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1 Innledning
Arbeidsledigheten stiger. Det er særlig Sør- og Vestlandet som er utsatt. Debatten om
arbeidsledighet følger grovt sett to hovedspor. For det første diskuteres utfordringene for regionen
og landet rent økonomisk ved økt arbeidsledighet, og for det andre blir det presentert ulike
enkeltmenneskers opplevelser og erfaringer av det å være arbeidsledig. Det er denne tematikken jeg
ønsker å diskutere og ta opp i denne oppgaven. Mer spesifikt vil jeg i denne oppgaven diskutere
hvordan den sosiale kategorien «arbeidsledighet» ble skapt og kort kommentere hvordan dette
påvirket nasjonal politikk og planleggingen knyttet til sysselsetting. Hvordan skal vi forstå denne
konstruksjonen og når ble den tatt i bruk i Norge? Hva inneholder arbeidsledighet som juridisk
kategori? Videre vil jeg kort legge fram noen tall og statistikk vedrørende grunner til
arbeidsledighet og diskutere tegn på, eventuelt grunner til at arbeidsledigheten vil fortsette å øke.
Deretter vil jeg se på hvem som er arbeidsledige nå, og om det er noen grupper som er mer
overrepresentert enn andre. I den andre hoveddelen av oppgaven vil jeg ta utgangspunkt i tre norske
sosiologiske arbeider om menneskelige erfaringer av å være arbeidsledig (Wadel 2011[1973];
Seljestad 1997; Tanum og Krogstad 2014). Basert på deres arbeider kan vi sortere ut ulike måter å
være uten arbeid, nemlig som frivillig og ufrivillig arbeidsledig, og de som fremstår som ressurs.
Jeg vil presentere og diskutere disse for å få fram at erfaringene med livet uten arbeid kan variere
fra opplevelsen av stigmatisert utenforskap til følelsen av frihet og deltakelse. Men for å kunne
drøfte arbeidsledighet er det imidlertid nødvendig med en kort diskusjon av hva man faktisk er
«ledig» fra, eller hva det er man mangler. Derfor vil jeg først presentere arbeidsbegrepets utvikling
slik det kommer frem i Nanna Kildals historiske gjennomgang. I tillegg vil jeg presentere Karl
Marx sin forståelse av arbeid.

2 Hva er arbeid?
Arbeid blir sett på som svært viktig, og innenfor norsk politikk har målsettingen alltid vært full
sysselsetting. «Alle i arbeid» har vært bærebjelken i sosial demokratiet. Som en viktig institusjon i
samfunnet utgjør arbeid en stor arena. Arbeid gir stabilitet og man opplever følelsen av
selvrealisering og mestring. Vi har også noe å gå til når vi har arbeid, som er med på å strukturere
hverdagen. Dessuten kan arbeid gi oss følelse av samhold til samfunnet ved at vi bidrar positivt til
samfunnsøkonomien og samfunnet generelt. En av de mest innflytelsesrike omkring «arbeid» som
sosialt fenomen er utelukkende Karl Marx. Han hevdet at arbeidet er menneskets viktigste aktivitet.
Det er gjennom arbeid at mennesket skaper sin verden - og dermed sin eksistens.

Side 4 av 32

2.1 Historisk perspektiv: arbeid som et gode eller et onde? (Nanna Kildal)
For å forstå utviklingen av arbeidsbegrepet vil jeg ta utgangspunkt i et notat skrevet av Nanna
Kildal som knytter sammen studier av arbeidsbegrepets idehistorie.
Arbeid har ikke alltid blitt betraktet som ett gode. I antikkens filosofi så de på arbeid som
«foraktende». Men den moderne filosofiske tenkningen har fått vekk de negative konnotasjonene
som var knyttet til det å arbeide i den antikke og kristne tradisjon. Arbeid har i stedet blitt tillagt et
frigjørende element. Historisk sett har arbeidsbegrepet vært gjennom en lang refortolkningsprosess
og ble på 1800-tallet utvidet til å gjelde mange aktiviteter som tidligere ikke inngikk i begrepet
(Kildal, 2005).
Når det kommer til industrisamfunnet så var menneskets forhold til arbeid karakterisert som
«forakten for arbeid». Kildal referer til den svenske idehistorikeren Arne Hellden som skriver at i
alle kulturer har arbeid vært gjort til gjenstand for forakt og avsky, eller likegyldighet. Synet på
produktivt arbeid som selve drivkraften i den historiske utviklingen kom først ved
industrialiseringen. Arbeid som aktivitet blir fremstilt for første gang i Adam Smiths politiskeøkonomiske skrifter på 1700-tallet (Kildal, 2005). Her ble arbeid et begrep som er frigjort fra de
konkrete, særegne former som det gjennom historien hadde vært bundet til som jordbruksarbeid,
håndverksarbeid osv. Det ble nå sett på som en rikdomsskapende virksomhet. Marx (1975 i Kildal
2005 s. 6) kommenterte dette hundre år senere og uttalte;
«Likegyldigheten overfor det bestemte arbeid svarer til en samfunnsform hvor individene med
letthet går over fra ett arbeid til et annet, og hvor det bestemte arbeid er tilfeldig og derfor
likegyldig for dem. Arbeidet er her ikke bare i kategorien, men i virkeligheten blitt et middel for å
skape rikdom generelt og har sluttet å være sammenvokst med individene som en bestemt
særegenhet» (Marx i Kildal 2005 s. 6).
Det var slaveriet som ble sett på som forklaringen til grekernes negative holdning til manuelt arbeid.
Bakgrunnen for slaveriet var at de ville forsøke å ekskludere det nødvendige arbeidet fra (det frie)
mennesket. Det arbeidet grekerne foraktet, var altså nødvendighets-arbeidet, sagt på en annen måte;
arbeid som ikke hadde noe mål utover seg selv. Dette synet på arbeid viser at det ikke er noe
entydig avgrenset begrep om «arbeid» i antikken. Det handlet ikke om produktivt vs. ikkeproduktivt arbeid eller manuelt og åndelig arbeid - den grunnleggende distinksjonen er fritt og ufritt
arbeid.
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Når det kommer til kristendommen så var ikke antikkens oppdelinger eller vurderinger relevante.
Arbeid ble her sett på som noe mer enn en straff man bare aksepterte, det var i tillegg ett oppdrag
man hadde fått fra den arbeidende Gud, som hadde skapt og plassert menneskene i Edens hage for
«å dyrke den og bevare den». (1. Mosebok 1-2). Målsettingen var at de skulle fortsette med
skapelsesverket i paradiset og virke som Guds husholdere nede på jorden. Den tidlige
kristendommen så på arbeid i likhet med den jødiske tradisjonen og betraktet dermed arbeid som en
straff for den opprinnelige synden: Arbeid er en forbannelse og skal være besværlig - ellers var det
ikke en straff. Det var negative konnotasjoner også her til det å arbeide. Men det ble etter hvert
tillagt en positiv funksjon; Man skal ikke bare arbeide for å opprettholde livet - men arbeidets
resultater kan deles med de trengende brødre, dvs. de trengende i samfunnet. Arbeid ble nå sett på
som et middel til veldedighet som fikk et guddommelig lys over seg. Det å arbeide knytter
mennesket til Gud, samtidig som det er nødvendig for å tjene til livsunderholdet. «Den som ikke er
virksom skal heller ikke spise». (2. Tessalonikerbrev 3.10). Dette kan på en måte knyttes til utsagnet
som stammer fra Marx sin kritikk av gothaprogrammet «fra enhver etter evne, til enhver etter
behov». Disse uttrykkene kan ses på som bakgrunnen for det vi ofte hører i dagens samfunn «yt
etter evne og få etter behov».
Ikke nok med det, arbeidet ble også betraktet som middel for å hindre utvikling av lediggang,
hypokonderi og religiøs mystisisme. Arbeid har nå fått en viss verdighet over seg og det ble sett på
som et middel til renselse, soning og veldedighet. Det er ikke lenger betraktet som noe negativt og
foraktende.
For å kort oppsummere utviklingen omkring synet på arbeid fra antikken til høymiddelalderen ser vi
at middelalderen til en viss grad, har tatt avstand fra den greske forakten for det nødvendige
arbeidet. Men det er fortsatt stor avstand fra dette og frem til den moderne oppfatningen av
lønnsarbeid som vi har idag; lønnsarbeid som et gode i seg selv. I løpet av de neste 3-400 årene fikk
begrepet store endringer, innholdet ble mer positivt og aktivt. Noe av bakgrunnen for den videre
utviklingen var utviklingen av pengeøkonomien, økt arbeidsdeling og den enorme utviklingen innen
vareproduksjon.
Kildal viser også til Max Webers analyse av den protestantiske etikk og kapitalismens ånd. Han var
blant en av de første som gjennomførte en analyse av arbeidsbegrepet med utgangspunkt i
protestantismen. Studien hans trekker linjer tilbake til den strenge asketiske pliktforestillingen og
protestantiske etikk og knytter dette sammen med den nye kapitalistiske ånden. Den kapitalistiske
ånd er en økonomisk etikk hvor egenskaper som selvdisiplin, pliktoppfyllelse, orden og
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sparsommelighet ble vektlagt. Man skulle spare og investere fremfor å ha et luksuriøst forbruk. Det
er her den protestantiske etikken får en økonomisk relevans; den er med på å utvikle et nytt
økonomisk motiv som er profittmotivet. Det ble også utviklet en ny holdning til arbeid; arbeid ble
oppfattet som en forpliktelse, et kall og ikke minst som en verdi i seg selv. Desto lengre vi kommer i
tiden og utviklingen, desto mer positivt innhold får arbeidsbegrepet.
Som vi ser ut ifra dette notatet til Kildal gjennomgikk både arbeidsbegrepet og arbeidsetikken store
endringer ved overgangen til den industrielle tidsalderen. Arbeid blir nå sett på som en livsverdi og
det er dette synet som avløser «kallet» og «plikten» som tidligere ble koblet til det å arbeide. Det
var på 1700-tallet at det for første gang ble anlagt et «arbeidsperspektiv» på historien. Hverken
naturen eller Gud ble nå sett på som skaperen, men mennesket selv. Arbeideren blir her den
industrielle sivilisasjonens idealtype hvor søken ligger i å trenge inn i naturens hemmeligheter som
videre er med på å omforme og bearbeide den. Lidelse og fattigdom var ikke lenger begreper som
hang sammen - det var nå arbeid og rikdom. Vi kan konkludere med at arbeidet nå er frigjort både
fra bestemte konkrete virksomheter, og fra den standsmessige fikseringen av det. Arbeid er en
målrettet virksomhet.
Arbeid og produksjon ble fra slutten av 1700-tallet sivilisasjonens drivkraft og de ble
nøkkelbegreper i de kommende analysene av samfunnets struktur og utviklingsdynamikk (Kildal,
2005). Arbeidsbegrepet har beveget seg fra å være noe negativt til å bli sett på som noe positivt. Det
som nå er blitt grunnlaget for den menneskelige utviklingen, både materielt, moralsk og intellektuelt
er arbeid.
Som nevnt er det Marx som fremfor noen andre, som representerer høydepunktet i denne
fortolkningsprosessen av begrepet. Kildal viser at han ikke bare ser på arbeid som et
rikdomsskapende ledd i den økonomiske veksten, men også som et frigjørende element. Marx
hevdet på 1800-tallet at arbeid var det viktigste et menneske kunne sysselsette seg med. Arbeideren
skapte sin egen virkelighet og eksistens gjennom det å arbeide (Kildal, 2005). Men arbeidsbegrepet
til Marx har flere funksjoner. En funksjon er at det betegner en reproduksjonsform som er
karakteristisk for den menneskelige naturen. Arbeid har også en erkjennelsesmessig betydning på
bakgrunn av at det er gjennom arbeidet at mennesket får kognitiv tilgang til virkeligheten.
«Arbeid er i første omgang en prosess mellom mennesket og natur, en prosess hvor mennesket
gjennom sin egen handling formidler, regulerer og kontrollerer sitt eget stoffskifte med
naturen...(...)... Det setter sitt eget legemes naturkrefter, armer og ben, hode og hånd i bevegelse for
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å tilegne seg naturstoffet i en form som er brukbar for dets eget liv. Ved at det gjennom denne
bevegelse virker inn på naturen utenfor seg selv og forandrer den, forandrer det samtidig sin egen
natur. Det utvikler sine latente potenser og legger deres eget spill under sin egen kontroll» (Marx
1970 i Kildal 2005 s. 22).
Arbeidet fremstår som menneskenes livsbetingelse og stoffskifte med naturen. Dette har eksistert så
lenge menneskene har eksistert, men ser vi på «arbeid» som ett eget begrep, som kan tenkes og
forestilles frigjort fra de ulike bestemte arbeidsformer, er det et vidt begrep av nyere dato. Arbeid er
ikke lenger bare en konkret virksomhet eller en produksjon av bruksting i samfunnet. Arbeid er blitt
et forbruk av arbeidskraft og produksjon av bytteverdi.
Ifølge Marx realiserer mennesker seg gjennom arbeid og burde dermed ikke stå på samlebånd. Når
mennesker står på samlebånd fører det til fremmedgjøring som er en prosess der verden, på en
uønsket måte fremstår som «fremmed» for mennesket. Marx sin teori om fremmedgjøring går ut på
at vi i det moderne industrisamfunnet, produserer objekter som så blir skilt fra arbeideren - fordi det
er kapitalisten som eier produktet og kontrollerer produksjonsprosessen. Det ferdige produktet blir
dermed noe fremmed for arbeideren, som man ikke har kontroll over. Videre mener Marx at det er
gjennom arbeid at mennesket omformer verden. Det innebærer at dersom arbeidet blir
fremmedgjort for arbeideren - blir også verden fremmedgjort.
Arbeid er kjernen i «det gode liv». Marx fremstår som den store arbeidsapologeten. Han har fått
vekk alle de negative kjennetegnene som heftet ved arbeidsbegrepet gjennom antikken og
kristendommen og gjort arbeid om til noe positivt - noe viktig for mennesket. Arbeidet skal ha et
mål i seg selv og det skal være selv-realiserende. Marx presenterer en form for en konklusjon på en
årtusenlang refortolkningsprosess omkring «arbeid» som begrep.
Det Marx ville ha, var et samfunn hvor «ingen har et eksklusivt virksomhetsområde, men kan
utdanne seg i hvilken retning han vil», hvor det er mulig å gjøre noe i dag og noe annet i morgen, å
drive jakt om morgenen, å fiske om ettermiddagen, å stelle fe om kvelden, og etter måltidet å
kritisere så meget og lyster - uten at jeg noen gang blir jeger, fisker, gjeter eller kritiker» (Marx
1970 i Kildal 2005 s. 25). Idealtilstanden til Marx var at man skal kunne være alt og ikke bare ha en
rolle. Menneskene skulle ikke bare gjøre en ting eller ha ett virksomhetsområde - man skulle kunne
utdanne seg i hvilken retning man selv vil.
Han blir senere mer positiv til den industrielle produksjonens mulighet for humanisering av
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arbeidsprosessen, til de løfter om en produksjon som er automatisert (Kildal, 2005). Dette ligger i
den teknologiske utviklingen som også er på dagsordenen den dag idag. Automatiseringen ville
være med på å forandre arbeiderens rolle, i retning av en teknisk overvåker og regulator (Marx 1975
i Kildal 2005 s. 26). Automatiseringen ville dermed bidra til å ekskludere det nødvendige arbeidet
fra det frie menneskets livsbetingelser. I en kapitalistisk forstand blir det snakket om arbeid som en
produktivitet og kun det, mens når det gjelder Marx utopiske fremstilling (som redegjort for her)
blir arbeid fremstilt som en selvrealiserende livsaktivitet.
På bakgrunn av denne gjennomgangen av Kildals notat ser vi at «arbeid» har beveget seg fra å bli
betraktet som noe negativt, en forbannelse og ett onde - til senere å bli tolket som en aktivitet alle
mennesker burde delta i som fremmer selvrealisering, mestringsfølelse og en rekke andre positive
egenskaper (Kildal, 2005).

3 Den sosiale konstruksjonen av kategorien «arbeidsledig»
Min gjennomgang her trekker på Skarpenes (2007, s. 39-41) og Knut Halvorsen sin bok Sosiale
problemer (2009). Skarpenes viser til Peter Wagner som påpeker at det var Robert Salais og
Benedicte Zimmerman som studerte kategorien ”arbeidsledighet”. De mente denne termen vokste
frem på slutten av 1800-tallet og ble relatert til en ny forståelse av lønnsarbeid som normalitet. Man
måtte skape likhet mellom «de arbeidsledige» (Skarpenes, 2007). I betraktning av at lønnsarbeid var
det normale, ble arbeidsledighet betraktet som et avvik på samme måte som sykdom, utskillelse og
fravikende atferd. Dette er avvik fra det normale og slike avvik kunne håndteres politisk. I Store
norske leksikon blir avvik definert som en betegnelse på atferd som fraviker fra hovedmønsteret i
samfunnet (https://snl.no/avvik). Så for å kunne bli definert som arbeidsledig, må det normale være
at man arbeider (dvs. å være i lønnsarbeid).
Fagforeninger, arbeidsgiverforeninger, lokale og nasjonale myndigheter kjempet for den politiske
definisjonen av arbeidsledighet. Aktørenes tolkninger av arbeidsledighet som ett fenomen, var
knyttet til definisjon av at det var et sosialt problem (Skarpenes, 2007). «Arbeidsledighet er et
sosialt problem». Sosiale problemer er fenomener som er sosialt skapt. Når vi snakker om det
«sosiale» siktes det til alle former for menneskelig kontakt. Et «problem» kobles til en vanskelig
sak, noe som er innviklet og vanskelig å besvare - altså noe problematisk (Halvorsen, 2009, s. 1011).
Halvorsen referer til Worsley: «A ”social problem” is some piece of social behaviour that causes
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public friction and/or private misery and calls for collectice action to solve it» (Worsley 1970 i
Halvorsen 2009 s. 11).
Det handler om sosiale forhold og om mennesker som er involvert i slike forhold. Og en krever at
det offentlige griper inn for å skape endring (jf. NAV). Ved konstruksjonen av det å ikke ha
lønnsarbeid, jf. arbeidsledighet - det å ikke ha noe «å leve av» skapes det mange institusjonelle
ordninger. NAV kan ses på som ett produkt av at noen har definert noen som arbeidsledige.
Velferdsstaten er en slags konsekvens av at det er blitt innført et skille mellom det å arbeide og ikke
å arbeide. Vi må ha en kategori om arbeidsledige for å kunne lage ordninger som
arbeidsledighetstrygd osv. Men hvem har ansvaret for arbeidsledigheten da? Er det den
arbeidsledige, den tidligere arbeidsgiveren, staten eller er det det anonyme økonomiske markedet?
Det ble også diskutert om det var bedriften, staten, kommunen eller profesjonen som skulle ta hånd
om dette (Skarpenes, 2007). Etter hvert ble de på et nasjonalt plan enige om en definisjon som ble
gjort om til en politisk strategi på 1920- og 1930-tallet i Frankrike og Tyskland. Den keynesianske
konvensjonen om «full sysselsetting» ble resultatet av den historiske overenskomsten. De holdt på
med ett enighetsskapende arbeid, hvor aktørene i fellesskap skaper enighet ved at de bestemte seg
for hvilke kriterier og strukturer som skulle være relevante i situasjonen. Det var et stort arbeid og
rundt 1960-tallet ble lønnsarbeidsrelasjonen allestedsnærværende. Arbeidsledighetstrygd ble gitt til
den avvikende delen av befolkningen som stod uten arbeid og politikerne hadde en forpliktelse
overfor konvensjonen om full sysselsetting (Skarpenes, 2007).
Halvorsen mener at det er først når vi definerer og konstruerer arbeidsledighet som en kategori at vi
kan lage politikk på feltet og føre politikken om full sysselsetting. Velferdsstaten som skal
administrere og håndtere de sosiale problemene får behov for å kategorisere og avgrense
(Halvorsen, 2009). Vi må kunne trekke grenser mellom de som er definert som selvforsørgende og
de øvrige, og avgrense de uverdige fra de verdige trengende. Et omfattende tema i politikken har
handlet om virkningen av offentlig understøtte til de arbeidsledige. Halvorsen referer til
McLaughlin mfl. som uttrykker at det har vært en frykt for at sjenerøse trygder skal oppmuntre til
latskap og at arbeidsløsheten dermed selv fungerer som et disencentiv ved at de arbeidsledige blir
demoralisert og avhengige av støtte desto lengre de understøttes av staten (McLaughlin mfl. 1989).
(Halvorsen, 2009, s. 81).
3.1 Norsk statistikk
Statistikk er viktig for politikken vedrørende målsettingen om full sysselsetting. Det er gjennom
arbeidsmarkedsstatistikk og konstruksjonen av arbeidsledighet i Norge at det ble mulig for den
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Norske regjeringen å føre en slik politikk med ønske om «alle i arbeid». Men når ble det først tatt i
bruk statistikk på dette feltet? Overraskende nok finnes det lite forskning på dette temaet og den
sosiale konstruksjonen av denne kategorien i Norge.
Men med hjelp fra Statistisk sentralbyrå ser vi at det ble registrert sporadiske tellinger vedrørende
arbeidsmarkedet siden første halvdel av 1900-tallet (SSB). Dermed kan vi si at det var først på
1900-tallet at det for første gang ble registrert tall omkring arbeidsledigheten. NAV har også ført
historiske tabeller over den viktigste arbeidsmarkedsstatistikken. Dette har her blitt gjort siden
slutten av 1940-tallet. Her finner vi tall som er utgitt årlig fra rett etter annen verdenskrig (NAV,
2016). Selvom disse tallene kan være ulike, gir de begge innblikk i arbeidsmarkedsstatistikken fra
første halvdel av 1900-tallet.

4 Arbeidsledighet som juridisk kategori
Arbeidsledighet kan ses på som en juridisk kategori på bakgrunn av at det å være arbeidsledig også
innebærer rettigheter og plikter. Fremstillingen her bygger på et kapittel skrevet av Nanna Kildal i
boken til Stjernø og Øverbye (2012). Jeg vil ta utgangspunkt i Grunnlovens § 110. Kort vil jeg
videre se på Knut Halvorsen som også tar opp dette prinsippet om rettigheter og plikter (Halvorsen,
2009, s. 86).
4.1 Rettigheter og plikter
En stor debatt i dagens samfunn handler om NAV (Norges Arbeids- og velferdsstat) og de såkalte
«naverene». De blir oppfattet som arbeidsføre individer, men mottar dagpenger fra NAV fremfor å
arbeide. NAV er en velferdsordning som fremstår som et sikkerhetsnett som sikrer oss inntekt når
den bortfaller, eller når vi er i vanskelige situasjoner. Men problemet blir når dette
«sikkerhetsnettet» blir for lett å falle i - fristelsen er for stor og for lett. «Hvorfor skal jeg arbeide
når jeg kan være hjemme å fremdeles få penger?» Dette er en holdning flere har i dagens samfunn.
Kildal viser til Grunnlovens § 110 hvor det står: «Alle arbeidsføre skal ha rett og plikt til arbeid».
Norge ble sett på som ett sterkt arbeidssamfunn som videre utviklet seg til å bli en sterk velferdsstat.
Arbeidsdyder blir ofte tematisert i negative termer mens det er trygdemisbruk, trygdefeller og
manglende arbeidsmotivasjon det snakkes høyt om. Dette er en viktig grunn til at betydningen av
sosiale rettigheter i løpet av 50-60 år er blitt noe neddempet til fordel for fokus på individuelle
plikter og velferdskontrakter. Kildal trekker linjer til en artikkel skrevet av Yngvar Løchen i 1970:
(tre år etter at folketrygden ble etablert) «velferdsstatens krise». Denne ble startskuddet til en
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diskurs om utformingen av velferdsstaten og legitimitet. Denne diskursen lever fortsatt! Det sentrale
spørsmålet var om velferdsstatens økte utgifter skyltes samfunnsutviklingen, eller om det var
velferdsstatens utforming som var «feil»? Disse spørsmålene tas stadig opp den dag i dag. Både
velferdsstatens høye skatte- og utgiftsnivå og tilbud om rettigheter til altfor sjenerøse ytelser
svekket samfunnsøkonomien og ikke minst, samfunnsmoralen blant menneskene. Det som har fått
mest innflytelse og oppmerksomhet er den siste fortolkningen. Det er de gjensidige rettighetene og
pliktene som skaper grunnlag for felles og stabile sosiale regler. Denne tankegangen som innebærer
en kopling mellom plikt og rettighet inngår dermed i en ny form for kontraktstenkning som har
preget sosialpolitikken i Norge som i resten av den vestlige verden; slagordet «ingen rettigheter
uten plikter» fikk allerede fotfeste på 1990-tallet. (Kildal, 2012, s. 178-181).
Halvorsen referer til Wadel og Kildal når det gjelder arbeidsledighet som problem. Det blir forstått
som et brudd på dette prinsippet om gjensidighet mellom rettigheter og plikter, fordi en mottar noe
fra samfunnet (trygd og sosialhjelp, eks. dagpenger) uten å gi noe tilbake (Wadel 1973, Kildal
1997). Videre viser Halvorsen til Repstad som mener dette fører til et skjevt bytteforhold, noe som
kan skape en form for sosialt ubehag hos dem som gir minst og mottar mest (Repstad 1997). Til nå
er det sett på arbeidsledighet som noe «ufrivillig og vondt», men det er flere som ser og opplever
arbeidsledigheten som det motsatte, nemlig som et gode - fordi en da har mer tid til seg selv og kan
gjøre akkurat det man vil. Den «frivillige» arbeidsløsheten kan ikke anses som noe sosialt problem,
med mindre det innebærer misbruk av arbeidsledighetstrygd (Halvorsen, 2009, s. 86).

5 Arbeidsledighet i Norge
5.1 Grunner til ledighet og økt ledighet idag
Årsaker til at arbeidsledighet oppstår kan være mange. Noen faktorer kan være at arbeidsmarkedet
er i forandring - arbeidskraft skiftes og byttes ut, jf. automatisering. Et eksempel er de gamle fotolaboratoriene. Disse er per dags dato lite i bruk da vi fotograferer digitalt, jf. teknologiske endringer
i samfunnet. Etterspørselen varierer og strukturer i samfunnet kan ha betydning for om det er
økende eller synkende etterspørsel. Det kan også være økonomiske forklaringer, noen må slå seg
konkurs og dermed si opp de ansatte fordi bedriften kan ikke overleve i dagens marked. Det er også
konkurranse fra andre land som «stjeler» arbeidsplasser som et eksempel på økonomiske endringer.
For mange er det billigere å flytte bedriften utenlands, bedriften kan da få større profitt enn den ville
fått i Norge - men prisen blir at vi mister arbeidsplasser. Politiske reguleringer kan også være en
faktor bak årsaker til arbeidsledighet. De kan åpne grenser, slik at vi kan importere billigere varer.
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Konsekvensen blir da at de som f.eks. produserer varer i Norge - blir arbeidsledige som følge av at
det blir importert varer fra andre land.
Hyggen og Hammer (2012) påpeker at det i tidligere forskning ble antatt at det var en sterk
sammenheng mellom arbeidsledigheten og arbeidsmotivasjonen. Dette er en helt annen type faktor
enn de nevnte ovenfor. De henviser til Murray hvor det største fokuset var på om de offentlige
overføringene til de ledige er med på å skape «fattigdomsfeller» som bidrar til at det vokser frem
grupper utenfor arbeidsmarkedet med lav arbeidsmotivasjon (Murray, 1990). (Hyggen, T. &
Hammer, T., 2012, s. 136).
Dagens tegn på at vi i fremtiden må leve med økende arbeidsledighet kan underbygges med
statistikk. De siste årene har det vært en fallende sysselsetting og økende ledighet - selvom Norge
sammenliknet med andre land har skilt seg ut med lav ledighet. Siden 2008 har det vært nedgang (4
prosentpoeng) i antall sysselsatte. Ledigheten har økt fra 2,6% i 2008 til 4,4% i 2015
(årsgjennomsnitt). (Statistisk Sentralbyrå, 2016).

Bilde 1. (Sysselsetting og arbeidsledighet, 2015, 2016)
Bilde 1 viser sysselsettingen og arbeidsledigheten for 2015 (årsgjennomsnitt). I november 2015 var
det registrert 4,6% som stod uten arbeid. Nyere data (januar 2016) viser videre at det har vært
økning i ledigheten siden den undersøkelsen. Det er nå registrert at 4,8% av arbeidsstyrken er
arbeidsledige. Går vi noen måneder tilbake ser vi at ledigheten har økt de siste månedene. Ifølge
sesongjusterte tall fra AKU (arbeidskraftundersøkelsen) økte ledigheten med så mye som 5000
personer fra oktober 2015 (gjennomsnitt av september - november) til januar 2016 (gjennomsnitt av
desember - februar). Økningen i ledigheten har pågått siden mai 2014, hvor ledigheten var nede i
3,2%. På to år har altså ledigheten økt fra 3,2% til 4,8%.
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Figur 1. (Arbeidsløyse (AKU). Sesongjusterte tal, tremånaders glidande gjennomsnitt. Prosent av
arbeidsstyrken, 2016)
Figur 1 viser utviklingen av arbeidsledigheten fra 1989 til 2016 (AKU-tall). Det er tydelig i denne
figuren at ledigheten har hatt svingninger, men siden 2015 har den steget. I tråd med tanken om
økende ledighet er det spennende å følge med på utviklingen av disse tallene. Vil de holde seg
stabile eller fortsette å øke?
Høyere arbeidsledighet er delvis forskyldt som følge av nedgangen i olje aktiviteten og den økte
automatiseringen (eks. roboter og maskiner). 19.januar 2016 publiserte SSB at ledigheten økte mest
for de med universitet og høgskoleutdannelse. De registrerte ledige på dette området hadde en
økning på 13% fra november 2014 til november 2015 (Statistisk Sentralbyrå, 2016). AKU viser en
nedgang på så mye som 11 000 sysselsatte i olje- og gassutvinning fra 4.kvartal 2014 til 4.kvartal
2015 (Statistisk Sentralbyrå, 2016). Det er tydelig at nedgangen i oljen har hatt stor innflytelse på
den registrerte ledigheten. Som nevnt innledningsvis er det særlig Sør- og Vestlandet som skiller
seg ut. Rogaland hadde den sterkeste veksten i registrert ledighet: ledigheten ble så mye som doblet
blant personer med lang utdannelse (Statistisk Sentralbyrå, 2016).
NAV har også statistikk men disse tallene skiller seg imidlertid fra SSB (AKU) sine tall, på
bakgrunn av ulik definisjon og metode. Men de er begge viktige fordi de sammen løfter frem en
nyansert diskusjon om utviklingen på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten økte her fra 3,3% i
4.kvartal 2010 til 3,5% i 4.kvartal 2014. Videre var det en økning til 4,3% i 4.kvartal 2015
(Statistisk Sentralbyrå, 2016). Disse nøkkeltallene forsterker det som gjentatte ganger er nevnt arbeidsledigheten er stigende.
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Dagens samfunn er inne i en ny «automatiserings bølge» som av tyskerne kalles for «Industri 4.0».
Industri 4.0 kan ses på som den fjerde industrielle revolusjonen som skal bringe produksjonen til et
nytt nivå. På nettsiden til Norsk industri sier Axel Demmer at den nye industrien skal skape et nytt
nivå for organisering og kontroll over hele livssyklusen til et produkt (Norsk Industri, 2015). Det er
snakk om økt bruk av cyber-fysiske systemer som skal skape nye løsninger og muligheter gjennom
IT-verdenen. Flere eksperter tror at dette vil medføre full datastyring av de tradisjonelle industriene.
Internett skal altså delta i produktene våre (Norsk Industri, 2015).

Bilde 2. (Industri 4.0. Revolusjon - illustrasjon, 2015)
Bilde 2 viser utviklingen av den industrielle revolusjonen. Industri 1.0 bestod av mekanisering av
produksjonen hvor det ble tatt i bruk vann og dampenergi. Industri 2.0 tok i bruk elektrisitet for
masseproduksjon, mens industri 3.0 innebar bruk av elektroniske midler og IT for automasjon
(Norsk Industri, 2015).
Vi har i dag flere yrker vi ikke kan garantere at eksisterer om 20 år. Et eksempel er sjåfør yrket.
Teknologien har utviklet seg enormt de siste tiår - og det stopper ikke der. Kanskje det neste blir
biler som styres og kjøres av seg selv? Konsekvensen av dette blir at yrkessjåfører risikerer å miste
arbeidsplassen til fordel for automatiseringen. Arbeidskraften blir billigere og dermed byttes den ut.
Denne utviklingen med rutinisering og automatisering i arbeidslivet kan tolkes som en form for
frigjøring fra den forenkling, ensidighet og fordumming som både Adam Smith og Marx fryktet:
maskinene kommer til hjelp - vi får selvbetjening. Prisen på dette er ledighet, iallfall i noen perioder
for dem som automatiseringen erstatter. Dette kan ses på som en form for arbeids-fritt liv som
neppe vil bli sett på som paradisisk (Hernes, 2012, s. 44-46). Vi har i tillegg hatt stor inflasjon av
flyktninger på dagsordenen den siste tiden som også er en faktor som peker på økende ledighet.
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5.2 Hvem er de arbeidsledige?
Når det gjelder hvem de arbeidsledige er, er det tydelig at grensene omkring hvem som er definert
som arbeidsledig er i ferd med å sprenge. Tidligere kunne det tenkes at de ledige var de lengst nede
på "rangstigen". De som typisk kom fra fattige familier uten særlig velstand. Ikke hadde de
utdanning og ikke kom de seg inn på arbeidsmarkedet. Mange var heller ikke oppdradd med å lære
seg viktigheten av å arbeide. Konsekvensen er at de blir sosial-mottakere på NAV og desto lengre
man er arbeidsledig, desto vanskeligere er det å komme seg ut i arbeidslivet.
Den dag idag, er det som nevnt ikke bare de svakeste i samfunnet som står uten arbeid. Som en
konsekvens av olje-industriens nedgang står nå flere velutdannede uten arbeid. De med høy
utdanning og tidligere gode jobber, er i dag blitt registrert som arbeidsledige fordi vi mister flere og
flere arbeidsplasser. Vi har også de som er «frivillige» ledige - de har helse til å arbeide, men de vil
ikke. Når det kommer til registreringen av de ledige, er det ikke alle som blir registrert. Grunnen til
dette er fordi de ikke vil anse seg selv som ledige. De lar vær å melde seg som sosial-mottakere,
fordi de ikke vil bli stigmatisert som «arbeidsledig».
Det er utallig mange aktører involvert når man snakker om arbeidsledighet og stigmatisering.
Stigmatisering kan innebære en form for selvoppfyllende profeti, på bakgrunn av at vi erklærer en
person som arbeidsledig - blir sant fordi vi har foretatt en slik erklæring. «Vi stigmatiserer de
arbeidsledige som en mindreverdig samfunnsgruppe». Det å stigmatisere er en prosess hvor
individer blir passert i en bestemte kategori, herunder kategorien «arbeidsledig». I sosiologisk
leksikon defineres stigma som det å tillegge et individ eller en gruppe i samfunnet, en rekke
negative egenskaper på bakgrunn av ett bestemte kjennetegn. Ervin Goffman bruker dette begrepet
om grunnegenskaper som gjør en person ulik fra andre personer i den kategorien de tilhører
(Korsnes, 2008, s. 303). Arbeidsledighet skaper stigmatisering og dette har både økonomiske og
sosiale konsekvenser. Dette stigmaet tildeler personen en sosial status som får betydning fremfor
deres øvrige egenskaper. Det fører også ofte til marginalisering som er en form for
ekskluderingspraksis overfor enkelte i samfunnet.
Ungdommer er en gruppe som blir sett på som sterkt utsatt på arbeidsmarkedet. De har lite
arbeidserfaring og er unge. Mange velger å ta høyere utdanning for å stille som sterkere kandidater i
kampen på arbeidsmarkedet. Vi har også mange innvandrere - og får stadig flere. De kommer ofte
med lite utdanning og dårlig språkkunnskaper. Det å skulle komme seg inn på arbeidsmarkedet uten
de ferdighetene er problematisk. Men videre er det mange innvandrere som stiller med lang
utdanning og gode språkkunnskaper som likevel blir diskriminert på arbeidsmarkedet. Så selv om
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innvandrere har kompetanse gjennom utdanning blir de stigmatisert (Rogstad, J. & Raaum, O.,
1997).

6 Erfaringer med arbeidsledighet - norske sosiologiske arbeider
I denne hoveddelen skal jeg se på tre norske sosiologiske arbeider om menneskelige erfaringer
rundt arbeidsledighet. Ut ifra disse arbeidene har jeg sortert ut tre ulike måter å være uten arbeid på.
Vi har Frontløperne som fremstår som ressurs, «naverene» som ikke vil arbeide (frivillig ledighet)
og de tradisjonelle (ufrivillige ledige) som har falt ut av arbeidsmarkedet, men som har ønske om å
stå i arbeid.
6.1 En klassiker på feltet: Cato Wadel
Cato Wadel er professor i samfunnsfag og forfatteren bak boken «Now, Whose Fault is That? The
Struggle for Self-esteem in the Face of Chronic Unemployment». Wadel forsket på arbeidsledighet
og gjennomførte feltarbeid i et bygdesamfunn på Newfoundland på 1960-tallet. Han skriver om den
arbeidsløse trygdemottakeren George og hans opplevelse av det å være arbeidsledig. Han har fokus
på hvor viktig og grunnleggende arbeid som aktivitet er for identiteten til en person.
Wadel hadde en utgangshypotese om at arbeidsløse ville ha store vansker med å vedlikeholde sine
sosiale relasjoner til tidligere arbeidskollegaer samt naboer og venner som var arbeidende. Dette
ville volde problemer med å bevare selvaktelsen og andres aktelse. Han studerte arbeid samtidig
med arbeidsløshet. På bakgrunn av dette fikk han data om hva som var felles mellom gruppene og
hva som var forskjellig. Et fellestrekk for gruppene var blant annet at de drev en utstrakt form for
selvsysselsetting. Når de ikke lengre hadde fast arbeid å gå til, måtte de selv sette seg i aktivitet og
ha noe å holde på med. George, som var informanten til Wadel var primært Wadels nabo og
læremester. George gav opphav til ulike systematiseringer av forhold i den arbeidsløses tilværelse. I
boken blir det gjengitt en oversikt over George sin «arbeidsdag» fra morgen til kveld. Han stod opp
tidlig og fyrte i peisen før han lagde frokost til kona og barna før han sendte de avgårde på skolen.
Utover dagen stelte han rundt huset, drakk te, handlet dagligvarer, spiste lunsj, arbeidet i verkstedet
og spiste middag. Han mente de daglige aktivitetene var viktige fordi de representerte vanlige
arbeidsrutiner.
Det blir også nevnt ni sosiale roller som George snakker om og utfører; tidligere arbeider,
arbeidssøkende, delvis ufør, ektemann, selvsysselsatt, venn og nabo, «fortjent» arbeidsløs, far og
arbeidsløs «tilhører». Utførelsen omkring disse rollene kan ses på som plattformer for selvaktelse
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og andres aktelse. Wadel kaller dette for «reserver» som senere ble til «reservoar» - altså noe som
kan fylles og tømmes (Volden, 2012).
Også i Wadels bok fremmes det ett syn vi kjenner til i dagens samfunn: folk utnytter systemet. Det
har vært hevdet at noen mennesker utnytter systemet, da mange av støtteordningene er så gode at
det ikke lønner seg for individet å arbeide.
Wadel mener staten må ta ansvar for en fungerende arbeidspolitikk som får de arbeidsledige tilbake
i jobb (Wadel, 2011[1973], s. 165). Dessverre leder tilværelsen som arbeidsledig inn i passivitet,
som gjør at andre og de ledige selv, ser på de ledige som en som mangler initiativ osv. Når det
gjelder bokens tittel «Og hvem sin skyld er det?» er ikke Wadel i tvil: det er ikke den individuelle
arbeidsledige sin skyld. Han mener det er de arbeidsledige i seg selv som produserer atferd blant de
ledige, som gjør at folk skylder arbeidsledigheten på den arbeidsledige, og ikke det motsatte. Mange
mener det er spesielle holdninger eller personlige «skavanker» som produserer arbeidsløse. Disse
prosessene som produserer slik atferd hvor skylden blir lagt på de arbeidsledige individene, er
komplekse og slettes ikke klare eller tydelige for de det gjelder og handler om (Wadel, 2011[1973],
s. 166).
6.2 Lars Ove Seljestad: arbeidsløse som ressurs
Denne kategorien er basert på Lars Ove Seljestad sin bok «Arbeidsløse som ressurs. Nye veier til
arbeid og identitet». Boka bygger på en studie av det alternative kulturnettverket og
sysselsettingsprosjektet i Århus, Danmark; ”Frontløperne”. Seljestad sin studie viser at arbeid ikke
nødvendigvis må være synonymt med lønnsarbeid (Seljestad, 1997).
Definisjonen på Frontløperne er satt av dem selv, og de definerer seg som en privat forening hvor
de har egne vedtekter og eget styre. Målgruppen var de arbeidsløse som var mellom 18-25 år.
De unge arbeidsledige ble gjort til en individuell ressurs i sitt eget identitetsarbeid – og til en
samfunnsmessig ressurs i form av utviklingen av kulturelle aktiviteter. Frontløperne ble oppfattet
som kreative og som skaperne av et nytt kultur- og ungdomsmiljø. De unge arbeidsledige var også
sosial-mottakere. For at de skulle motta penger måtte de til gjengjeld utføre en arbeidsinnsats. Men
hos Frontløperne var det vanlig at de arbeidet mer enn det som krevdes – uten å kreve ekstra
betaling. Denne situasjonen skiller seg fra hvordan Seljestad oppfattet det i Norge; han hadde slitt
med å få de arbeidsløse ungdommene i Odda til å arbeide minimumskravet (Seljestad, 1997).
Frontløperne satte nye ting på dagsordenen. Det var fokus på å skape noe nytt og annerledes, de var
kreative. Frontløperne blir oppfattet som et eget prosjekt – på lik linje med de andre prosjektene i
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miljøet. Men de ulike prosjektene en arbeider med har imidlertid sin egen identitet, en egen
økonomi og egne arbeidere.
Seljestad plasserer også noen av de ”ansatte” i Frontløperne i kategorien frivillig arbeidsløs. Til
disse kan det trekkes koblinger til individualiseringsnarrativet som presenteres av Tanum og
Krogstad under punkt 6.3. Han mente det var personer som tror de kunne hatt arbeid eller utdanning
– men som heller valgte arbeidsledighet for å gjøre noe annet. For å komme videre i eget liv eller
for å arbeide for en spesiell interesse de brenner for. Disse kommer til Frontløperne å utlyser sin
kompetanse og spør om den kan brukes til noe. Ungdom ble dermed brukt som ressurs – selv om de
var arbeidsledige. Det som er felles for alle medlemmene i Frontløperne, er at de selv har valgt å
være der. For de ledende Frontløperne er prosjektet løsningen på alle problem. Et godt
kulturprosjekt gir tilværelsen mening og innhold samt identitet til de som trenger det.
Det er med det vellykkede kultur prosjektet at Frontløperne viser frem sin utopi om at arbeidsledige
fremstår som en ressurs og at det er de arbeidsledige selv som er ressurs personene. Prosjektene
fremstår ikke bare som en aktivitet med et bestemt formål: Det Frontløperske prosjektet er noe som
får en verdi i seg selv og som kan brukes til å få samfunnet og individene inn i en bedre fremtid.
Mange av Frontløperne ser på seg selv som vellykkede eksempler på det å være arbeidsledig, ved at
det er mulig å utvikle seg i en situasjon hvor man er arbeidsledig. Fra utsiden fremstår Frontløperne
som et konkret eksempel på at de ledige kan virke som ressurspersoner som kan produsere
spektakulære kultur prosjekter, nye arbeidsplasser og ikke minst, vise samfunnet nye veier – så
lenge det blir lagt til rette for det. Frontløperne snur arbeidsledighetsproblemet på hodet ved å hevde
at arbeidsledigheten ikke er noe problem, men en ressurs! Problemet er ikke at de arbeidsledige
mangler kompetanse og praksis, problemet ligger i at den unge ikke vet hva han vil eller hvem han
er. En frontløper kjennetegnes ved at han er en ideskaper, en nyskaper og en som tenker noe nytt.
Frontløperne legger arbeid til rette slik at individene selv står i sentrum for arbeidet sitt. Den enkelte
arbeider for å skape og utvikle seg selv som menneske og sin identitet. Gjennom å skape eksterne
produkter (kulturelle aktiviteter med mer) som er forankret i å realisere den enkelte produsent,
eksternaliserer den enkelte Frontløper seg selv gjennom sitt eget arbeid og blir dermed et subjekt for
seg selv (Seljestad, 1997). Når individet selv er i sentrum i arbeidsprosessen legger dette til rette for
identitetsarbeidet til den enkelte. Denne formen for arbeid skiller seg klart fra den kapitalistiske
hvor målsettingen var mest mulig profitt på varemarkedet. Frontløpernes arbeid er kjennetegnet ved
at det er organisert i prosjektarbeid hvor alle de involverte deltar og hjelper til med de ressurser de
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har. Den enkelte Frontløper er med i hele prosessen i motsetning til kapitalismen hvor de stod på
samlebånd å utførte hver sin oppgave. Målsettingen med arbeidsprosessen er altså selvproduksjon
og egenproduksjon - ikke vare- og tjenesteproduksjon som i kapitalismen. Kort sagt fremstår
Frontløperne som et sysselsettingstiltak for unge arbeidsløse hvor det foreligger et selvrealiseringmiljø med fokus på selvutvikling.
Arbeidsløse som ressurs er en særegen gruppe som utmerker seg. Arbeidsledigheten blir for første
gang sett på som noe positivt og ikke negativt. Den arbeidsledige fremstilles som en mulighet og en
ressurs – ikke som et problem. Bruker man arbeidsledigheten på riktig måte og på riktig arena, blir
den en ressurs i form av nødvendig tid og rom, for den unge til å kunne skape seg selv og utvikle
sin identitet. Dette perspektivet på arbeidsledighet skiller seg klart fra narrativene til Tanum og
Krogstad som nå skal bli diskutert.
6.3 Arbeidsledighet som menneskelig erfaring: Tanum og Krogstads narrativer
Wadel og Seljestads arbeider peker tydelig frem mot forskning om arbeidsledighet utført av Tanum
og Krogstad. Så for å se på oppfatningen av arbeidsledighet ut fra menneskelig nivå og aspekter vil
jeg bruke en sosiologisk tidsskrift skrevet av Sofie Tanum og Anne Krogstad: «Fortellinger om
livet uten arbeid». Med utgangspunkt i dybdeintervjuer med norske ledige, har de analysert
narrativer om livet uten arbeid. Det var to hovednarrativer som pekte seg ut: «Arbeidsnarrativet»
som representerer holdninger som er forventet i forhold til den norske samfunnsmodellen.
Arbeidsledigheten ble her snakket om som noe uforskyldt og tungt å håndtere - den ledige inntar en
offer posisjon og arbeid har stor verdi og betraktes som nødvendig. Det andre narrativet er
«individualiseringsnarrativet». Her fremstår ledigheten som selvvalgt, helt eller delvis frivillig - den
fremstår mer attraktiv enn det å være i en jobb man ikke vil ha. Her søkes kilde til identitet andre
steder enn gjennom arbeidet. Det blir nevnt at den ledige har stor kontroll over livet og at det stilles
krav til arbeidet. Dette siste narrativet som preges av lite ansvarsfølelse overfor fellesskapet og
opprettholdelsen av velferdsstaten har vært lite studert.
Generelt har yrkesaktiviteten blitt knyttet til forventninger om selvforsørgelse og selvfølelse og ikke
minst til velferdsstatens opprettholdelse. Men i dette materialet til Tanum og Krogstad foreligger
det intervjuer som derimot peker i en annen retning. Det er enkelte i samfunnet som stiller store
krav til arbeidet som sier at de heller velger arbeidsledighet fremfor en jobb de ikke føler at de
passer til eller som de føler seg overkvalifisert til. Mange opplever følelsen av skam rundt det å gå
på NAV mens her hevder en; «Jeg har ingen skam i forhold til å gå på NAV». Han forteller videre
om fine hverdager og ikke minst frihet og tid til selvrealisering. Disse funnene kan ses på som et
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«motstykke» til Wadel sin klassiske studie rundt arbeidsledighet. I boken til Wadel blir det stilt
spørsmål som «Hva skjer når man er villig til å arbeide - men det ikke er arbeid å få?» Mens det i
arbeidet til Tanum og Krogstad blir spurt; «Hva skjer når det er arbeid å få - men folk ikke er villige
til å utføre arbeidet?». Tanum og Krogstad snur spørsmålet til Wadel. Denne forståelsen om arbeid
kan tolkes som noe helt eller delvis valgfritt.
Arbeidsledighet kan true en sterk velferdsstat som den vi har i Norge, men ledigheten innebærer
også en marginalisert posisjon som fører til et skille mellom de ledige og de yrkesaktive. På mange
måter havner man på utsiden av storsamfunnet. På bakgrunn av dette er det tydelig at ledigheten er
ett problem både for staten og den enkelte arbeidsledige.
Disse fortellingene blir på en måte en kilde til en større forståelse til dagens samfunn. Et viktig
moment er at definisjonen her av arbeidsledighet skiller seg fra den SSB benytter: «Personer uten
inntektsgivende arbeid, men som forsøker å skaffe seg arbeid og kan begynne i arbeid straks» (SSB,
2012). Det som er annerledes, er at i denne studien så har ikke forsøk på å skaffe seg arbeid vært ett
krav. Tanum og Krogstad argumenterte for at det kan tenkes at enkelte er mer eller mindre frivillige
arbeidsledige. Det medførte at definisjonen til SSB måtte vike for at det skulle være mulig å løfte
frem de frivillige arbeidslediges fortellinger. Kriteriene det ble satt i denne studien for å være under
kategorien arbeidsledig var: «Personer som har vært uten inntektsgivende arbeid i minst to uker,
som kan, men ikke nødvendigvis vil begynne i arbeid umiddelbart, og som enten mottar Nav-støtte
eller forsørger seg på andre måter». Denne brede definisjonen fanger opp mange flere enn det
ellers ville blitt gjort.
Arbeidsnarrativet: Arbeidsledighet som ufrivillig
Her ser de ledige på arbeid som et viktig fundament i tilværelsen. De føler et kollektivt ansvar; man
må gjøre seg fortjent til fellesskapets goder dersom man er i stand til det. Arbeid ses også på som
identitetsgivende og som en form for selvrealisering. George (informanten til Wadel) kan ses på
som et eksempel på dette arbeidsnarrativet. Vi skal nå se på informantene til Tanum og Krogstad og
se hvordan de faller inn under dette narrativet.
Det kunne skjedd alle
Inger er 33 år og har vært i praksis i forbindelse med ulike arbeidstiltak gjennom NAV de siste
årene. Veien til ledighet gikk langt tilbake i tid: hun begynte sin karriere på et bilverksted men da
hun fikk tilbud i en nyoppstartet bedrift takket hun ja. Men denne bedriften gikk konkurs - hun ble
arbeidsledig. Hun ble etter en periode gravid, og arbeidet i en barnehage noen år etter fødselen. Hun
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ville forsøke å arbeide men etter fødsel nummer tre, klarte hun ikke å stå i arbeid samtidig som hun
var alenemor. Hun ble sykemeldt som følge av utbrenthet. Denne veien til ledighet fordrer en
ufrivillighet. Inger peker på forhold hun ikke har kontroll over, noe som kunne skjedd alle. Hun
inntar en offer posisjon. Dette narrativet kan ses på som forklaringer rundt inngangen til ledighet
mens neste narrativ forteller hvorfor en arbeidsledig ikke kommer ut i arbeidslivet igjen.
Det er ikke min skyld
Dette er fortellingen om Heidi, 45 år som har vært arbeidsledig i åtte år. Hun bodde et stykke unna
områder med jobbmuligheter. Hun var også alenemor i likhet med Inger. Tiden hennes gikk mye til
kjøring, henting av barn og stell i huset. Dette var faktorer hun så på som problem i
arbeidssøkeprosesser som videre begrenset hennes muligheter på arbeidsmarkedet. Jeg ser på meg
selv som en arbeidssøker med litt utfordringer. Hun ser på heltidsjobb som vanskelig da det går
mye tid til kjøring og henting av barn. En mulighet for henne hadde vært å jobbet deltid, men
mange vil ha deg der hele dager, selvom du bare jobber en viss prosent. Da sliter jeg igjen, for jeg
får det ikke til å gå opp. Hennes vanskelige kombinasjon av arbeid og andre plikter bidro til å
forklare hvorfor arbeidsledigheten vedvarte. Hun hadde et ønske om å være i arbeid - men forholdet
mellom arbeid, barnehage og det å være alenemor gjorde hele situasjonen vanskelig. I likhet med
foregående narrativ, innebærer også dette at deler av ledigheten blir lagt på strukturelle forhold.
Både Heidi og Inger ser arbeid som noe verdifullt, men noe de er ekskludert fra. Denne fortellingen
viser at hun hadde forsøkt å få jobb, men forhold utenfor hennes kontroll hindret suksess.
Jeg har det ikke bra
Cecilie (27 år) har vært arbeidsledig i to uker. Hun ser på arbeidsledigheten som noe flaut. «Vi skal
ha klassetreff i august, da hadde det vært kjipt å være arbeidsledig. Jeg tror jeg må komme opp med
en skikkelig bra historie. Å si at jeg er arbeidsledig, det er flaut». Denne fortellingen impliserer et
ønske om å være i arbeid og hvor vanskelig møtet med andre mennesker kan være når en ikke har
arbeid å vise til. Jonas (26 år) har vært arbeidsledig i to og en halv måned og sier også at det er
flaut, ydmykende og nedverdigende å være arbeidsledig. De arbeidsledige synes det er vanskelig å
vite hvordan man skal presentere seg når arbeidet mangler eller bortfaller. Det at Cecilie var redd
for at noen skulle kommentere hennes situasjon, kan være et resultat av at hun var klar over at
narrativer om arbeidsledighet også kunne inneholde et stigma som drøftet tidligere i oppgaven.
Jeg vil jobbe
Denne fortellingen handler om noen som ser stor innsats som arbeidssøkere, som en selvfølge. Ellen
(41 år og arbeidsledig i syv måneder) sier hun har søkt jobber hele tiden og Geir (46 år og
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arbeidsledig i fire år) har heller ikke ligget på latsiden. Den arbeidsledige fremstår som ansvarsfull
når de gir uttrykk for at det ikke er innsatsen det står på. Tanum og Krogstad trekker her inn
Richardson, som mener at når vi fremhever sider som stemmer overens med andres forventninger,
kan det gjøre det lettere å takle andres holdninger (Richardson, 2012).
Jeg er ikke som de andre
Her skaper Bjørn (26 år) en symbolsk grense mellom de som benytter seg av NAV og de som ikke
gjør det. Han distanserte seg fra de arbeidsledige som mottok støtte. Arbeidsledigheten hadde vart i
seks måneder, men han mottok ikke støtte fra NAV. Denne ledigheten var frivillig og tidlig
motsatte han seg å bli plassert i denne kategorien med arbeidsledige. «Det å være arbeidsledig har
blitt veldig negativt ladet i samfunnet. Det er jo ikke noe man vil være og det er kanskje derfor jeg
prøver å diskutere rundt det. Jeg skjønner at man kan definere meg som ledig, men jeg står likevel
opp tidlig hver morgen og jobber målrettet. Jeg ville aldri gått på NAV og spurt om penger».
Fortellingen til Bjørn innebærer litt av det samme som Wadel skriver vedrørende George. Han viste
hvordan George opplevde det å måtte bevise sin arbeidslyst gjennom å fremstille seg som en
foretaksom og velorganisert arbeidsledig (Wadel 2011[1973]). I tillegg til å redusere et mulig
stigma, innebærer denne fortellingen en form for mestring av situasjonen: det trekkes symbolske
grenser som tydeliggjør egen redelighet. Mens de foregående fortellingene inneholder «offer» som
subjektposisjon, avviser Bjørn dette. Det at Bjørn er aktiv og står tidlig opp viser at han har en viss
kontroll over sitt eget liv, som kan knyttes til holdningen om at det er ens eget ansvar å skulle
realisere seg selv.
Individualiseringsnarrativet: Arbeidsledighet som frivillig/delvis selvvalgt
Det andre narrativet som Tanum og Krogstad finner er individualiseringsnarrativet. I dette
narrativet blir ledigheten sett på som helt eller delvis selvvalgt. Fokuset ligger på selvrealisering og
det å utforske sin egen særegenhet fremstår som viktig. I motsetning til det første narrativet er
subjektposisjonen her i større grad preget av kontroll. Vi skal nå se på noen eksempler som
illustrerer dette.
Velger det selv
Denne fortellingen viser at ledigheten ikke trenger å være et resultat av tilfeldigheter eller andres
skyld. Ellen er 41 år og forlot jobben sin i helsevesenet fordi hun ville gjøre noe annet. Da det
oppstod problemer i familien så hun det som et passende tidspunkt å si opp jobben på. Ellen stresser
ikke og vil heller ikke bare ta en jobb for å ta noe. Hun har vært arbeidsledig i syv måneder og sier
hun kan få seg jobb i helsevesenet i morgen, om hun vil det. Men hun vil gjøre noe annet enn det
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hun har gjort før. Valget hennes fylles med mening, som gjør situasjonen lettere å forklare til andre.
Det at hun har bevissthet om at hun kan få jobb, gjør det antakelig greiere å være arbeidsledig.
En god opplevelse
Fortellingen her skiller seg fra narrativer om ledighet som vanskelig eller kjedelig. Arne (32 år og
arbeidsledig i to og et halvt år) ble arbeidsledig på bakgrunn av at han jobbet på samme sted som
kjæresten, men sa opp når forholdet tok slutt. To år senere er han fortsatt uten arbeid men oppgav at
han trives med det. Hans hverdag innebar en lang morgen med radio, tv-titting og trening. Kveldene
var fylt med ulike sosiale aktiviteter. «Dagene går egentlig utrolig fort. Jeg skjønner egentlig ikke
hvordan folk som jobber får dagene til å rekke. Jeg synes dagene er ferdige før jeg rekker å komme
i gang». Selvbestemmelse og fritid er subjektposisjonen som fremmes her. Han hadde et utstrakt
sosialt liv og gode hverdager. Han sier videre at han har vært inne på tanken om å jobbe igjen, men
når sommeren kommer syns han det er deilig å slappe av med gode venner. Arne fortalte at det ikke
passet å arbeide nå, men at hvis han ville tror han at han kunne fått seg jobb. Her er
individualiseringstendensen tydelig; han har fine hverdager, frihet og tid til selvrealisering. Her ser
vi ett tydelig eksempel på noen som ikke verdsetter det å arbeide eller ser verdien i hva det å
arbeide gir mennesker.
Under min verdighet
David (25 år) har vært arbeidsledig i to måneder. Fortellingen hans innebærer forventinger til
jobben og et ønske om å heller være arbeidsledig, fremfor å ta en jobb han anså seg selv som
overkvalifisert for. Før studietiden arbeidet han med rutinearbeid på en fabrikk. «Det var trått, så
jeg tenkte jeg aldri vil ha den typen arbeid igjen. Jeg vil ha en jobb jeg kan bruke hue mitt i. Sånne
folk som jobber på butikk, det gir jo ingen ting». Han levde på sparepenger. Dette narrativet innebar
forventninger og krav til en potensiell arbeidsplass. Historien her innebærer valgfrihet. Det er på
denne måten at fortellingen knyttes til individualiseringsnarrativet og som kjennetegn ved
modernitetens samfunn.
Jonas, som ble nevnt under det første narrativet fortalte at han hadde søkt mange jobber. I likhet
med David, hadde også han store forventninger og krav til en fremtidig arbeidsplass. «Jeg har tatt
en bachelorgrad da, så jeg kommer ikke til å sitte i kassa på Kiwi. Det er rett og slett uaktuelt».
Forklaringen på hvorfor Jonas fortsatt er arbeidsledig er åpenbar; han kunne fått seg jobb om det var
nødvendig og senket forventningene. Fortellingene her har et sterkt innslag av selvbestemmelse.
Når det gjelder Jonas, kan utdannelsen han har tatt, tenkes å ha medført høyere forventninger og
krav til arbeidet. Tiltross dette, kom lignende holdninger til syne fra andre informanter også - selv
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de uten utdannelse.
Videre bygger Krogstad og Tanum på Røeds studier. Det at flere av de spurte, svarte bekreftende på
spørsmålet om de økonomiske støtteordningene forsinket prosessen med å komme ut i arbeidslivet støtter opp Røeds (1999) funn om at dagpenger kan medføre forsinkelser i søkeprosessen. Denne
fortellingen (Under min verdighet), åpner opp for at vi kan snakke om sosialhjelp som en mulighet,
fremfor en nødvendighet i vanskelige situasjoner.
Jeg fortjener støtte
Nina legitimerte den økonomiske støtten hun fikk på bakgrunn av tidligere skatteinnbetaling. Hun
var 43 år og hadde vært arbeidsledig i to og en halv måned. Når det ble snakk om det å motta støtte
fortalte hun: «Det er helt greit, i alle fall for en periode. Jeg føler at jeg har betalt så mye
skattepenger at det på en måte er greit å få noe igjen for det». Det er her en forventning om
økonomisk underhold fra staten - en fortjener å få noe tilbake. Videre støtter dette narrativet opp om
hvordan støtten kan legitimeres og dermed lettere oppleves av den enkelte - som tidligere studier
har vist (Røed 1999; Hyggen 2005).
Jeg er en naver
Det at man definere seg som «naver» innebærer en tilknytning til en stigmatisert gruppe i
samfunnet. Denne fortellingen innebærer en form for motstand mot de tradisjonelle holdningene i
samfunnet, slik de blir gjenspeilet i arbeidsnarrativet. Det at man selv erklærer seg som naver, kan
bli sett på som et forsøk på å opprettholde respekten - en form for mestringsstrategi. Når man selv
klassifiserer seg som naver, unngår den ledige å bli tillagt klassifisering av andre. I verste utfall, kan
man skryte av dette stigmaet man er tilskrevet av samfunnet. «Mange blir pinlig berørt på mine
vegne når jeg sier at jeg naver. Men jeg har ingen skam i forhold til det å gå på NAV. Jeg tenker
sånn: De har ikke de utdanningstilbudene jeg vil ha, da er det bare den muligheten jeg har. Jeg
føler at når staten ikke klarer å ha et tilbud til meg, så kan de faen meg brødfø meg.» Dette utsagnet
kommer fra Olga (24 år) som har vært arbeidsledig i mer eller mindre fire år. Ut ifra denne
fortellingen ser vi også at det er en overføring av ansvar og skyld til staten.
Når mennesker innstiller seg på at de ikke kan arbeide fordi det ikke er tilrettelagt utdanning er det
muligens noe feil. I kjølevannet av dette narrativet kan vi stille følgende spørsmål: Er dette
holdninger vi finner hos mange unge i dagens samfunn? Føler de mindre fellesansvar for samfunnet
enn tidligere generasjoner? Er det strukturelle feil eller er det personene som mangler initiativ? Har
det eventuelt med utdanningsstrukturen å gjøre? Er ungdom for kravstore? Bør de prøve ut
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forskjellige yrker?
Ut ifra disse to hovednarrativene, arbeids- og individualiseringsnarrativet har det blitt identifisert
fem fortellinger under hvert narrativ. I bildet nedenfor er det analysert hva som fremstår som årsak
til ledigheten, subjektposisjonen og verdier. Bildet gir en skjematisk oversikt over hovedfunnene.

(Norske arbeidslediges hovednarrativer, 2014) Hentet fra Tanum og Krogstad, 2014 s. 268.
I arbeidsnarrativet er det et fellestrekk hvor ledigheten beskrives som ufrivillig. Ledigheten blir sett
på som et resultat av noe som skjer, som den enkelte ikke har kontroll over. De intervjuede tar ikke
på seg skylden for egen arbeidsledighet. Dette narrativet bygger opp velferdsstatens forutsetning om
arbeid som en viktig institusjon i samfunnet, både for samfunnet som helhet og for hvert enkelt
individ. Fortellingene innenfor dette narrativet handler om antatt skyld eller markering av ikkeskyld («Det kunne skjedd alle») og negative opplevelser rundt det å være en arbeidsledig.
Når det kommer til individualiseringsnarrativet, fremstår ledigheten derimot som et valg. De er ikke
arbeidsledige fordi de ikke får seg en jobb, men de er ledige på bakgrunn av at de ikke får akkurat
den jobben de ønsker. Den arbeidsledige har kontroll over situasjonen og opplever positive
opplevelser rundt ledigheten. Det blir også sett på som en rettferdiggjøring («Jeg fortjener støtte»)
og en identifikasjon med den antatte stigmatiserte arbeidsledige («Jeg er en naver»). Mye bygger på
selvrealisering, ikke bare det å skulle være selvstendig men det er også et syn på ledighet som en
mulighet.
Verdier blir i begge narrativene viktige tankesett. I arbeidsnarrativet dreier det seg om kollektive
verdier - det ligger en arbeidsplikt og en arbeidsglede til grunn. I tillegg handler det om følelsen av
ansvar. I individualiseringsnarrativet er det fokus på valg, selvdyrkelse, spontanitet og
selvstendighet. Disse verdiene kan også legge føringer på hvordan man som individ handler - de er
dermed ikke bare et tankesett.
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Den norske velferdsstatens utforming, «sikkerhetsnettet», med gode kollektive støtteordninger er en
forutsetning for individualiseringsnarrativet - man kan velge å være arbeidsledig. Dette narrativet
kan true velferdsstaten. Diskusjonen rundt velferdsstatens utforming er allerede nevnt tidligere i
oppgaven, men igjen kommer dette til syne. I og med at de arbeidsledige ikke bidrar med
finansiering til velferdsstaten, representerer de en potensiell trussel mot opprettholdelsen av den. Vi
må finne en balanse mellom tilbud av tilpassede tjenester og krav det bør stilles til de arbeidsledige.
Arbeidsledigheten i mange land, både i Europa og i andre deler av verden synes å være preget av
både motløshet og frustrasjon. For noen vil et hvilket som helst arbeid være lykken, og mange
forlater hjem, familie og land i jakten på å finne arbeid. Om Norge hadde blitt rammet av en
økonomisk krise, så ville sannsynligvis arbeid - inkludert «arbeid for enhver pris» - også blitt
sentralt her. Folk kunne da ikke vært kresne til arbeidet eller hatt forventninger.

7 Avslutning
I denne oppgaven har jeg diskutert arbeid og sett på utviklingen av arbeidsbegrepet. Arbeid har gått
fra å bli betraktet som ett onde – til å bli ett gode. Det var først på slutten av 1800-tallet at det
vokste frem en ny forståelse av lønnsarbeid som normalitet. Videre er det redegjort for fremveksten
av kategorien ”arbeidsledighet”. Det er først når denne kategorien er institusjonalisert at det er
mulig for et land å føre politikk om full sysselsetting («alle i arbeid»). Institusjonaliseringen av
arbeidsledighet er videre med på å skape ordninger som for eksempel arbeidsledighetstrygd.
Arbeidsledighet som kategori innebærer også at det er ulike måter man kan være ledig på, og
dermed oppstår det forskjellige erfaringer fra livet uten arbeid. På den ene siden kan
arbeidsledigheten skape stigmatisering og følelsen av at man er utenfor samfunnet, mens på den
andre siden kan det føre til en form for frigjøring og frihet.
Disse tre gruppene som frivillig, ufrivillig og arbeidsledige som ressurs inneholder ulike elementer,
men det som gjør dem like er at de alle er definert som arbeidsledige. Det er tydelige kontraster
mellom de frivillige og de ufrivillige arbeidsledige. Denne konstruksjonen bygger på narrativene til
Sofie Tanum og Anne Krogstad. De ufrivillige ledige fremstår som offer, hvor de ikke har kontroll
over situasjonen. De har ett ønske om å stå i arbeid og føler en arbeidsplikt og glede overfor
arbeidet. Denne gruppen faller inn under arbeidsnarrativet hvor de ser på ledigheten som «noe som
kunne skjedd alle». Når det gjelder de frivillige ledige, så inntar de en subjektposisjon hvor de har
kontroll over situasjonen. De ser valgfrihet, selvdyrkelse og selvstendighet som viktige verdier. De
blir sett på som eksempler til individualiseringsnarrativet hvor det er fokus på seg selv. De ser på
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arbeidsledigheten som «en god opplevelse». Den tredje gruppen som fremstår som ressurs, bygger
på Lars Ove Seljestad og hans studie om Frontløperne. De kan fremstå som «frivillige ledige», men
de arbeider blant annet med kulturprosjekter og fremstilles dermed som en ressurs for samfunnet.
Det er disse som klart skiller seg ut da de kan ses på som en form for den nye individualismen. Man
kan finne og skape identitet gjennom å være arbeidsledig. De er verken frivillige eller ufrivillige
arbeidsledige - de er kreative arbeidsledige som i sin form fremstår som en ressurs.
Videre er det tegn på at vi i fremtiden vil oppleve en stigende arbeidsledighet. Statistikken viser at
ledigheten har økt de siste årene, og med fremtidens teknologi og automatisering er det svært
sannsynlig at den vil fortsette å stige.
Som en form for konklusjon kan vi si at arbeidsledigheten reduserer den økonomiske veksten og
truer velferdsstatens bærekraft. Arbeidsledighet er også en generell kilde til økonomiske, sosiale og
helsemessige plager for de som blir rammet av arbeidsledighet. Det beste helsetiltaket som kan
iverksettes er faktisk å investere i arbeid til folket. Et annet viktig moment for å skulle bekjempe
arbeidsledighet, er at arbeid ses på som fundamentalt for den sosiale integrasjonen. Når individet er
i lønnet arbeid, fører det til verdighet som springer ut av den sosiale rollen som arbeid gir, og man
knyttes til deltakelse i samfunnet. Arbeid er også med på å skape vår personlige og sosiale identitet.
Dette kan ses på som viktige, sosiale grunner for å bekjempe arbeidsledigheten.
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