkt i informantenes uttalelser og 
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beskrivelse av egne tanker og opplevelser, anvende Næss begreper om livskvalitet. 

 

5 Livskvalitet 
Informantene har sterke historier som står godt i sin egen helhet. I den videre teksten ønsker 

jeg imidlertid å belyse informantenes fortelling og beskrivelse av egne opplevelser gjennom 

Næss operasjonalisering av livskvalitet. Informantenes vil her belyses gjennom aktivitet, 

sosiale relasjoner, selvbilde og grunnstemning, slik dette er presentert tidligere. I teorikapitlet 

er teorier om livskvalitet og arbeid presentert separat. I analysen nedenfor vil disse teoriene 

sammenblandes, slik at arbeid og livskvalitet fremstår som to sider av samme mynt. 

Avslutningsvis vil jeg gjøre noen betraktninger om hvor sammenblandet disse to forholdene 

kan forstås å være.   

5.1 Aktivitet 
Aktivitet omhandler ikke hva man gjør, men heller den opplevelsen og følelsen aktivitet 

medbringer. Livskvalitet omhandler her livslyst, interesser og engasjement i noe utenfor en 

selv, der aktiviteten er utadrettet, meningsfull og utfordrende (Næss, 2001). Flere av 

informantene viste til fritidsinteresser som snowboard, musikk, fotball og astronomi. Dette 

kan være utgangspunktet for viktig aktivitet for informantene. I denne oppgaven har jeg 

imidlertid fokusert spesielt på arbeidsrettet aktivitet. 

Alle fire informantene har opplevd perioder med arbeidsmessig inaktivitet, i den forstand at 

de har hatt dager og uker uten planlagt aktivitet. Alle ser dette som negativt og at de ved å 

være inaktive fikk for mye tid til å tenke og at de i slike situasjoner tenker negativt om seg 

selv og andre. Ola beskriver dette slik: ”Det å sitte hjemme og se på TV hele dagen, da bygges 

det opp følelser som gjøre at du ikke liker deg selv og mister verdien av det du kan. 

Selvverdet.” Sissel beskriver hvordan tankene endres når hun er i aktivitet: ”For meg som går 

mye alene, så går jeg bare rundt og kverner og klarer ikke komme ut av det sporet. Men når 

du kommer deg ut blant folk og du får litt innspill, så merker jeg at tankevirksomheten setters 

i gang og du får et annet syn på ting og kverninga går fra negativt til positivt.” 

Informantenes opplevelser av inaktivitet er helt i tråd med de funn Schafft (2008) så ved 

gjennomgang av flere andre studier som omhandler arbeidets effekt på helse og livskvalitet. 

Det fremkommer at det å ha mye fritid ikke medfører kreativitet og utvikling av hobby og 

andre interesser. Lediggang frembringer ikke positiv aktivitet.  For noen førte også lediggang 

til at de gjorde ting de ”ikke burde ha gjort”, uten at dette ble utdypet nærmere. Både Tran og 

Jack beskriver at de en dag fikk nok og at de da tok kontakt med NAV for hjelp og veileding 
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med ønske om å komme ut i arbeid og aktivitet. 

Om ikke arbeidsledighet er en funksjonsnedsettelse, kan det muligens føre til tilstander som 

kan ha et visst preg av å være en funksjonsnedsettelse. Arbeidsledighet over lengre tid kan 

føre til man faller utenfor samfunnet og dermed mister den største arena for bekreftelse. 

 

Schafft (2008) fremhever betydningen av arbeidets positive betydning for eget selvbilde. 

Ingen av informantene hadde opplevd et langvarig og godt arbeidsforhold, der de hadde 

trivdes og ønsket å forbli over tid. Det var imidlertid stor variasjon i informantenes 

arbeidsaktiviteter og arbeidserfaring. Sissel og Tran hadde liten arbeidserfaring og de hadde 

også liten eller ingen utdannelse utover vanlig skolegang. De hadde prøvd ut forskjellige 

arbeidsplasser, men var ikke opptatt av det arbeidet de hadde utført eller hvorvidt dette hadde 

påvirket dem på noe vis. Det de begge vektla var det sosiale aspektet ved å være på jobb og at 

det var deilig å ha noe å gå til. Sissel beskriver opplevelsen av å begynne i ny jobb: ”I 

begynnelsen var det veldig ålreit fordi jeg fikk liksom følelsen av å være en del av livet igjen 

og ute blant folk og sånne ting. Men det gikk liksom gradvis nedover. Fordi jeg ble liksom litt 

utafor der.” Hun beskriver videre samhandlingsproblemer med kolleger og arbeidsoppgaver 

hun ikke fikk fullført. Avslutningsvis beskriver hun arbeidsforholdet slik: ”Det gikk bare ikke. 

Så da stupte jeg tilslutt. Og etter det har jeg gått sykemeldt.” Det å ikke være del av noe 

utenfor en selv og ikke ha noe å gå til i hverdagen kan relateres til en forståelse av menneskets 

behov for å bli bekreftet av andre og at en manglende bekreftelse fører til passivitet som er 

selvforsterkende. Dette er i tråd med de funn Schafft (2008) viser til, der det fremkommer at 

arbeid i seg selv er en viktig kilde til selvbekreftelse.  

 

Jack og Ola har bedre erfaringer fra arbeid og har begge gode opplevelser tilknyttet dette.  

Jack er den som er best utdannet og har hatt flest vanlige jobber.  Han var ikke skoleflink, 

men ble ferdigutdannet tømrer og har arbeidserfaring fra dette. Jack opplevde imidlertid et 

tøft miljø på arbeidsplassen og aktiviteter blant kollegene som førte til at han tok sterk avstad 

fra hele håndverkermiljøet og søkte seg bort fra dette. Med sin bakgrunn og erfaring ble 

imidlertid Jack en ressursperson på Mølla og han opplevde at arbeidet her var meningsfull 

aktivitet. Han fikk en sentral rolle i dette miljøet og hadde mye å tilby de andre deltakerne og 

bidro således til deres fremgang. Han beskriver hvorfor dette arbeidet var viktig for han: ”Å 

vite at de rundt meg har det bra. Og er det noe jeg kan hjelpe til med så bidrar jeg så godt som 

mulig.” 

Jack og Olas opplevelser viser at det å mestre et arbeid kan forstås å påvirke og stryke eget 
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selvbilde. Jeg vil senere komme inn på Sissel og Tran, og deres manglende opplevelse av 

positivt arbeid.  

Opplevelsen av eget selvbilde er også knyttet til det å bli bekreftet av andre. Marx forstår 

mennesket som et virksomt vesen, der det å være virksom innebærer at en selv og andre 

anerkjenner og ser betydningen av ens aktivitet og arbeid. Flere av informantene vektlegger 

betydningen av å være delaktig i samfunnet, føle at du er en del av samfunnet, at du er en 

bidragsyter og en ressurs. At du bidrar med deg selv og er delaktig i verden som foregår rundt 

deg.  

Jack har jobbet flere steder og beskriver gode og dårlige arbeidsplasser. Når han vurderer 

betydningen av å ha en god arbeidsplass beskriver han dette slik: ”Si at man er i et arbeid man 

virkelig ikke trives i, da vil det gå veldig ut over livskvaliteten på livet ellers også. Da vil alt 

bare rakne rundt deg. Så det spiller en veldig stor rolle.” 

 

Ola har også gjennomført vanlig skolegang. Han har imidlertid ikke hatt noen jobber før han 

kom til Mølla for 7 år siden. Via Mølla har han imidlertid vært på ulike tiltak og 

arbeidsplasser og han forteller selv at han har hatt en ”veldig god utvikling i meg selv”. Olas 

problemer i forhold til arbeid har antakelig en sammenheng med at han har Asperger syndrom 

og således har problemer med å forstå og handle riktig i sosiale sammenhenger. Gjennom 

årene på Mølla har han lært mye og klarer seg langt som arbeidstaker. Jeg opplever han som 

veldig reflektert og han snakker om betydningen av arbeid på denne måten: ”Det er ting du 

aldri får lært av dine foreldre å takle. Ikke engang venner. Gjør du det ikke selv (oppleve det å 

arbeide) eller tror på deg selv, så beveger du deg ikke.” Under intervjuet med Ola fikk jeg en 

åpenbaring. Her satt jeg ovenfor en ung mann som har jobbet hardt med seg selv i mange år 

og prøvd å tilpasse seg et ordinært arbeidsliv og dets krav. Det er utrolig hva han har lært og 

hvilken betydning denne lærdommen har for han. Etter mye selvgransking har han lært hva 

som skal til for å bli en arbeidstaker. Han gjorde meg bevist på at dette er noe man må lære. 

Noen lærer det intuitivt, som del av det å vokse opp. Andre møter tydeligvis mer problemer 

og har et tøffere møte med arbeidslivets krav. Ola sier videre: ”På en måte er arbeid en åndelig 

opplevelse. Du føler at du kan ting selv, en selvmestring, at du leverer et godt arbeid. Det 

engelske ordet ”labour” er brukt både på arbeid og det første stadiet av en fødsel. Det samme 

ordet er brukt. Ganske interessant i grunn” 

 

Jeg har her sett på opplevelsen av inaktivitet og for mye fritid. Jeg har også sett på hvordan 

positive arbeidsopplevelser kan styrke eget selvbilde, og spesielt på hvordan arbeid er en god 
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arena for å bli bekreftet av andre. Arbeid forstås her som aktivitet. Alle informantene har vært 

i arbeid som for dem har vært lite meningsfullt og givende. Noen av informantene har vært i 

arbeid som var meningsfullt og således bidro til deres livskvalitet.  Noen har et klart bilde av 

at arbeid er en aktivitet som de ønsker å ta del i og være i – de ser arbeid i seg selv som en 

positiv aktivitet. Men vil alle oppleve arbeid på denne måten? Vil arbeid være en viktig kilde 

til høy livskvalitet for alle? Jeg vil komme tilbake til disse spørsmålene avslutningsvis, der jeg 

også vil gjøre noen betraktninger rundt Sissel og Trans manglende vektlegging av arbeidets 

betydning. 

5.2 Sosiale relasjoner 
Sosiale nettverk kan fungere som en buffer mot ulike typer stress og påkjenninger (Schafft, 

2008). Sosiale relasjoner handler i denne sammenhangen om det å ha gode, interpersonlige 

forhold til andre mennesker (Næss 2001). 

Jack og Tran omtaler sin oppvekst som vanskelig og problemfylt, og jeg får tydelig inntrykk 

av at de i voksen alder fortsatt sliter med opplevelsene fra oppveksten. Tran er spesielt ærlig 

og forteller at han opplever seg sviktet av sin mor og far, og at han heller ikke har hatt andre 

viktige og nære personer i sitt liv. Jack har også opplevd svik fra foreldrene. Han hadde 

imidlertid et nært og gjensidig forhold til sin bestefar, og i ungdommen hadde han også et 

godt og ansvarlig forhold til sin hund. Med sin relativt like barndom fremstår Jack og Tran 

som veldig forskjellige når det gjelder sitt forhold til andre mennesker. Jack fremstår tryggere, 

selv om han ikke nødvendigvis har mange gode og nære forhold i dag. Jeg får inntrykk av at 

han har hatt nære forhold og at kan vil klare å etablere dette igjen. Tran har mange venner og 

han forteller at venner og sosial aktivitet er viktig for han i livet. Det kan virke som om Tran 

aldri har hatt eller opplevd nære og personlig forhold. Jeg får imidlertid inntrykk av at han 

savner nære forhold og har vanskeligheter med å etablere dette. 

 

Sissel forteller ikke mye om sin oppvekst, men hun har et anstrengt forhold til sin mor som 

hun bor hos. Sissel har også to tenåringsbarn, men jeg får inntrykk av at hun fortrinnsvis har 

en forsørgerrolle ovenfor dem. Det virker som Sissel ikke har noen gode venner som hun har 

et gjensidig forhold til og at hun har manglet dette over lang tid. Jeg får et klart inntrykk av at 

Sissel opplever dette som vanskelig og at hun føler seg ensom. Ola har et trygt og godt 

forhold til sin familie og har noen få, men nære venner. Han har nå kommet til et punkt hvor 

han ønsker å finne en livsledsager men føler at han har en vei å gå før han er klar for dette. 

Hans problem har heller vært å forstå og forholde seg til andre mennesker han ikke kjenner. 
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Samhandling med andre i hverdagslige settinger har vært hans utfordring, og han har gjort en 

god innsats for å lære seg dette. 

Når jeg ser på informantene i lys av deres sosiale relasjoner isolert sett, fremstår de to som har 

eller har hatt nære relasjoner sterkere og mer rustet til å mestre de utfordringene i livet. De 

fremstår tryggere på seg selv og har en klarerer formening om hvor de vil og hva de kan. 

Likedan fremstår Sissel og Tran som rådville uten den tryggheten og solid forankring man kan 

oppnå gjennom nære og gjensidige personlige relasjoner. Mennesker trenger å bli bekreftet av 

andre og denne bekreftelsen får vi blant annet gjennom nære sosiale relasjoner.  Det er 

imidlertid en nær forbindelse mellom eget selvbilde og opplevelsen av sosiale relasjoner. 

Nedenfor går jeg inn på selvbilde og dets betydning for arbeid og livskvalitet.  

5.3 Selvbilde 
Selvbilde i denne sammenhengen handler om å være sikker på seg selv og sine evner, følelsen 

av å mestre (Næss 2008). Selvbilde kan derfor handle om flere sider ved livet; opplevelser 

man har hatt, hva man gjør og hva man har gjort og sosiale relasjoner man har hatt og er i. 

Denne oppgaven handler fortrinnsvis om arbeid, men det fremkommer også klart at selvbilde 

tilknyttet arbeid ikke kan sees som separat fra selvbilde generelt sett.  

Alle informantene hadde kommet til Mølla med et behov for å bli mer bevisste på egne 

ressurser og muligheter, samtidig som de hadde et behov for å lage sin egen plan for 

fremtiden. Mølla har som målsetting å gi veiledning og hjelp til nettopp dette. Alle 

informantene forteller at de har fått et bedre selvbilde under tiden de har vært på Mølla. De 

har fått hjelp til å bli mer bevisst sine ressurser og muligheter, spesielt innen arbeid.  

 

Jack, Tran og Ola er alle unge menn uten egen familie med tilhørende forpliktelser. De har 

alle vært i arbeidsrettede tiltak via Mølla og beskriver denne tiden som berikende og lærerikt. 

Jack var den som hadde mest arbeidserfaring før han kom til Mølla, og han hadde således et 

relativt godt selvbilde i forhold til arbeid. Når det gjelder hans nære familierelasjoner hadde 

han tidligere følt seg utilstrekkelig og tilsidesatt. En av Jack målsetninger på Mølla var å 

snakke med sine foreldre og forbedre sitt forhold til dem. Jack tok tak i dette umiddelbart og 

beskriver dette slik: ”Man kan ikke gå rundt å være forbanna på folk hele livet, da kommer 

man ingen vei. Hadde bestefaren min levd i dag, hadde han sagt akkurat det samme.”   

 

Jacks rolle som ressursperson på Mølla gav han en opplevelse av å være betydningsfull 

samtidig som han bidro til at andre klarte seg bra: ”Jeg blir veldig glad på andres vegne. Når 
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det går bra for andre, synes jeg det er veldig bra. Man blir jo glad når det går bra med en selv 

også, det er ikke det. Men når man ser det gå bra for andre så føler man litt glede selv”.  Jeg 

forstod det slik at han gjennom tiltak på Mølla har blitt mer selvbevisst sine evner og dermed 

klart å lage seg realistiske mål for videre arbeid.  

 

Tran er også preget av dårlige familierelasjoner. Han har hatt en tøff oppvekst og er til tider 

preget av nedstemthet og ”kjipe tanker” som han kaller det. Han har også begrensninger ved 

at han kom sent til Norge og har gått glipp av mye formalkompetanse han skulle ha fått på 

skolen. Dette er han klar over samtidig som han ikke tror på og ønsker å ta igjen noe av den 

skolegangen han har tapt. Han har en lav selvsikkerhet når det gjelder egne arbeidsrelaterte 

evner. Han har heller ikke høye ambisjoner og ønsker seg en enkel og sosial jobb der han 

tjener tilstrekkelig penger i en jobb han kan mestre.  

 

Ola hadde liten arbeiderfaring før han kom til Mølla, men har etter dette får mange erfaringer. 

Tiden på Mølla har således vært meget lærerik for han, og han har gjennom arbeiderfaring 

opplevd situasjoner han trives med og situasjoner han ikke har mestret. Ola har imidlertid et 

veldig bevisst forhold til seg selv og sitt forhold til arbeid. Han uttrykker seg slik: ”Jeg lærte 

mye under teoridelen av kurset. Jeg jobbet intensivt med meg selv. Kom til bunns i ting. Jeg 

merker nå i ettertid at det handler om å bli mer kjent med seg selv egentlig. Og stole på seg 

selv. Det har hjelpa å stå på. Ved alt jeg har lært her på Mølla har jeg fått en veldig bra 

utvikling i meg selv”. Det er tydelig at Møllas tilbud har hatt ønsket virkning på Ola og at han 

gjennom sin tid her har fått styrket sitt selvbilde og bilde av seg selv som en fungerende 

arbeidstaker. 

 

Sissel stiller seg noe annerledes enn de mannlige informantene, da hun har ansvar for og 

forsørger to barn. Hun er også eldre, men har allikevel en relativt liten og smal erfaring fra 

arbeidslivet. Hun er bevisst på at hun ikke har utdannelse og sier at hun ønsker dette. Hennes 

valg relatert til arbeid fremstår som lite gjennomtenkt, basert på innskytelser og andres 

vurderinger. Hun fikk tilbud om å begynne på en utdannelse via NAV, og fikk samtidig tilbud 

om en vaskejobb via en venn. Hun beskriver dagen for første skoledag slik: ”Men så reiste jeg 

på Rud første skoledag. Men fant ikke en eneste parkeringsplass, det var ikke en eneste å 

oppdrive. Og jeg er rimelig stressa for sånne ting. Så da tenkte jeg at «Nei, da skal jeg sikkert 

ta den jobben.» - og reiste rett dit og skrev under på arbeidskontrakten og begynte mandagen 

etter”. 
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Det ble ingen utdannelse for Sissel den gangen, og jobben hun begynte på viste seg å bli en 

belastning for henne som førte til langvarig sykemelding og møte med Mølla. 

 

Sissel fremstår som den informanten som har et lavest selvbilde. Hun har heller ikke noen mål 

hun arbeider mot og de ”valgene” hun har tatt er i stor grad preget av at andre har tatt dem for 

henne. Jeg får inntrykk av at hun ikke har eierskap til noe selv, ikke sine egne avgjørelser, sitt 

eget liv. Det virker som om hun holder seg selv tilbake og venter på at andre skal forstå hva 

hun trenger og hva hun må/skal gjøre. Under spørsmålet om hva livskvalitet betyr, svarte hun; 

”Det vet jeg ikke. Det er et ord jeg ikke har tenkt på, egentlig. Det må være det jeg ikke har på 

en måte, da. For jeg føler at jeg bare eksisterer. [..] Akkurat nå følger jeg at alt bare er kaos. 

Ikke skal jeg bo der jeg bor, ikke har jeg noe fast jobb å gå til, ikke vet jeg hva jeg skal. Alt er 

sånn opp i lufta. Så kanskje det motsatte av det – stabilitet. Og trygghet. Ikke at jeg har det 

utrygt, men det å ikke vite...” 

Det er vanskelig å si hvor Sissel er på vei. Hvor hun vil og hvor hun skal hen. Men det kan se 

ut til at Sissel i lang tid har vært ”fremmedgjort” i forhold til arbeid og egne evner og 

ressurser. Det kan være at hennes tid på Mølla har frigjort henne slik at hun har en mulighet til 

å se sitt potensiale som arbeidstaker. 

 

Og det kan se ut til at arbeid kan være den viktigste arena for bekreftelse. Dette må være 

ekstra vanskelig for de som er utenfor arbeidslivet og i tillegg har dårlige familierelasjoner, 

som flere av intervjuobjektene har. I dagens samfunn er disse to arenaene er de viktigste for 

bekreftelse. 

5.4 Grunnstemning av glede og arbeid 
Næss (2001) benytter fire variable til å forstå og forske på livskvalitet. Så langt har jeg sett på 

betydningen av aktivitet, sosiale relasjoner og selvbilde og hvordan dette indirekte kan si noe 

om informantenes opplevelse av livskvalitet. Den siste og mest avgjørende variabelen for 

forståelse av livskvalitet er en grunnstemning av glede. Slik Næss forstår dette vil aktivitet, 

sosiale relasjoner og selvbilde være årsaken til den enkeltes høye eller lave livskvalitet.   

Man kan fastslå at livskvaliteten for alle informantene var lav ved møtet med Mølla. Alle kom 

hit med en målsetning om å komme ut i arbeid og en visshet om at de ikke var tilstrekkelig 

attraktive for det ordinære arbeidsmarkedet. Målet for Mølla var å gi informantene et godt nok 

grunnlag til at de skal klare seg på selvstendig grunnlag. Opplegget var bedt der man i tillegg 

til vanlig arbeidserfaring også skulle rydde opp i eget forhold til familie, kartlegge egne 
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ressurser og øke egen selvinnsikt og selvbilde.  

 

Jack og Ola har hatt sine problemer men fremstår i dag som de mest vellykkede, i den 

forstand at de har satt seg mål og blitt bevisst på egne styrker og svakheter. Jeg sitter med et 

inntrykk av at de har tatt et oppgjør med seg selv og nå har en plan de vil lykkes med. Begge 

har opplevd arbeid som en meningsfull aktivitet og de har vært eller er del av gode sosiale 

relasjoner. De fremstår således som tryggere unge menn med et begynnende godt selvbilde.  

Ola har vært gjennom en god prosess på Mølla. Han har lært mye og ser seg selv som ”et 

skapende vesen”.  I hans tilfelle er det tydelig at mestring gjennom arbeid kan skape identitet, 

selvtillit og endret selvoppfattelse. Gjennom Olas historie er det tydelig at det å mestre et 

arbeid også kan ha en overføringsverdi på den måten at arbeidet gir en nødvendig bekreftelser 

og bidrar til opplevelse av mestring og økt livskvalitet. 

 

Sissel og Tran har ikke hatt et lignende utbytte av sin tid på Mølla. De har ikke funnet sine 

styrker og satt seg mål de kan rette sin oppmerksomhet mot. Dette kan forklares ved flere 

forhold. De er ikke omgitt av venner og familie gjennom nære gjensidige relasjoner og 

opplever dette som et savn for dem.   

Tran har ikke gode opplevelser og erfaringer med arbeid. Han er også bevisst på at han 

skolemessig ikke stiller sterkt, da han har gått glipp av mye undervisning og ordinær 

skolegang. Når det gjelder ønsker for fremtiden så er det ikke arbeidsoppgavene han er opptatt 

av. Han ønsker seg kun tilstrekkelig inntekt, tilstrekkelige arbeidsoppgaver slik at han ikke 

kjeder seg og sosialt samvær med venner. Skal han forstås å være fremmedgjort for sine egne 

evner og potensiale. Er han hindret fra å se seg selv om et virksomt menneske, slik Marx 

forstår dette. Eller kan det være slik at arbeid for Tran innebærer en ren nyttevurdering av 

fordeler og ulemper? Kan hans ønsker for fremtiden være en bevisst forståelse av egne evner 

og ambisjoner, der det arbeidet han ønsker og retter seg mot er det som er tilgjengelig for han 

uten for store kostnader og belastninger som utdannelse og teoretiske krevende jobber?  

 

Marxs menneskesyn vektlegger at mennesket har et iboende behov for å være virksom. 

Arbeid blir således et mål i seg selv. Er dette tilfelle for alle? Kan det være slik at arbeid for 

noen kun omhandler det å få en inntekt å leve for? Kan høy livskvalitet oppnås ved at man er i 

et arbeid som gir tilstrekkelig penger, slik at det virkelige og gode livet kan leves ut i fritiden? 

Er det slik at alle har et ønske om å bidra til samfunnet i den forstand at arbeid er den 
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aktiviteten som gir nødvendig bekreftelser fra andre? Tran og Sissel har nok et bilde av at 

arbeid er forventet. Tran ønsker arbeid for å kunne tjene sine egne penger og således være 

selvstendig. Men hvordan er Sissels forhold til arbeid? Hun har ikke sett seg selv i og opplevd 

meningsfullt og engasjerende arbeid. Hun har heller ikke et bilde av hvilke type arbeid hun vil 

være dyktig i å utføre. Sissel selv sier at hun kan se for seg et liv som husmor. Kan det være 

slik at et liv med meningsfull engasjerende aktivitet, for Sissel, ikke innebærer arbeid? Eller 

er hun fremmed for egne evner og potensiale og således ikke vet hva arbeid kan bety for 

henne dersom arbeidet involverer den rette form for aktivitet? Sissel vektlegger selv at hun 

forbinder arbeid med å gjøre noe meningsfullt: ”Jeg føler ikke at jeg har gjort det (hatt 

meningsfullt arbeid) til nå i de jobbene jeg har vært i. Men jeg håper jo at jeg kommer ut i en 

jobb hvor jeg føler at jeg kan bidra med noe. At jeg gjør en meningsfull jobb i alle fall”. 

Alle informantene har en formening om at bevegelse og forandring er viktig og bra. De har 

alle uttrykt at de er på vei og at manglende bevegelse og stillstand er negativt og må unngås. 

Det å stå stille hemmer livskvaliteten. Sissel har gitt meg flere spørsmål enn svar. Jeg lurer på 

hvor hun er på vei og undres over hvordan hun vil svare på mine spørsmål om fem år hvis 

anledningen byr seg. Hva vil være det viktige elementet for å øke hennes livskvalitet?  

6 Avslutning 
I denne oppgaven har jeg tatt for meg temaene livskvalitet og arbeid. Det er her viktig å ha et 

helhetlig perspektiv på mennesket: fysisk, psykisk, sosial - hvor alle aspektene påvirker 

hverandre og må tilfredstilles. Familieforhold og venner, utdanning og arbeidserfaring, 

boforhold og økonomi spiller inn og påvirker den enkeltes livskvalitet. Mestringsstrategier er 

viktig for å håndtere egen hverdag og eget liv. Men det grunnleggende og avgjørende er 

selvbilde, synet på seg selv og bevisstheten om egne evner og styrker. I forhold til personlig 

utvikling finner mange veien selv. Men noen ganger og på noen områder trenger man hjelp. 

Men kanskje det er en del av prosessen? Å vite når du trenger hjelp og tørre å be om det?  

Våge å kjenne på ubehaget og gjøre noe med det. 

Jeg vil avslutningsvis legge til et sitat som har festet seg hos meg etter mitt møte med og 

læring gjennom informantene: ”Det er viktig å holde fokus på hvem vi vil være å holde seg 

målrettet i forhold til den veien vi vil gå” (Næss, 1998, s. 7).  Dette kan for noen oppfattes 

som enkelt og som en selvfølge. Jeg har gjennom mine informanter fått oppleve at dette for 

noen er en lang og strevsom prosess. Men dager går med oppturer og nedturer. Eller som min 

praksisveileder på Mølla, Grete Wangen sa; ”Dager har variasjoner av grått”. Uansett, jeg 

kommer nok til å være evig søkende i forhold til en grunnstemning av glede.
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7 Vedlegg - Spørsmålsguide 

 

x Kan du fortelle litt om deg selv? 

(alder, bosted, sivilstand, familie) 

x På hvilken måte kom du i kontakt med Mølla? 

(hadde du hørt om Mølla i forkant?) 

x Kan du fortelle litt om dine tidligere arbeidserfaringer? 

(siste før du kom til Mølla?) 

x Sånn i hverdagen, hva gjør deg glad? 

(hva har du virkelig glede av å gjøre) 

x Generelt sett, hvordan har du det nå? 

(hvor føler du at du er nå?) 

x Hva skal til for at du har det bra? Hva er viktig for deg? 

x Hvor ønsker du å være? 

(om f.eks. 5 år, hva er dine fremtidsvisjoner) 

x Hvordan tror du at du kan komme dit / dit hvor du ønsker å være? 

(hva konkret må du gjøre for å komme dit du ønsker) 

 

x Hva betyr (ordet) livskvalitet for deg? 

x Hva betyr arbeid for deg? 

x På hvilken måte tror du at arbeid kan påvirke din hverdag? 

x På hvilken måte tror du at arbeid kan påvirke din livskvalitet? 


