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Sammendrag 

 
I denne masteroppgaven undersøker jeg hvilken betydning livsmestringsprogrammet 

Windjammer har hatt for tidligere deltakere. Jeg har gjennomført åtte kvalitative intervjuer for 

å få kunnskap om informantene sitt syn på seg selv, og hvordan de mestrer hverdagen før og 

etter Windjammer. Informantene beskriver på ulike måter hvordan de fikk nye erfaringer i 

løpet av livsmestringsprogrammet. Erfaringene de trakk frem vitnet om mestringsopplevelser, 

primært i møte med andre deltakere. Windjammer-fellesskapet fremsto som en arena hvor det 

var trygt å dele både gode og dårlige sider av seg selv. Dette førte til at deltakerne både fikk gi 

og ta imot anerkjennelse, noe som la et viktig grunnlag for mestring. Videre fortalte 

informantene at slike mestringserfaringer bidro til at de tilegnet seg en slags mestringstro som 

de kunne fremkalle i møte med nye utfordringer i etterkant av Windjammer. Disse 

mestringserfaringene la grunnlag for mestringsnarrativ, som så ut til å danne bro til nye 

identitetsfortellinger. Windjammer ble slik en mellomplassering som skate rom for å bygge 

bro mellom fortid, nåtid og fremtid.  
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Abstract 
In this master's thesis, I investigate the significance of the “life training program” 

Windjammer – and how it has affected previous participants. I have conducted eight 

qualitative interviews to gain knowledge about the informants' views on themselves, and how 

they cope with their everyday life before and after Windjammer. The informants describe in 

different ways how they gained new experiences during the life training program. The 

experiences they drew testified to experiences of coping, together with other participants. The 

Windjammer community emerged as an arena where it was safe to share both good and bad 

parts of oneself. This led to the participants being able to both see and recognice eachothers 

feelings which provided an important basis for mastery. Furthermore, the informants said that 

such mastery experiences contributed to them acquiring a kind of mastery belief that they 

could evoke in the face of new challenges in the aftermath of Windjammer. These mastery 

experiences build the foundation for mastery narratives, which seemed to form a bridge to 

new identity narratives. Windjammer became such an intermediate position where a bridge 

between past, present and future could be build. 
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Forord 
  

Oktober 2019 ble første frø til denne oppgaven sådd. Da fikk jeg høre om prosjektet 

«Windjammer» for første gang. På den tiden var jeg ute etter en deltidsjobb ved siden av 

masterstudiet, og kom ved en tilfeldighet over en annonse hvor de søkte etter sosialfaglig 

personell, og hvor lokasjonen var «på havet». Jeg ble umiddelbart fanget når jeg leste videre; 

for her jobbet de med mestring blant ungdom som ønsket en ny sjanse. Dette engasjerte meg 

både på et faglig og personlig plan, og jeg ringte prosjektleder Siri Elvsborg for å få høre mer. 

Vi avtalte at jeg skulle være med som frivillig på et seiltokt noen uker på nyåret, og jobbe side 

om side med ungdommene på livsmestringsprogrammet «Windjammer». På «Windjammer» 

står praktiske utfordringer, mestringsopplevelser og fellesskap i fokus. Jeg skjønte fort at dette 

kunne være et interessant prosjekt å studere nærmere med faglige briller, og før jeg dro ut i 

februar 2020 hadde jeg bestemt meg for at jeg det påfølgende året ville basere 

masteroppgaven min på dette. Hvordan jeg skulle vinkle problemstillingen ble det store 

spørsmålet.  

I denne prosessen har jeg fått god hjelp av Høgskulen i Volda, både gjennom forberedende 

masteremner, tilrettelegging og faglig veiledning. Jeg vil rette en særlig takk til min veileder 

Silje Louise Dahl, som har vært til stor hjelp; gjennom faglige diskusjoner, for gode innspill 

og konstruktive tilbakemeldinger. I tillegg har hun vært en god støttespiller frem til siste slutt. 

Uten et godt samarbeid med Christian Radich hadde det aldri blitt noen masteroppgave, da 

stiftelsen har vært til stor hjelp gjennom prosessen – blant annet med rekruttering av 

informanter. Dette satt jeg stor pris på, og retter en stor takk til dere. Samtidig mener jeg at de 

det er aller viktigst å takke, er informantene: Takk for kloke og modige refleksjoner om egne 

erfaringer- dette er hjertet av oppgaven og det viktigste bidraget i denne masteravhandlingen.  

  

Til sist vil jeg rette en takk til Kongsberg kommune, som i desember 2019 valgte å tildele 

meg Klem Skarsteens legat. Dette har bidratt til at jeg har kunne jobbe som frivillig på 

«Windjammer», og har fått mulighet til å delta på det pedagogiske opplegget som 

«Windjammer» legger opp til, i for- og etterkant av sine seiltokt. Muligheten til å delta på 

dette har gitt meg en større bakgrunnsforståelse, som har vært viktig for utformingen av denne 

oppgaven. I tillegg synes jeg det er stor stas at stiftelsen ønsker å sette fokus på utenforskap 

blant unge, noe jeg også håper å bidra med gjennom denne oppgaven.  

 

Åse Beate Nes, desember 2021. 
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Innledning 

Denne oppgaven handler om ungdom som har stått utenfor utdanning og arbeid, og deres syn 

på hvordan livsmestringsprogrammet Windjammer har påvirket dem i etterkant av deltakelse. 

Utenforskap blant unge er et hyppig debattert tema i dagens samfunnsdebatt, og frafall i 

videregående opplæring blir av enkelte sett på som en samfunnsutfordring. Det å «droppe ut» 

av skolegangen kan få store konsekvenser for de det gjelder, men også for samfunnet rundt. 

Det relateres til mindre tilgang på helsefremmende resurser, og ser også ut til å øke risikoen 

for helseskadelig atferd (Ramsdal, Bervik & Wynn, 2018). Videre kan vedvarende 

utenforskap føre til en stor samfunnskostnad. En stor andel kommuner rundt i landet etterspør 

videre verktøy for å skape helsefremmende arenaer for barn og unge. (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2019). Denne oppgaven tar med andre ord for seg en liten del av et 

stort og viktig tema. Datamaterialet i består av 8 kvalitative intervjuer, hvor tidligere deltakere 

av Windjammer forteller om seg selv før, under og etter deltakelse på 

livsmestringsprogrammet Windjammer. Sammen med det teoretiske bakteppet danner dette 

grunnlaget for å drøfte følgende problemstilling:  

 

Hvilken betydning opplever unge, som står utenfor skole og arbeid, at 

livsmestringsprogrammet Windjammer har hatt for hvordan de ser på seg selv  

og mestring av egen hverdag? 

  

Videre er problemstillingen operasjonalisert i følgende tre forskningsspørsmål: 

• Hva forteller ungdommene om hvem de var før, under og etter 

livsmestringsprogrammet? Og hvordan har Windjammer bidratt til endring i hvordan 

den enkelte ser på seg selv?  

• Hva forteller ungdommene om mestringsopplevelser på Windjammer? Og hvordan 

relaterte ungdommene disse til erfaringer før og etter? 

• Hvilke opplevelser av fellesskap har ungdommene før, under og etter 

livsmestringsprogrammet? Og hva kjennetegnet de fellesskapelige opplevelsene på 

Windjammer? 

Windjammer er et samarbeid mellom Christian Radich og Fundatum. Her blir ungdom som 

står uten arbeid og utdanning tatt med på et flere ukers seiltokt, hvor praktiske utfordringer, 

mestringsopplevelser og fellesskap står i fokus. Stiftelsen Christian Radich har vært skoleskip 

og utdannet sjømenn siden den ble bygget i 1937 og frem til siste del av 1900-tallet 

(Windjammer, 2021). Da skipet ble bygget, var livet til sjøs et viktig alternativ for de som 

ikke hadde mulighet til å gå videre lengre skolegang. For noen år siden bestemte stiftelsen seg 
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for å finne tilbake til røttene, og på ny tilby et alternativ for mennesker som ikke finner sin 

plass på skolebenken: 

Hovedtanken bak Windjammer er ikke mer hokus pokus enn at vi tror at alle duger til 

noe. Av og til er ikke skolebenken riktig sted å oppdage hvem man er og hva man kan, 

derfor vil vi gjøre det i helt nye omgivelser (Windjammer, 2021).  

Slik ble ideen om Windjammer til, og fra 2018-2020 har det blitt arrangert seks 

livsmestringsprogram for 180 ungdommer mellom 16-25 år (Windjammer, 2021). Gjennom 

dette prosjektet ønsker stiftelsen å bidra til å skape en arena hvor ungdom kan bli kjent med 

egne styrker og kvaliteter, og få positive erfaringer som kan fungere som redskap når en 

senere i livet møter på motgang. Utenforskap blant unge har konsekvenser både på individ- og 

samfunnsnivå. I stortingsproposisjonen Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse 

(2019-2024) aktualiseres dette slik;  

Å investere i barn og unges psykiske helse er lønnsomt både for den enkelte og for 

samfunnet. Ikke bare for at barn og unge skal ha det bra og fungere godt gjennom 

barndommen, men også for å legge et godt fundament for voksenlivet. (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2019, s. 6).  

Videre settes det også fokus på å skape arenaer som legger til rette for felleskapsopplevelser; 

Grunnlaget for god psykisk helse skapes i alle sektorer og i hele samfunnet. Det 

skapes i familier, i barnehager og skoler hvor barn og unge får den omsorgen og de 

utfordringene de trenger, på arenaer for høyere utdanning, arbeid og aktivitet der man 

kan finne mening og et fellesskap, og gjennom et samfunn som fremmer mestring og 

tilhørighet. (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019, s. 6).  

Tiltak som har til hensikt å forebygge og redusere utenforskap blant unge er derfor viktige 

både i et individ- og samfunnsperspektiv. Ut ifra en slik forståelse blir det også viktig å 

undersøke hvordan konkrete tiltak oppleves av unge som har deltatt, og betydningen disse har 

fått for deltakerne i ettertid. Christian Radich har startet sitt prosjekt på bakgrunn av erfaringer 

hos stiftelsen og deres samarbeidspartnere, og hadde ved utgangen av 2020 gjennomført 6 

pilotprosjekter (Windjammer, 2021). Samtidig mangler stiftelsen empirisk støtte for å 

understøtte og utvikle prosjektet videre. Det er derfor også av interesse for Christian Radich 

og deres samarbeidspartnere at deler av deres arbeid blir belyst empirisk. 
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Hvem er ungdommene, og hva vet vi om dem?  
 

Tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2017 viser at rundt 115 000 unge mellom 15 og 29 sto 

utenfor jobb, skole og arbeidsmarkedstiltak (Fedoryshyn, 2019). Denne gruppen har vært 

relativt stabil, med en variasjon mellom 9 og 12 prosent i tidsspennet 2008–2017. Men hva 

betyr det egentlig å stå utenfor? Å stå på utsiden er på mange måter en relativ kategori. Når 

det er snakk om utenforskap blant unge, er det ofte manglende deltakelse i arbeid og 

utdanning som løftes frem. En mer presis måte å håndtere denne kategorien på er å bruke den 

internasjonale termen «NEET»- «Not in Education, Employment or Training» (Fedoryshyn, 

2019).  

Denne samlebetegnelsen rommer mennesker i ulike livssituasjoner, og noen av de som 

defineres som NEET står uten aktivitet i betydelig kortere tid enn andre. Noen havner i denne 

kategorien frivillig, andre ønsker sårt å komme inn i arbeidslivet. Dette kan det også være 

mange grunner til. Helserelaterte plager kan være en årsak, mens det for andre kan handle om 

at arbeidslivets portvoktere ikke slipper dem inn. Av de 106 000 som havnet i NEET-

kategorien i 2012 var om lag halvparten i arbeid, utdanning eller opplæring i årene før og 

etter, noe som betyr at kategorien også favner om mange i en midlertidig periode 

(Fedoryshyn, 2019). Etter fem år var er det kun 29 prosent som fortsatt sto uten arbeid, 

utdanning og aktivitet. Videre ser det ut til at det er en klar sammenheng mellom hvilken 

livssituasjon man er i som NEET, og hvor lenge man blir værende i denne kategorien. I følge 

Fedoryshyn, er det de med lavest utdanningsnivå som har høyest sannsynlighet for å forbli 

utenfor over tid (2019), en dobbelt så høy sannsynlighet.  Mottakergruppen for helserelaterte 

ytelser, som arbeidsavklaringspenger og uføretrygd, så videre ut til å være overrepresentert i 

statistikken over de som forble NEET gjennom 5-års perioden (Fedoryshyn, 2019).  

«Education is a strong predictor of health» Skriver Ramsdal, Bervik & Wynn (2018, s. 2). 

Ved å fullføre 13 års skolegang åpnes nye dører, som høyere utdanning og bedre betalte 

jobber. Motsatt vil det å hoppe av skoleløpet tidlig øke risikoen for negative konsekvenser på 

individnivå; med lavere tilgang på helsefremmende ressurser og økt risiko for helseskadelig 

atferd (Ramsdal, et al., 2018). Eksempler på dette kan være bruk av ulike former for 

rusmidler, og selvmordsforsøk. Konsekvensene får også betydning på samfunnsnivå;  

“There is, for example, an estimated lifetime cost of about $240.000 for each student 

who drops out of high school. These costs are due to subsequent lower tax 
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contributions, higher crime prevalence and dependence on social welfare subsidies” 

(Ramsdal et al., 2018, s. 2).  

Konsekvensene frafall får, avhenger samtidig av formen på frafallet, om det er permanent 

eller midlertidig. De som har kortere pauser fra skolehverdagen og arbeidslivet ser ut til å ha 

større sjanser for å finne tilbake til skole og/eller arbeid (Ramsdal et al., 2018). Jo lengre den 

enkelte står «utenfor», jo lengre blir avstanden til å komme tilbake på «innsiden». En av 

grunnene til at avstanden øker, kan være at denne gruppen ser ut til å ha en økt risiko for å 

utvikle psykiske lidelser. Lengden på frafallet er derfor en avgjørende faktor for å forklare 

«the chances of bouncing back» (Ramsdal et al., 2018, s. 2). Videre viser de til at det er få 

studier som følger ungdommer som har droppet ut over tid, og som undersøker hvilke faktorer 

som har vært avgjørende for veivalg videre. Det er derfor behov for å forstå hvordan frafall 

påvirker ungdom i overgangen inn i voksen- og arbeidslivet, men også for å utvikle 

forebyggende strategier for å motvirke effektene det kan ha for den enkelte på sikt.  

Ramsdal et al. (2018) har gjort en kvalitativ studie med fokus på mental helse, hvor 

ungdommer som står langvarig utenfor skole og arbeid er intervjuet. Under intervjuene i 

studien undersøkte de hva som bidro til at de ønsket å bli værende i skole, og hva som trakk 

dem vekk fra å fullføre skolegangen. I analysen ble det synlig at ungdom som dropper ut er 

belastet med flere utfordringer enn sine jevnaldrende, og særlig med mentale helseproblemer 

(Ramsdal er al, 2018). Ungdommene beskrev at psykiske helseplager var en av flere faktorer 

som var avgjørende for at de avsluttet skolegang og arbeidsforhold. I tillegg beskrev denne 

gruppen mindre sosial støtte og ressurstilgang (Ramsdal et al., 2018).  

I studien «Dropping out of school as a meaningful action for adolescents with social, 

emotional and behavioural difficulties», ble det gjennomført 10 dybdeintervjuer med ungdom 

mellom 16 og 20 år (Lund, 2013). Studien viste at ungdommer som havnet under kategorien 

SEBD- adolescents with social, emotional and behavioural difficulties – forklarte dårlig 

skolemiljø som en avgjørende grunn for at de «droppet ut», sammen med mangel på 

tilrettelegging og sosial støtte fra lærere og familie (Lund, 2013). I en annen studie om 

ungdom og frafall, fortalte så mye som 20% at dette var på grunn av psykososiale problemer 

som psykiske lidelser (Markussen & Seland, 2012, i Ramsdal et al., 2018, s. 2).  

Å bli ekskludert fra arbeidsmarkedet i tidlig alder representerer en risiko for utvikling av 

helseutfordringer, men også potensielt en økonomisk belastning for samfunnet (Sveinsdottir, 

Eriksen, Baste, Hetland og Reme, 2018). Sveinsdottir et al. redegjør i artikkelen Young adults 
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at risk of early work disability: who are they? – for sosiale og helserelaterte utfordringer hos 

unge voksne som står i fare for tidlig arbeidsledighet, og deres tanker om årsaker til egen 

sykdom (illlness) (2018, s.1). 1 av 3 i utvalget deres rapporterte lese- og skrivevansker, og 

halvparten hadde «mindre enn» videregående opplæring. Så mange som 66% av de 96 

deltakerne i studien deres hadde opplevd mobbing, og 39% vold. 52 % rapporterte om farlig 

alkoholbruk (Sveinsdottir et al., 2018). I artikkelen konkluderer Sveinsdottir et al. med at 

studien gir en dypere innsikt i gruppen sine utfordringer, hvor særlig relasjonelle utfordringer 

ble trukket frem som en av hovedårsakene til sykdom (Sveinsdottir et al., 2018, s.1).  

 

Utfordringer blant dagens ungdom 
I fjorårets Ungdata-rapport trekker Bakken frem at det i all hovedsak ser ut til at norsk 

ungdom «har gode oppvekstsvilkår og et liv preget av god livskvalitet» (2020, s.2). Blant 

annet sier 85% av ungdommene at de er «tilfreds med livet sitt». Samtidig har det vært en 

økende rapportering av psykiske plager, ensomhet og mistrivsel på skolen de siste årene, noe 

som har vært gjentakende i resultatene fra ungdata-undersøkelsene over tid (Bakken, 2020). 

Ungdata-undersøkelsene fra 2020 viser likevel ganske like tall som året før, noe som kan tyde 

på at utviklingen begynner å flate ut.  

Parallelt med dette ser vi at det på kommunenivå er bekymringer knyttet til utviklingen av 

psykiske helseplager blant unge, noe mer enn 60% av kommunene i Norge oppgir som den 

største utfordringen i folkehelsearbeidet (Helse- og omsorgsdepartementet, 2019). Videre kan 

vi se at «Kommunene etterspør gode verktøy for å jobbe systematisk med å skape 

helsefremmende oppvekstmiljøer for alle barn og unge» (Helse- og omsorgsdepartementet, 

2019, s.10).  

Det er en økende andel ungdom som rapporterer psykiske helseplager; en «trend» man også 

ser i internasjonale studier (Ungdata, 2020). På tross av at dette vet man ikke sikkert hva den 

økende rapporteringen kommer av, og om dette handler om at det reelle omfanget har økt. I 

ungdata-undersøkelsene ser man at selvrapporteringen av psykiske helseplager har økt over 

tid. Økningen ser man særlig hos jenter og hos ungdom med norskfødte foreldre, og hos den 

gruppen unge som gjør det godt på skolen og har gode karakterer (Ungdata, 2020). Samtidig 

har det skjedd en nedgang i forekomsten av faktorer som tradisjonelt sett har blitt brukt til å 

forklare risiko for psykiske helseplager (Ungdata, 2020). Eksempler på dette er mobbing, å 

ikke trives på skolen, samt trange økonomiske forhold. Når disse går ned samtidig som 

rapporteringen av psykiske helseplager øker, må vi se utover disse for å finne forklaringer på 
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økningen. På den andre siden, ser man at de som mistrives på skolen i dag, ser ut til å være 

enda mer utsatt enn tidligere (Ungdata, 2020). Et annet viktig poeng, er at de som rapporterer 

psykiske helseplager også er mer utsatt for annen type risiko-atferd, som involvering i 

kriminalitet, og bruk av rusmidler. Studier knyttet til rusbruk blant unge viser også at ungdom 

med depressive symptomer ser ut til å ha et mer usunt drikkemønster (Johannessen, 

Andersson, Bjørngaard og Pape, 2017). Sammenhenger mellom stressfaktorer og psykiske 

helseplager er mange, men det er vanskelig å si hvordan faktorene påvirker hverandre.  

I tillegg er det vanskelig å fastslå om økningen av psykiske helseplager i norske forhold 

skyldes økt forekomst eller økt rapportering; «Trolig er det begge deler» skrives det i 

artikkelen «stress, press og psykiske plager blant unge» (Ungdata, 2020). Videre vises det til 

en kunnskapsoversikt hvor særlig to områder ble satt fokus på i relasjon til utfordringer hos 

denne gruppa; stress knyttet til skole, og til kropp- og utseende (Sletten og Bakken, 2016, i 

Ungdata, 2020). Det understrekes at disse utfordringene må ses i relasjon til sosiale medier sin 

posisjon i unge menneskers hverdag. En ser at ungdom som har et høyere gjennomsnittsbruk 

av sosiale medier oftere rapporterer psykiske helseplager (Eriksen, Sletten, Bakken og von 

Soest, 2017, i Ungdata, 2020).   

Stress er videre et av de symptomene på psykiske helseplager som flest ungdommer beskriver 

som fremtredende i Ungdata-undersøkelsene (2020). Videre kan vi lese at: 

Når ungdommene snakker om stress og press i forbindelse med skole, dreier det seg 

både om et vedvarende prestasjonspress, opplevelsen av å aldri få fri fra krav, og om 

en bekymring for framtidig utdannings- og karrieremuligheter (Ungdata, 2020). 

Resultatene fra ungdata-undersøkelsene i 2017-2018 viste at 25 prosent opplevde press på to 

eller flere områder. Samtidig fortalte flertallet at de ikke hadde opplevde utfordringer knyttet 

til å håndtere et slikt press (Ungdata, 2020). Det var likevel 13% som beskrev presset de 

møtte som problematisk. Videre var det flere jenter enn gutter som beskrev dette.  

Statistisk sett ser man en sammenheng mellom at de ungdommene som rapporterer skolestress 

også forteller at de opplever psykiske plager (ungdata, 2020). Virkninger av opplevd press fra 

sosiale medier er vanskelig å avdekke og kartlegge.  
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Livsmestringsprogram for ungdom 
Et søk på livsmestringsprogram genererte mange artikler om livsmestring i skolen og innen 

trosopplæring. Typisk var programmer som gikk over tid, hvor ungdom i regi av en 

organisasjon eller opplæringsinstitusjon, fikk delta i ulike former aktiviteter i grupper. Ofte en 

til to ganger i måneden, eller over en periode (feks Bjørnset & Rogstad, 2019). Horton og 

Montgomery har gjennomført en systematisk gjennomgang av forskning knyttet opp til 

«Youth Empowerment Programs» (2013). Her tok de for seg studier som så på hvordan slike 

programmer virket unn på deltakerne sin selvtillit og mestringstro, men også studier som 

fokuserte på endring knyttet til emosjonsarbeid og atferdsendring. Det var kun tre studier 

møtte inklusjonskriteriene deres. De fant noen sammenhenger, men konkluderte med at den 

systematiske gjennomgangen ikke har nok belegg til å avdekke påvirkningen empowerment-

programmene hadde på ungdommene som deltok (Horton & Montgomery, 2013). Videre er 

det gjort lite forskning som direkte kan overføres til min studie, og jeg har ikke klart å finne 

frem til noe forskning om livsmestringsprogram på havet for ungdom. Jeg har derimot funnet 

frem til forskning som sier noe om hvordan ungdom responderer på ulike former for 

gruppebasert behandling eller program i naturen. 

Harper, Fernee & Gabrielsen har sett på resultater fra villmarksterapi for ungdom (2021). I 

studien «Nature´s role in outdoor therapies: An umbrella review» setter de fokus på hvilken 

rolle naturen spiller på terapi (Harper, Fernee & Gabrielsen, 2021), men også her konkluderte 

de med at det foreløpig ikke er gjennomført studier som avdekker hvilken rolle natur spiller i 

ulike former for villmarks- og utendørsterapi. De viste i sine konklusjoner til relasjonen 

mellom menneske og natur; og at mennesket sitt opphav fra naturen blir tydelig for oss 

gjennom tilstedeværelse i natur.  

I artikkelen «Personlig utvikling i minus 20 grader. Psykisk helsearbeid på Hardangervidda – 

en casestudie» presenterer artikkelforfatterne resultater fra egen forskning, hvor en 

vinterkryssing av Hardangervidda var en del av behandlingen i psykisk helsearbeid 

(Gabrielsen, Føreland, Olsen og Rommetveit, 2016). Det er kun èn informant i studien, men 

han løfter frem flere momenter ved egen endring på bakgrunn av denne turen, som kan være 

interessante å se opp mot det mine informanter forteller. Han beskriver en bedring i sin 

psykiske helse, og knytter dette opp mot opplevelser der naturen spilte en stor rolle. Han 

beskriver en indre reise, mestring, emosjonell nærhet til seg selv og andre, og sier noe om 

overføringsverdien dette kan ha videre (Gabrielsen et al. 2016). Windjammer har en litt annen 

tilnærming til sin målgruppe; de kaller det ikke for psykisk helsearbeid, og de er ikke like 
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opptatt av naturens rolle. Det de har til felles derimot, er problemløsning i fellesskap med 

andre, på en arena som oppleves som meningsfull. 

Tuva Beyer Broch (2020) viser i boken «urbant ungdomsliv, natur og følelser» frem resultater 

fra sin doktorgrad om urbant ungdomsliv, emosjonell tilhørighet og friluftsliv. Her fulgte hun 

Oslo-ungdom som jevnlig deltok på aktiviteter i regi av et friluftssenter, gjennom et feltarbeid 

over to år. Hun løfter frem hvordan ungdommene i studien hennes fikk se nye sider av seg 

selv gjennom ulike former for aktiviteter, og at det å gå inn i nye sosiale landskap 

representerte et emosjonsarbeid (2020). Videre viser hun til hvordan ungdommene i sin 

hverdag håndterte en balanse mellom ulike livsverdener, gjennom begrepet «likevektens 

poesi». Dette vil jeg utdype i teori-kapittelet, og bygge videre på i siste del av oppgaven.  

 

Livsmestringsprogrammet Windjammer 
 

Windjammer er et livsmestringsprogram for ungdom mellom 16 og 25 år som «… av ulike 

årsaker sitter fast hjemme og lever i utenforskap» (Windjammer, 2021, s. 3). Målet er å gi 

arbeidsforberedende trening, eller bidra til å motivere for tilbakeføring til opplæring. 

Livsmestringsprogrammet retter seg også mot ungdom som står i fare for å avbryte 

videregående opplæring (Windjammer, 2021). 

Programmet er lagt opp rundt ett seiltokt om bord på seilskipet Christian Radich, som varer i 

én måned. I tillegg er det flere dagssamlinger i for- og etterkant. Disse kalles for on- og off-

boarding, og skal være med på å forberede deltakerne på livet om bord på båten, men også på 

hverdagen som venter når man kommer tilbake. Det er fokus på en kombinasjon av en indre 

og ytre reise; «En reise bort fra skolepulten eller gutte/jenterommet, ut i verden og inn i deg 

selv» (Windjammer, 2021). Videre er tanken at erfaringene den enkelte gjør seg underveis 

skal gi nye innsikter.  

Målet er å hjelpe unge som faller utenfor skole og arbeidsliv til en ny start gjennom 

bedre selvfølelse, mestring og læringsglede. Vi skal hjelpe alle å se for seg en bedre 

fremtid, og vi skal sammen finne deltakernes plass i samfunnet. Ved å bygge positive 

relasjoner til andre mennesker, og gjøre deltakerne gode til å nå mål og håndtere 

motstand blir toktet en læringsopplevelse som kan endre livet for alltid (Windjammer, 

2021). 
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Windjammer er et samarbeidsprosjekt hvor stiftelsen Christian Radich er initiativholdere, den 

ideelle stiftelsen Fundatum er ansvarlig for programmets on- og off-boarding (Windjammer, 

2021). For rekruttering og finansiering har stiftelsen blant annet samarbeidet med flere fylker 

gjennom NAV og Oppfølgingstjenesten. I stiftelsen sin årsrapport vises det til interne 

effektmålinger, hvor tidligere deltakere har rapportert aktivitet og inaktivitet før og etter 

Windjammer. Effektmålingen viser en reduksjon på 43% i inaktivitet hos tidligere deltakere 

og flere rapporter at Windjammer har bidratt til en endring i livene deres (Windjammer, 

2021), 

Hvordan er programmet lagt opp?  
På samlinger i forkant, on-boarding, legges det opp til å forme et landskap hvor deltakerne 

skal bli godt kjent på kort tid. De deles i mindre grupper hvor de jobber med bli-kjent 

aktiviteter og samarbeidsoppgaver. Sentrale temaer som kommunikasjon, personlighetstyper, 

og gruppedynamikk blir diskutert. Før avreise blir alle gruppene samlet på en fellessamling 

hvor alle møtes for å bli kjent, og får informasjon om livet på seilskipet. Samlingene ledes av 

lederutviklere fra Stiftelsen Fundatum. I tillegg vil den ansvarlige for ungdommene underveis 

på toktet være med, med tittelen Voyage leader. Om bord på seilskipet får Voyage Leader 

hjelp fra frivillige, og mannskapet på Christian Radich. 

Underveis på selve seiltoktet blir ungdommene delt i tre vaktlag som jobber sammen gjennom 

hele turen. Dagene er lagt opp med to 4-timers vakter per døgn. Vaktlagene blir tildelt et vakt-

sett, hvor de jobber fra 4-8, 8-12 eller 12-4. Vaktene går dag og natt, sju dager i uka. Dette 

betyr at de som har «4-8-vakta» jobber fra 04.00-08.00 og 16.00-20.00 hver dag. På vakt 

hjelper man til på dekk med det som trengs; med å sette seil, stå på ror og holde kurs, holde 

utkikk etter annet fartøy og gå brannrunde. Man får opplæring i hvordan en tradisjonell 

seilskute fungerer, og hvordan man er avhengig av at en stor gruppe mennesker samarbeider 

for å få dette til. 

Underveis legges det opp til stopp ved ulike havner, hvor deltakerne får se nye steder. Her blir 

det tid til gruppeutflukter, men også fritid til å utforske nye steder sammen med andre 

Windjammere. De fleste toktene har blitt gjennomført i varmere strøk, men det siste året har 

toktene primært gått langs Norges-kysten. Det blir likevel stopp på veien, eller «Landlov» 

som det kalles. Underveis er det også lagt opp til at deltakerne skal få en smakebit på 

forskjellige yrker, gjennom ulike workshops.  
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Etter hjemkomst blir det lagt opp til samlinger i etterkant; off-boarding. Her blir ungdommene 

utfordret på å lage plan for fremtiden, og trådene blir samlet fra reisen de har vært gjennom. 

Hva har de lært? Disse samlingene ledes også av Fundatum. Til sist avsluttes det med en 

fellessamling for alle deltakere og frivillige. 

Etter dette er programmet er fullført, og det er opp til den enkelte hvordan de bruker det de 

har lært videre. De deltakerne som er rekruttert gjennom OT, NAV eller andre 

samarbeidspartnere blir tilbakeført til oppfølging fra disse. Å sikre et apparat som tar 

ungdommene gir bedre oppfølging er videre et satsningsområde for Windjammer og stiftelsen 

Christian Radich i 2021 (Windjammer, 2021). 

 

Ordforklaringsliste – sentrale begreper for deltakelse på Windjammer: 

   

 

Banjer - under dekket på skipet er det en 

stor avdeling hvor alle deltakere og 

frivillige både sover og spiser. Her er det 

matsal, i tillegg til hengekøyer som tas opp 

og ned når de er i bruk. 

Riggen - Består av mastene på skipet. På 

Christian Radich er denne ca. 37 meter høy. 

Denne klatrer man opp og ned for å sette seil. 

Vaktlag - En gruppe på ca. 10 personer 

som jobber og sover sammen. Hvert 

seiltokt består av 3 vaktlag.  

Vakt - 3 timer på dekk hvor vaktlaget har 

ansvar for å sette seil, og sørge for 

sikkerheten om bord på skipet – under regi 

av en vaktleder og et dyktig mannskap. 

Windjammere - Deltakere på 

Windjammer-programmet. 

On-boarding - pedagogisk opplegg i 

forkant av selve seiltoktet (som er 

hovedkomponenten i Windjammer-

programmet). Et av målene er å bli kjent 

med seg selv og hverandre. 

Off-boarding - pedagogisk opplegg i 

etterkant av selve seiltoktet (som er 

hovedkomponenten i Windjammer-

programmet. Her er det et større fokus på 

veien videre, og implementering av det 

hver enkelt har lært. 

Tokt/Seiltokt - Seiltur på seilskipet 

Christian Radich som går over 4 uker.  

 

Tabell 1 

 

4
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Teoretisk rammeverk 

I dette kapittelet vil jeg presentere noen utfordringer i dagens samfunn, og ungdom sin 

posisjon i dette landskapet. Jeg vil også beskrive identitet forstått fra et relasjonelt og narrativt 

perspektiv, og forklare hvordan jeg definerer identitetsfortellinger. Videre vil jeg presentere 

mestringsteori, med vekt på Antonovsky sitt begrep om «en opplevelse av sammenheng». Til 

sist vil jeg se på fellesskapets betydning, og ulike kilder til fellesskaplige opplevelser.  

Ungdomstid i endring  

Ungdomstiden er en fase preget av overganger. Det skjer fysiologiske endringer både 

utvendig og innvendig, men fasen representerer også et skifte knyttet til forskyvninger av ytre 

forventninger og krav. Ungdom som gruppe er i konstant bevegelse, blant annet fordi 

medlemmene kontinuerlig skiftes ut (Frønes, 2010). Dette gjør at også forholdet mellom 

generasjonene er i endring, og i dag preges det av individualiseringstrender i det moderne 

samfunnet. Dette skal jeg skal gå mer inn på i neste kapittel. Et sentralt moment her er 

institusjonaliseringen av barndommen. Blant annet har dette ført til et styrket perspektiv på 

barn og unge som selvstendige individer, og at grensene mellom barn og voksne har blitt 

mindre tydelige (Frønes, 2010). Ungdomstid blir av enkelte definert aldersavgrenset, men av 

andre er den definert som en overgangsfase fra barn til voksen. Wyn og White definerer det 

slik;  

«... youth is most productively conceptualised as a social process in which meaning 

and experience of becoming adult is mediated” (Wyn og White 1997:4, vist til i 

Krange og Øia, 2005, s. 19). 

Denne definisjonen vektlegger ungdomstid som en sosial prosess, hvor opplevelser fra 

voksenlivet skal tilegnes. Spillereglene fra barndommen er endret, og med ungdomstiden 

kommer stadig mer ansvar. Dette ansvaret er samtidig ikke klart definert, for som ung blir 

man heller ikke ansett som en fullverdig voksen (Krange og Øia, 2005). Dette kan for mange 

føre til motstridende forventninger, og det kan være vanskelig å finne sin rolle. Tuva Beyer 

Broch (2020) beskriver det som at ungdom må pendle mellom ulike kontekster, og at de 

derfor må forholde seg til ofte motstridende verdensbilder. Hun beskriver at en slik sosial 

fleksibilitet blant ungdom i hennes studie, gjorde at hun forsto dem som sosiale navigatører og 

entreprenører (Broch, 2020). Videre bruker Broch metaforen «likevektens poesi» til å 

beskrive sentrale momenter ved ungdomstiden. Hun tar utgangspunkt i et litografi av Bjørn 

Saastad med denne tittelen, hvor et menneske beveger seg over en line. Begrepet blir brukt for 
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å visualisere og synliggjøre hvordan ungdommene i hennes studie bevegde og manøvrerte seg 

mellom normer og verdier, menneskemøter og opplevelser. Deres navigering over «livslinen» 

innebar en situasjonell balansekunst: 

«Å søke likevekt står ikke i motsetning til det faktum at vi voksne ser ungdom som 

søkende i en tid kjennetegnet av emosjonelle stormer. Jeg tror ikke all ungdom alltid 

ønsker å holde balansen på livets line. (…) Likevel, oppmerksomheten min ble stadig 

trukket mot de repeterende balansekunstnerne, deres søken etter likevekt mellom 

narrativer fremsatt av deres nærmeste, narrativer som fortalte dem hvem de var og 

ikke minst burde være» (Broch, 2020, s.36).  

Begrepet Likevektspoesi blir slik brukt for å forstå ungdom gjennom det identitets- og 

emosjonsarbeidet de gjør her og nå, for å bevege seg mot eller på tvers av forventninger. 

Dette arbeidet for å finne balanse kan også komme til uttrykk gjennom motstand og opprør. 

Ungdommene i min studie løftet på samme måte frem ulike sider av seg selv gjennom 

intervjuene. De forklarte på ulike måter hvordan deltakelse på Windjammer-programmet ble 

en del av en slik balansekunst, en balanse hvor fortellingene skulle harmonere med nåtid og 

fortid. 

  

Modernitet og individualisering 

«En gang ble barn skapt av gud. Min generasjon ble skapt av foreldrene. Nå forventes det at 

mange unge skal skape seg selv» skriver Skårderud (2020. s. 14), og betegner dagens unge 

som «selvbyggere». Dette er nyttig å se opp mot identitetsarbeidet som ungdommene i min 

studie står ovenfor. Også Rose løfter frem hvordan det i dag er forventninger knyttet til å 

skape en egen identitet, et slags krav om å «skape seg selv». Dette innebærer at vi er «frie til å 

velge», men samtidig blir denne friheten et «krav» (1998). Fremveksten av moderniteten 

former og stiller nye krav til individualitet. En slik samfunnsdreining som Rose skisserer, kan 

skape utfordringer for ungdom som gruppe. De er kjennetegnet av både å være lett 

påvirkelige, i tillegg til å ha et underliggende behov for å kartlegge egen identitet (Krange& 

Øia, 2005, s. 18). Ifølge Giddens (1991) påvirker moderne institusjoner de sosiale og 

personlige aspektene ved dagliglivet til den enkelte. Moderniteten konstitueres i den enkelte, 

på samme måte som individer er med på å konstituere moderniteten (Giddens, 1991). Slike 

endringene ser ut til å ha særlig innvirkning på unges erfaringsverden, og hvordan unge i dag 
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forholder seg til arbeid og utdanning, men også til politikk, relasjoner og fritid (Krange og 

Øia, 2005).  

Baumann argumenterer for at man ikke kan snakke om modernitet og individualisering 

separat, eller som adskilte fenomener (2002). I moderniteten er det ikke bare synet på 

individet som har endret seg, men også rammene individualiteten skal utspilles innenfor. 

Baumann omtaler moderniteten som «flytende», og trekker frem hyppige endringer hvor både 

omgivelser og deltakere er i bevegelse, som karakteriserende. Moderniteten preges slik av det 

usikre og relative. Han ser på samme måte som Rose (1998) på individualiseringstendenser i 

samfunnet, og hvordan det å skape en identitet har blitt en «oppgave» (Baumann, 2002, s. 

144).  

Høymoderniteten er Giddens sitt begrep for dagens modernitet, som bygger på en slags 

intensivering av prosesser i moderniteten. Høymoderniteten kjennetegnes av mange 

handlingsalternativer og mye ansvar på selvet. Her er det ikke lengre en ytre makt (i form av 

religion eller tradisjon) som legger tydelige føringer for hvordan et liv skal leves. Dette 

innebærer et stort ansvar på enkeltindividet. Den enkelte skal leve livet basert på valg en selv 

tar, samtidig er det en selv som skal rette dommen mot seg selv, og stå til ansvar for feil og 

mangler (Giddens, 1991). Enkeltindividet må fortolke fortiden og fremtiden som resultat av 

individuelle valg. Rose beskriver dette ansvaret slik; «Their choices are, in their turn, seen as 

realization of the attributes of the choosing self – expressions of personality – and reflect back 

upon the individual who has made them.” (Rose, 1998, s.17). En slik ansvarliggjøring fører til 

en evaluering av egne valg og handlinger, som igjen er viktig for den enkeltes opplevelse av 

egen personlighet. Giddens beskriver det på denne måten: 

The reflexive project of the self, which consists in the sustaining of coherent, yet 

continuously revised, biographical narratives, takes place in the context of multiple 

choice as filtered through abstract systems (Giddens, 1991, s. 5). 

Slik ser vi hvordan både Rose (1998) og Giddens (1991) er inne på hvordan vi gjennom 

tolkning og fortolkning skaper personlige identiteter. Dette innebærer en kontinuitet i 

opplevelsen av hvem man er, men også en evne til å forholde seg til denne på en refleksiv 

måte. Opplevelsen av egen identitet vil videre avhenge den enkeltes evne til å «(…) keep a 

particular narrative going» (Giddens, 1991, s.55). Dette utdraget ligger tett opp mot 

identitetsforståelsen jeg presenterer i det neste del-kapittelet, hvor kontinuitet i fortellingene 

om oss selv, former oppfattelsen av en personlig identitet. Giddens bruker begrepet selv-
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identitet i denne sammenhengen (1991). Han mener at en overordnet fortelling, eller biografi, 

kan danne en slags ramme for en selvforståelse, gjennom refleksjon over for hvordan vi 

handler. Det er denne forståelsen han kaller for selv-identitet. Han mener videre at selv-

identiteten ser ut til å bli utfordret på nye måter i høymoderniteten. 

Utleiringsmekanismer er et annet sentralt begrep hos Giddens, som handler om hvordan 

høymoderniteten preges av ulike former for abstrakte systemer. Eksempler på dette er 

ekspertsystemer, som for eksempel kan være profesjoner med spisskompetanse. Et annet er 

symbolske tegn, som kan være penger eller valuta. Giddens hevder videre at 

utleiringsmekanismene løfter det sosiale rom ut av sin kontekst (1991). Dette gjør at den 

enkelte må ta stilling til og forholde seg til forhold utenfor egen sfære. Igjen fører dette til en 

bevissthet rundt risiko (en risiko-kultur), noe som utfordrer den ontologiske sikkerheten til den 

enkelte (Giddens, 1991). En ontologisk sikkerhet beskriver Giddens som en forståelse av 

omgivelsene som stabile, også de omgivelsene som er utenfor umiddelbar rekkevidde (1991). 

Dette handler blant annet om at sosiale relasjoner i høymoderniteten ikke lenger er bundet til 

tid eller sted. 

Videre har forholdet mellom aktør og struktur siden sosiologiens fremkomst vært under debatt 

(Tjora, 2018). Samfunnet har til alle tider vært i endring, og det kan være vanskelig å peke på 

hva som skiller dagens utvikling fra tidligere endring (Krange og Øia, 2005). Derfor er det 

vanskelig å omtale tendenser i moderniteten som utfordrende for dagens ungdom med 

sikkerhet. Krange og Øia kritiserer både Giddens og Baumann for å ha for lite empirisk 

forankring, og omtaler teoriene som i all hovedsak tendens-beskrivende (Krange & Øia, 

2005). Videre mener de at det ikke ser ut til å være behov for begreper knyttet til modernitet 

og individualisering for å forstå ungdom i dag; «Grunnen er skarpt formulert at den sterke 

individualiseringstesen er usann. Den savner empirisk evidens» (Krange & Øia, s.253). 

Det er likevel begreper jeg synes det er nyttig å ta med meg for å forstå deler av empirien min. 

Informantene mine beskrev på ulike måter hvordan deres hverdag var utfordrende. De brukte 

ganske motsatte beskrivelser av hverdagen på Windjammer, som på mange måter skiller seg 

fra tendensene som Giddens bruker om høymoderniteten. Jeg vil på bakgrunn av dette bruke 

begrepene fra modernitetsforståelsen jeg har presentert videre i oppgaven, men med et 

forbehold.   
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Identitet 

«We are all storytellers - and we are the stories we tell» (McAdams, Josselon og Lieblich, 

2006, s.3, i Blix, 2017, s. 63). Det sentrale i sitatet over; er at fortellingene vi bruker om oss 

selv er med på å skape en forståelse av hvem vi er. De er slik med på å konstruere en identitet, 

samtidig som de reflekterer et bilde av hvordan vi forstår oss selv og vår plass i verden. I 

denne oppgaven forstår jeg identitet som formet av de narrative konstruksjonene vi bruker til 

å forklare og forstå egne liv. Fortellinger, eller narrativ, får i et slikt perspektiv en ekstra 

dimensjon; de sees som fortolkningsverktøy som bidrar til å konstruere identiteter (Lawler 

2002). De er derfor også grunnleggende for hvordan vi forstår oss selv, og for vår 

selvoppfatning (Sørly & Blix, 2017). Vi får en opplevelse av en personlig identitet gjennom at 

historiene vi forteller gjentar seg, og at de er noenlunde like. Ricoeur mener at vi ofte forstår 

selvet som noe essensielt fordi vi konstant forteller og rekonstruerer det gjennom narrativer, 

som gjenskaper denne forståelsen (Lawler, 2014). Opprinnelig kommer ordet identitet av 

idem, som på latinsk betyr «det samme» (Krange & Øia, 2005, s. 53). I lys av en narrativ 

forståelse av identitetskonstruksjon er dette svært beskrivende: Når historiene vi forteller 

samsvarer med hverandre, og det er kontinuitet og sammenheng mellom fortellingene, styrker 

det bildet av en personlig identitet. 

Det har i lang tid vært uenighet knyttet til hvordan man skal forstå identitet. Mens enkelte 

vektlegger en forståelse av det som noe nedarvet og personlig, fokuserer andre på hvordan det 

kan sees som konstruert i relasjoner (Blix, 2017). Lawler skriver at den dominerende 

forståelsen av identitet i dag bærer preg av individualiserings-prosjektet (2014). En slik 

forståelse har vokst frem som følge av et økende fokus på subjektet gjennom moderniteten, 

noe som har ført til en personifisering av identitet som noe som kan «eies», eller som har 

opphav i en kjerne (Lawler, 2014). Det problematiske med denne forståelsen er at den ikke tar 

høyde for hvordan vi er med på å konstruere vår identitet, i fellesskap med andre. Lawler 

foreslår en forståelse av identitet som noe som blir til i sosiale prosesser. Identitet er altså noe 

som blir skapt og gjenskapt i møter mellom mennesker. Det er denne forståelsen jeg bruker i 

denne oppgaven.  I «Identity – sociological perspectives» (2014) argumenterer Lawler for at 

identitet ikke er noe konstant som kan plasseres utenfor den sosiale verden. Videre påpeker 

Lawler at identitetskonstruksjon i dag krever en navigering innenfor et mer flytende landskap 

– et landskap av identiteter i endring (2014). Dette handler i stor grad om at enkeltindivider i 

dagens samfunn må forholde seg til menneskemøter på ulike arenaer, med stor hyppighet. 

Hva slags roller det er forventet at den enkelte skal gå inn i kan variere mellom de ulike 
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arenaene, og tidvis også kollidere. Dette fører stadig til en konfrontasjon mellom identiteter, 

hvor likheter og forskjeller blir synlige. Særlig er dette gjeldende for ungdommer, som står 

midt mellom forventinger fra barnas- og de voksnes verdener. Det er i prosessen med å 

markere og dra linjene mellom forskjeller at identiteten blir til (Lawler, 2014). Identifikasjon 

og eksklusjon bidrar slik til å skape kategorier og skillelinjer hvor vi plasserer oss selv, og 

andre, på inn- eller utsiden. Identitet er slik produsert gjennom systematisering av ulikhet. 

Dette innebærer også at en kategori ikke kan eksistere isolert sett; den eksisterer på bakgrunn 

av utskillelsen fra noe annet. 

 

Lawler har altså en narrativ forståelse av identitet, og et sentalt element i hennes narrative 

forståelse er Ricouers begrep «emplotment» (2014). Emplotment er en hendelse som den 

enkelte bruker for å forklare utfallet i en fortelling- noe som påvirker videre hendelser (2014). 

For eksempel kan dette dreie seg om hvordan en konkret opplevelse av mistrivsel på skolen 

kan brukes til å forklare hvorfor vedkommende sluttet å møte opp. Dette blir da et slags `plot`, 

som bidrar til at det å avslutte skolegangen kan ses som meningsfullt. Det bidrar slik til å 

skape sammenheng mellom hendelser i livene våre, og om fortellingen om oss selv; “It is 

emplotment which turns disparate events into ‘episodes’” (Somers and Gibson,1994, vist til i 

Lawler, 2002, s. 4). Et `emplotment` vil slik være med å binde enkelthistoriene sammen, på 

en meningsfull måte. Ricouer mener at et narrativ er en fortelling som inneholder et slikt 

`emplotment`, et poeng som fører med seg et vendepunkt eller en skillelinje. I tillegg må et 

narrativ inneholde en eller flere karakterer, og en endring som skaper en tidsdimensjon i 

fortellingen (Lawler, 2002). Dette handler om hvordan vi forklarer hendelser i livene våre 

som utslagsgivende.  

 

Hvordan vi husker og fortolker hendelser farges av sosiale normer, og individuelle narrativer 

vil alltid speile et repertoar av tilgjengelige narrativer i den aktuelle kulturen (Lawler, 2002). 

Slik vil narrativer på makronivå reflekterer kulturelle strømninger, og bidra til å skape og 

opprettholde kategorier og etablerte «sannheter» (Blix, 2017). Narrativ på makronivå rammer 

inn mulighetene for narrativene som skapes på meso- og mikro- nivå (Blix, 2017). Samtidig 

vil narrativer på de lavere nivåene være med på å forme de dominerende narrativene på 

makronivået, men det er makthierarkier som styrer hvilke av disse som blir hørt og får 

betydning (Blix, 2017).  

Donileen Loseke (2007) ser narrativ konstruksjon på ulike nivåer, og knytter disse opp mot 

ulike former for identitet. Mens det på makronivå konstrueres kulturelle identiteter, vil det på 
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mesonivå oppstå institusjonelle eller organisasjonelle identiteter. På mikronivået konstrueres 

det personlige identiteter. Det er særlig narrativene på mikronivået som har blitt viktige i min 

studie. Jeg har forsøkt å forstå hvordan informantene opplevde sine personlige identiteter i lys 

av fortellingene fra Windjammer. Mange beskrev en endring i hvordan de så på seg selv, og 

brukte ulike opplevelser fra Windjammer som forklarende/forklaring for en slik endring. Slik 

forhandlet de om en personlig identitet, gjennom fortelling på mikronivå. I det følgende vil 

jeg omtale dette som identitetsfortellinger eller identitetsnarrativ. Identitetsfortellingene vil 

ha parallell til, og speile narrativer som sirkulerer i samfunnet. De kan derfor ikke forstås 

isolert, men som en del av en større kontekst (Blix, 2017. Narrativer på makronivået er 

dermed med på å tilgjengeliggjøre hva slags fortellinger som er mulig å produsere, for 

eksempel i et forskningsintervju.  

Hva samfunnsdebatten fremmer av holdninger knyttet til arbeid og frafall er dermed av 

betydning for repertoaret som informantene i min studie hadde muligheten til å benytte seg 

av. Arbeidslinja er et eksempel på at etablert narrativ på makronivået i den norske 

samfunnsdebatten. Arbeidslinja går ut på at det gjennom aktiv politikk og 

arbeidsmarkedstiltak skal legges til rette for arbeid for alle (Arbeidsdepartementet, 2013). 

Som et ledd i å få alle i arbeid, har det blitt et økende fokus på utdanning, gjennom 

utdanningslinja (Kunnskapsdepartementet, 2009). I St.meld. Nr. 44 Utdanningslinja omtales 

utdanning som «(…) en hovedstrategi for å utvikle det norske velferdssamfunnet» 

(Kunnskapsdepartementet, 2009, s.5). Departementet skriver også at det er utdanning som må 

bli svaret på utfordringer i velferdssamfunnet. Ambisjonen om arbeid og utdanning for alle 

har stått sterkt i mange år, og har etter hvert blitt et typisk eksempel på en «tatt-for-gitt-het». 

I tillegg sirkulerer det etablerte fortellinger i samfunnet knyttet til andre mindre artikulerte 

temaer. Eksempler på dette kan være holdninger knyttet til psykisk helse, som igjen påvirker 

økonomiske rammer og bevilgninger til psykisk helsehjelp blant unge. Holdninger knyttet til 

det å stå uten utdanning er et annet eksempel. Senest i høst publiserte NRK en artikkel med 

overskriften «Isaya (14) og Galla (16) brukar haustferien på å ikkje bli ein «dropout»» 

(Krüger, 2021). Ungdommene som ble intervjuet deltok på et tilbud hvor de fikk skolehjelp i 

høstferien, men ordet drop-out ble ikke brukt utover overskriften. Slike overskifter kan 

indikere at de som ikke fullfører utdanning på videregående nivå, vil gå inn i en bestemt type 

«drop-out-rolle». 7 av de 8 deltakere i studien min hadde på et tidspunkt stått utenfor skole og 

utdanning, og måtte i sitt identitetsarbeid (under intervjuene) forholde seg til slike kulturelle 

identiteter, direkte eller indirekte. 
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Mestringsteori 
Det er mange innfallsvinkler for å forstå og håndtere mestring som teoretisk begrep. 

Tradisjonelt sett har mange mestringsteorier sprunget ut fra en psykologisk forståelse, med 

fokus på den enkeltes reaksjoner på stress (Heggen, 2007). Men mestring kan også ses fra et 

systemperspektiv, hvor en er opptatt av at mestring ikke kan reduseres til å handle om 

individuelle ressurser og egenskaper, men som et uttrykk for samspill med omgivelsene 

(Heggen, 2007). I denne oppgaven vil jeg hovedsakelig legge vekt på Antonovsky sin 

forståelse av mestringsbegrepet. 

Aaron Antonovsky har vært sentral for forståelsen av mestringsbegrepet siden han ga ut 

boken Health, stress and coping i 1979. Hans perspektiver på mestring bygger på hans 

salutogene modell, som i sin tid representerte et nytt syn på helse og sykdom. Antonovsky 

avviser her et binært syn på mennesker som friske eller syke, og mener at vi må se etter 

faktorer som fremmer det som skaper god helse (2012). Det er dette han kaller for det 

salutogene perspektivet: å se etter «faktorer som ser ut til å femme bevegelse i retning 

helseenden av kontinuumet» (Antonovsky, 2012, s.30). Han mener videre at slike faktorer kan 

ses som «buffer» for sykdom, men først og fremst som å ha en iboende helsefremmende 

karakter.  

Påstanden om at stressfaktorer alltid er uheldige, stiller Antonovsky seg kritisk til (2012). Han 

definerer stressfaktor som en tilstand der «… organismen utsettes for belastninger som det 

ikke finnes noe umiddelbart tilgjengelig eller automatisk adaptiv respons på» (Antonovsky, 

2012, s. 32). Sett fra et salutogent perspektiv kan stressreaksjonen ha en funksjonell karakter, 

ved at den mobiliserer og skaper en form for «spenningstilstand». Når stressfaktorer 

kombineres med generelle motstandsressurser, kan det derfor få et potensielt helsefremmende 

utfall. Generelle motstandsressurser er noe som bidrar til «… livsopplevelser preget av indre 

sammenheng, medbestemmelse, og en balanse mellom underbelastning og overbelastning» 

(Antonovsky, 2012, s.50). Ved å ha med oss generelle motstandsressurser inn i utfordringer, 

vil det altså bidra til kunne å skape mestring. Som svar på spørsmålet om hva som skaper 

mestring, mener Antonovsky at begrepet om en «Opplevelse av sammenheng» eller «Sense of 

coherence» ser ut til å være sentralt: 

Opplevelsen av sammenheng er en global innstilling som uttrykker i hvilken grad man 

har en gjennomgående, varig, men også dynamisk følelse av tillit til at (1) stimuli som 

kommer fra ens indre og ytre miljø, er strukturerte, forutsigbare og forståelige, (2) man 
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har ressurser nok til rådighet til å kunne takle kravene som disse stimuliene stiller, og 

(3) disse kravene er utfordringer som det er verd å engasjere seg i (Antonovsky, 2012, 

s. 41). 

En opplevelse av sammenheng, eller OAS, er slik bygget opp av de tre komponentene 

begripelighet, håndterbarhet og meningsfullhet. Begripelighet handler om i hvilken grad ytre 

eller indre begivenheter oppleves som forståelige. Håndterbarhet dreier seg om hvor vidt man 

opplever at man har tilgjengelige ressurser til å håndtere de situasjonene en møter. OAS-

begrepets motivasjonselement, meningsfullhet, handler om at problemene vi støter på også må 

oppleves som verdt å bruke krefter på, og at en er villig til å ta utfordringen (Antonovsky, 

2012). Motivasjonskomponenten trekkes videre frem som den mest sentrale for å skape 

positiv endring. Samtidig avhenger mestring av at alle tre erfaringene er til stede. Videre 

mener Antonovsky at man ikke trenger å oppleve hele verden som håndterbar og begripelig, 

men det som foregår innenfor grensene av det vi opplever som viktig for oss (2012). 
 

Mestring forstås i denne oppgaven på bakgrunn av det som er gjennomgått ovenfor. Jeg 

tenker likevel at det vil være sentralt å vise til en definisjon av det som kalles «livsmestring», 

siden Windjammer nettopp har som hensikt å være et livsmestringsprogram for ungdom. 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) definerer livsmestring som 

evnen til;  

… å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å 

håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og 

konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre 

også i fremtiden” (Prebensen & Hegstad, 2017, s. 9).  

En slik definisjon ligger tett opp mot det informantene fortalte om mestring på Windjammer. 

Samtidig kan vi se at den inneholder flere av komponentene i OAS-begrepet; den løfter frem 

betydningen av å tilegne seg ferdigheter som gjør utfordringer håndterlige. Den viser også til 

behovet for at den enkelte har tiltro til egne evner til å møte fremtiden, noe jeg mener kan 

relateres til det Antonovsky kaller for begripelighet.   
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Fellesskap 

Innenfra fellesskapet mister vi raskt evnen til å oppleve betydningen av fellesskap og 

hvordan det oppleves å stå utenfor. På mange måter er denne tatt-for-gitt-heten 

fellesskapets største problem (Tjora, 2018, s. 132-133).  

 

Jeg bruker dette sitatet som inngang til å beskrive og reflektere rundt betydningen av 

fellesskapet som fenomen, men også fellesskapets motpol – opplevelsen av å befinne seg på 

utsiden. Fellesskapsbegrepet inneholder ulike aspekter, som muligheten til å være sammen, å 

høre sammen eller å gjøre noe sammen. Tjora argumenterer for at fellesskapet er felles skapt 

(2018). Han benytter 7 begreper for å belyse ulike sider av det mangfoldige begrepet; 

samhold, integrasjon, interaksjon, identifikasjon, kommunikasjon, arbeid og nærvær. 

I tillegg viser han hvordan kilder til fellesskap kan ses gjennom ulike flater; disse kan brukes i 

analyse av fellesskapskonstellasjoner. Jeg vil nå vise hvordan vi kan forstå disse flatene, og 

knytter de opp til de 7 kjernebegrepene i de følgende: 

 

Samhold handler om en felles opplevelse av å tilhøre en gruppe. Det ble et sentralt begrep 

under utbyggingen av industrisamfunn. På denne tiden vokste det frem et behov for et 

begrepssett som kunne forklare mekanismene som binder en gruppe individer sammen, og 

hva som opprettholder disse strukturene (Tjora, 2018). Integrasjonsbegrepet handler om de 

prosessene som inviterer individer inn i et sosialt system (Tjora, 2018). Videre må integrasjon 

ses i relasjon til tilgjengelige arenaer for deltakelse. Videre kan samfunnsmessig deltakelse 

skape rom for anerkjennelse. Axel Honneth sin anerkjennelses-teori kan knyttes opp mot de 

mulighetene som integrering i fellesskapet gir (Tjora, 2018). Solidarisk anerkjennelse er hans 

begrep for anerkjennelse man får når andre anerkjenner din sosiale verdi. Muligheten for 

samfunnsmessig deltakelse kan legge til rette for slik anerkjennelse. En slik validering eller 

anerkjennelse kan kun skje i relasjon med andre, og er derfor tett knyttet til interaksjon.  

 

Ved å innta en konstruktivistisk posisjon, ses fellesskapet og dets grenser som sosialt 

konstruert gjennom interaksjon. Samhandling vil forme individene i det aktuelle samfunnet – 

gjennom samfunnet. En slik forståelse innebærer «(…) ikke bare at fellesskap kontinuerlig 

skapes av dets medlemmer ved deres (for)handlinger, men at (for)handling/interaksjon er 

selve fellesskapet» (Tjora, 2018, s.57). Fellesskapet blir slik reelt gjennom handling og 

forhandling, og mening skapes i sosial samhandling. 
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Tjora bruker også Collin`s begrep «interaksjonsritualkjeder» for å beskrive hvordan sosial 

interaksjon i hverdagen kan ses som ritualer. Det jeg ser som relevant for min studie ved dette 

begrepet, er nettopp hvordan et felles fokus og følelsesmessig engasjement i daglige 

handlinger skaper sosiale medlemskap. Her settes følelser i førersetet for å legitimere for 

fellesskapelige opplevelser – og som kilde til «(…) utvikling av solidaritet, samhold og tillit» 

(Tjora, 2018, s.59). Hendelser som utløser slike opplevelser ses som ritualer, og når disse 

gjentas skapes interaksjonsritualkjeder. Dette kan ses opp mot det Tjora kaller for den 

kognitive flaten (1), hvor en felles situasjonsforståelse kan skape en opplevelse av å høre 

sammen.  

For Collins er fysisk nærhet avgjørende for utspilling av disse ritualene. Newcomb (1960) har 

utvikler et «nærhetsprinsipp»; at «(…) fellesskap kan utvikles med utgangspunkt i fysisk 

nærhet» (Tjora, 2018, s.128). Dette kan ses opp mot den materielle flaten (2), hvor fysisk eller 

virtuell tilstedeværelse kan legge til rette for fellesskapelige opplevelser. Den fellesskapelige 

kilden nærvær leder oss til en annen kilde; Arbeid. Videre er nærvær i arbeidsfellesskaper tett 

relatert til den praksisrelaterte flaten (3). I dag finnes det mange former for tillit og solidaritet 

mellom deltakere i ulike former for arbeidsfellesskap. Det fordrer en utvidet forståelse av hva 

arbeid kan være, og ulike grunnlag for tilhørighet og verdsetting. Samtidig kan fysisk nærvær 

bidra til en opplevd trygghet knyttet til tilhørighet og å ha en stabil plass i verden, omtalt som 

«ontologisk sikkerhet» (Giddens, 1991, i Tjora, 2018).  

 

Tjora bruker videre begrepet «kommunikasjonsfellesskap» for å løfte fram hvordan fellesskap 

kan oppstå og opprettholdes via kommunikasjon (Den kommunikative flaten, 4).  Han viser til 

Habermas, som hevder at kommunikasjon er «organisator» og «produsent» for sosiale 

relasjoner i moderniteten (Tjora, 2018). Fellesskap kan også ses som en opplevelse av forhold 

som binder oss sammen gjennom identifikasjon - en følelse av at noe eller noen ligner på en 

selv (Cohen, vist til i Tjora, 2018). Å kunne identifisere seg med andre er videre det sentrale 

ved den biografisk-kulturelle flaten, (5). 

 

Vi har nå sett på 7 sentrale begreper for å forstå fellesskap. I tillegg har jeg vist hvordan disse 

kan knyttes opp mot ulike flater, som kan hjelpe oss å analysere ulike former for fellesskap, 

eller mangelen på det. Tjora mener at fellesskap som ikke fungerer samlende oppstår og 

vedlikeholdes av tilsvarende mekanismer som inkluderende fellesskap. Videre hevder han at 

«(…) en mer nyansert forståelse av fellesskap kan gi oss større evne til å oppdage de sosiale 
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mekanismene knyttet til utenforskap og innenforskap (..)» (Tjora, 2018, s.146). På bakgrunn 

av at jeg i min studie har jeg forsøkt å undersøke ulike sider ved de fellesskapelige 

opplevelsene om bord på Windjammer, har dette perspektivet vært hensiktsmessig å løfte 

frem.  

 

I teori-kapittelet har jeg greid ut om kjennetegn og utfordringer ved dagens ungdomstid og 

høy-modernitet. Deretter har jeg vist til ulike aspekter ved identitet, mestring og fellesskap. 

Jeg har forsøkt å belyse begrepene fra et sosiologisk ståsted. Både identitet og felleskap 

forstår jeg som felles skapt, gjennom handling og forhandling i møte med andre. Det å kunne 

forhandle seg frem til mestringsfortellinger, og å skape en opplevelse av sammenheng, vil slik 

avhenge av møter som legger til rette for slik konstruksjon. Slik er de tre hovedkomponentene 

i dette kapittelet nært knyttet til hverandre.   
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Metode  

I dette kapittelet vil jeg presentere metodiske valg og vurderinger jeg har gjort i arbeidet med 

denne masteroppgaven. Jeg vil starte med å beskrive det vitenskapsteoretiske utgangspunktet 

oppgaven bygger på, og hvordan jeg har brukt denne kunnskapen inn i min oppgave. Videre 

vil jeg presentere utvalget mitt, fremgangsmåten i forskningsprosessen og hvordan jeg har 

behandlet og analysert datamaterialet. Jeg vil også belyse etiske dilemmaer jeg har møtt på, 

samt si noe om forskningens kvaliteter og begrensninger. 

Vitenskapsteoretisk utgangspunkt og metodiske valg 

Formålet med denne oppgaven har vært å få innsikt i tankene til ungdommer som har deltatt 

på livsmestringsprogrammet Windjammer, og deres opplevelse av egen identitet før og etter 

deltakelse. Følgende problemstilling har vært styrende; 

Hvilken betydning opplever unge, som står utenfor skole og arbeid, at 

livsmestringsprogrammet Windjammer har hatt for hvordan de ser på seg selv   

og mestring av egen hverdag? 

 

For å svare på en slik problemstilling forsto jeg at jeg måtte høre ungdommene sine 

personlige fortellinger, og deres tanker om egen utvikling. Kvalitativ forskning kjennetegnes 

av en interesse for informantens beskrivelser av sosiale fenomener, og konstrueres rundt en 

søken etter forståelse av informantens livsverden (Kvale og Brinkmann, 2015). Jeg så derfor 

på kvalitative intervjuer som den mest hensiktsmessige metode. Her kunne jeg få muligheten 

til å prøve ut egen forståelse av det ungdommene fortalte, og samtidig stille oppklarende 

spørsmål for å få mer kunnskap om de temaene som presenterte seg i selve 

intervjusituasjonen. Med dette som utgangspunkt utformet jeg en kvalitativ studie, med et 

teoretisk tolkende formål (Bukve, 2016). Gjennom fortolkning har jeg sett empiriske data i lys 

av et teoretisk rammeverk. Jeg har brukt teori til å bedre forstå – hvor økt forståelse har vært 

selve målet (Bukve, 2016). 

Denne oppgaven bygger på et konstruktivistisk vitenskapssyn, hvor virkeligheter og 

identiteter blir til gjennom deltakerne som konstruerer dem i fellesskap (Blix, 2017). Det 

epistemiske grunnlaget i oppgaven er hermeneutisk. Dette innebærer en forståelse av verden 

som avhengig av den som fortolker og beskriver den (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi 

oppfatter fenomener og opplevelser fra ulike perspektiv, og vår bakgrunnsforståelse vil 

reflektere både hva vi ser, og hvordan vi tolker det vi opplever. I min oppgave har det vært 

nyttig å bruke det billedlige begrepet «den hermeneutiske spiralen», når jeg stadig har vekslet 
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mellom å se del og helhet i relasjon til hverandre (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg har jevnlig 

vekslet mellom å se på de empirinære kodene fra datamaterialet og relevant teori, for å sjekke 

ut delene med helheten.  

 

Utvalg 

Utvalget i studien min, besto av tre gutter og fem jenter mellom 17 og 25 år. Det var ca. ett til 

to år siden de hadde fullført livsmestringsprogrammet, og de holdt til i ulike deler av landet da 

intervjuene ble gjennomført. Historiene de fortalte vitnet om 8 ganske ulike livshistorier, men 

alle fortalte om ulike former for psykososiale vansker i forkant av seiltoktet. 7 av 8 

informanter sto uten utdanning og arbeid på det tidspunktet de meldte seg på programmet, 

eller hadde gjort dette på et tidligere tidspunkt. Den siste informanten var ferdig med 

folkehøgskole, og «mellomlandet» på Windjammer-programmet før hun gikk inn i en ny jobb 

i etterkant. 6 av informantene var enten i jobb eller utdanning på det tidspunktet intervjuene 

ble gjennomført, og noen kombinerte arbeid og skole.  

 

Informantene tok kontakt med meg på eget initiativ, etter at de hadde sett utlysningsteksten 

om studien. Jeg opplevde at alle syntes at deltakelse på livsmestringsprogrammet hadde vært 

en god opplevelse, og noe som hadde vært treffende for dem i deres livssituasjon. Oppgaven 

tar dermed for seg et ikke-representativt utvalg. Inklusjonskriterier for å bli med på min studie 

var at den enkelte skulle ha deltatt på mestringskurset Windjammer for 1-2 år siden. Jeg 

ønsket også at informantene skulle være i alderen 16-25 år, og at de skulle ha stått uten 

utdanning, opplæring eller arbeid over en periode.  

 

Rekruttering av informanter og gjennomføring av datainnsamling 

For å få kontakt med informanter rekrutterte jeg ved hjelp fra prosjektleder hos stiftelsen 

Christian Radich. De delte videre en avtalt tekst på Facebook, SMS og Instagram, hvor min 

kontaktinformasjon ble lagt ved. Til sammen fikk jeg kontakt med 8 ungdommer som ønsket 

å dele sine erfaringer fra tiden før, under og etter Windjammer. De tok alle kontakt på eget 

initiativ, og sendte meg e-post eller SMS etter at teksten hadde blitt delt i de ulike kanalene. 

Det var dermed ikke noen «portvakt» som kontrollerte hva som ble delt til potensielle 

informanter, eller hvem som fikk spørsmål om å bli med. 

 



 
 

31 
 

For å avtale tidspunkt for intervjuene var det praktisk å kommunisere over e-post og sms. I 

tillegg ble et enkelt informasjonsskriv med samtykkeerklæring sendt ut på e-post i forkant, 

med informasjon om at denne ville bli gjennomgått i intervjusituasjonen. På grunn av lokale 

og nasjonale retningslinjer i henhold til covid-19 ble det ikke mulig å gjennomføre fysiske 

møter. Intervjuene ble derfor gjennomført digitalt, med video-samtaler over Teams. Jeg 

brukte appen «Nettskjema-diktafon» til å ta opp lyd, hvor opptakene ble lagret i en trygg sky 

for innsamling og lagring av forskningsdata.  

 

Alle mine intervjuer ble gjennomført i løpet av 8 dager, og det ble derfor lite tid til å jobbe 

med det enkelte intervjuet før det neste sto for tur. Jeg hadde opptil 3 intervjuer på en dag, og 

måtte derfor raskt omstille meg fra det ene til det andre. Det var likevel noen tema som dukket 

opp i prosessen som jeg ikke hadde tenkt på, og jeg var mer forberedt på å følge opp disse 

temaene når de på ny dukket opp i de neste intervjuene. Det jeg opplevde som positivt med en 

såpass intensiv prosess, var at det ble rom for å holde fokus på intervjuer-rollen gjennom hele 

perioden.  

 

Intervjuene startet med informasjon og gjennomgang av samtykkeerklæring, med skriftlig 

samtykke fra alle informanter. Etter dette brukte vi litt tid på å bli kjent, før informantene ble 

bedt om å beskrive uka som hadde vært. Videre fikk jeg informantene til å gå tilbake i tid, og 

fortelle om hvordan hverdagen så ut før de fikk tilbud om plass på livsmestringsprogrammet. 

Hvordan de opplevde selve turen ble neste tema, før jeg fulgte opp med spørsmål om 

opplevelsen av å komme tilbake til hverdagen.  

 

Kvalitative intervjuer  
Jeg valgte å bygge opp mine intervjuer med utgangspunkt i semistrukturerte livsverden-

intervjuer. Dette kan benyttes når temaer fra det daglige livet skal utforskes, og en søker 

informantene sine «(…) fortolkninger av meningen med fenomenene som blir beskrevet» 

(Kvale & Brinkmann, 2015, s.46). Det semistrukturerte intervjuet styres av en intervjuguide 

som dekker ulike temaer, og inneholder forslag til oppfølgingsspørsmål som kan brukes for å 

utdype disse (Kvale & Brinkmann, 2015). Intervju-guiden jeg lagde ble derfor brukt som et 

rammeverk, og som støtte for å drive samtalen frem dersom informantene opplevde det 

utfordrende å nyansere og beskrive handlinger og meningene bak. Følgende spørsmål var de 

overordnede som samtalen ble styrt rundt:  
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Hvem er du i dag?  

Hvem var du før du dro?  

Hvem var du på Windjammer-toktet?  

Tanker om Windjammer i ettertid? 

I utformingen av intervjuguiden forsøkte jeg på å konstruere et rom for å utforske fortellinger 

om identitet i for- og etterkant av selve livsmestrings-programmet. Underveis stilte jeg 

oppfølgende og oppklarende spørsmål, og utforsket temaene som viste seg sentrale for den 

enkelte informanten. På denne måten la jeg til rette for at informantene kunne trekke frem 

fortellinger og narrativer som var sentrale for dem. Ved å snakke om opplevelsen langs en 

lineær tidslinje, kunne det også muliggjøre at informantene lettere trakk fram og forklarte 

sammenhenger mellom opplevelsene. Slik ble en tidslinje tegnet, samtidig som det ble lagt 

opp til at den enkelte kunne bevege seg frem og tilbake langs tidsaksen, og reflektere rundt 

egen endring underveis. Samtalen sirklet videre rundt seiltoktet som et plot, hvor fortid og 

nåtid ble sett i lys av erfaringene fra toktet. Slik fikk intervjusituasjonen et narrativt fokus, noe 

som la til rette for å holde dette fokuset inn i analyseprosessen (Lawler, 2002).  

 

Analyse og behandling av data 
   

Transkribering og anonymisering 

Transkribering kan ses som en transformasjon av datamaterialet, hvor en beveger seg lengre 

bort fra intervjusituasjonen (Kvale & Brinkmann, 2015). Datatranskripsjonene fra intervjuene 

mine er derfor ingen objektiv gjengivelse av det som ble sagt, men en abstrahert fortolkning i 

skriftlig form. De 8 intervjuene jeg gjennomførte resulterte i en tekstmasse på ca. 90 000 ord. 

Alle intervjuene ble transkribert av meg i full lengde. Jeg la vekt på å få med meg alle 

detaljer, og at formuleringene skulle være presise; ord for ord. Etter hvert som jeg kom lenger 

i transkriberingsprosessen så jeg at det i enkelte sammenhenger ikke var hensiktsmessig å 

vektlegge alle intonasjonsmessige understrekninger og følelsesuttrykk (Kvale & Brinkmann, 

2015). I de sammenhengene hvor slike utrykk virket forstyrrende på de meningsbærende 

elementene i det informanten delte, valgte jeg å utelate dette. Denne vurderingen gjorde jeg 

også med tanke på å tilrettelegge for en forståelig presentasjon av intervju-utdrag i 

analysekapittelet. Jeg ønsket å transkribere på en måte som ville gjøre det enklere for leseren 

og utenforstående å få tak på det sentrale i utdragene. En skriftlig språkstil kan også være med 

på å ivareta intervjupersonens integritet, gjennom at den enkelte fremstår mer pålitelig (Kvale 
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& Brinkmann, 2015). Formen på transkripsjonene ble dermed påvirket av flere hensyn. Dette 

gjorde det også lettere å få oversikt over temaer i analyseprosessen som fulgte.  

Jeg anonymiserte informantene underveis i transkriberingsprosessen, først gjennom å bytte ut 

navn med koder og å utelate stedsnavn. Jeg har også valgt å bytte ut enkelte dialektord og 

lokale utrykk, for å unngå at informantene skal kunne knyttes til hjemsted. Videre i analyse-

kapittelet – hvor jeg gjengir deler av innholdet fra transkripsjonene – har jeg anonymisert 

ytterligere. Kjønn og alder har jeg oppgitt der det er relevant, enkelte steder er det fjernet, 

andre ganger endret. Både det å holde tilbake informasjon og å endre informasjon er grep som 

kan gjøres for å anonymisere (Kvale & Brinkmann, 2015). Jeg har også benyttet pseudonymer 

gjennom analysekapittelet, men i enkelte sitater har jeg valgt å ikke knytte disse til en 

spesifikk informant. Dette for å sikre anonymiteten til informantene.  

Gjennom transkriberingen startet en gryende analyseprosess, da jeg stadig vekslet mellom å 

inneha et mikroperspektiv med fokus på enkelt-formuleringer, til å fokusere på det store bildet 

gjennom et «fugleperspektiv».  

I utdragene fra transkripsjonene som finnes i analyse-kapittelet, står “I” for intervjuer og 

“WJ” for Windjammer (tidligere deltaker av Windjammer). 

 

Analysestrategi  
   

Ved å bruke kvalitative intervjuer åpner man også muligheten for å starte prosessen med en 

mer induktiv forskningslogikk, der man kan ha en mer åpen teoretisk forankring ved 

prosjektoppstart (Tjora, 2018). I den innledende fasen av analysearbeidet støttet jeg meg i 

hovedsak til en empiri-nær koding, inspirert av SDI-metodikken til Tjora (2018). Hvordan jeg 

gikk frem i denne prosessen vil jeg redegjøre for senere i kapittelet.  

Målet med studien var å få økt forståelse for betydningen av Windjammer for en avgrenset 

gruppe, og det ble derfor naturlig å fokusere på hvordan informantene organiserte erfaringene 

rundt Windjammer. Dette innebar et fokus på hvordan hendelser ble forklart i relasjon til 

hverandre, og hvordan de ble satt sammen til en meningsfull helhet. Det har derfor vært 

naturlig for meg å støtte meg til et narrativt fokus, og også belyse hvordan noe fortelles, til 

hvem og hvorfor. Hovedfokuset har likevel vært på innholdet i fortellingene, og analysene 

mine kan sorteres innenfor en tematisk analyse. Dette hjalp meg til å holde fokus på de 

meningsbærende komponentene i intervjuene, og å se etter mønster man kunne finne på tvers 

av intervjuene. En slik temasentrert analyse er åpen og fleksibel, noe som krever at forsker 
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evner å vise transparens (Sørly, 2017). Jeg vil derfor forsøke å synliggjøre stegene i min 

analyseprosess i det følgende.  

 

Et narrativt fokus 

Lawler argumenterer for at et narrativt fokus kan være et nyttig verktøy for å konseptualisere 

forklaringer i kvalitative intervjuer (Lawler, 2002). Fokus på narrativer åpner opp for å koble 

fortid og nåtid, noe som hun mener er nødvendig i enhver studie om den sosiale verden. Innen 

den narrative dimensjonen av kvalitativ forskning studerer man mennesker sine fortellinger og 

forklaringer om seg selv og relasjonen til den sosiale verdenen (Lawler, 2002). 

If we want to find out how people make identities, make sense of the world and of 

their place within it – if we want to find out how they interpret the world and 

themselves – we will have to attend to the stories they tell (Lawler, 2002, s.258).  

Her understreker Lawler hvordan forsker er med på å samprodusere fortolkningen, og 

hvordan en objektiv tilgang til fortiden er umulig å frembringe. Hun mener derfor at en 

narrativ analyse kan være en nøkkel for å forstå denne prosessen. Jeg hadde derfor et ønske 

om å fokusere på hvordan den enkelte opplevde en hendelse, heller enn å etterstrebe kunnskap 

om hva som «egentlig» skjedde. Formålet var å fange opp et «innenfra»-perspektiv, for å 

kunne svare uttømmende på problemstillingen denne oppgaven bygger på. 

Empirinær koding  

I den innledende fasen av analysearbeidet mitt lot jeg meg inspirere av, og la til grunn en 

forenklet variant av SDI-metoden. SDI står for stegvis-deduktiv induksjon, og er en 

analysestrategi for datagenerering og teoriutvikling (Tjora, 2018). Denne er utviklet av Aksel 

Tjora, med bakgrunn i perspektiver fra blant annet Grounded theory. SDI-metoden åpner opp 

for en induktiv koding og en «nedenfra- og-opp-analyse» (Tjora, 2018, s.38). Jeg valgte å 

bruke en manuell teknikk, og jobbet med utskrevne transkripsjoner som jeg kodet for hånd, 

linje for linje. Empirinære koder skal etter SDI-modellen si noe om hvordan noe blir sagt, og 

ikke kun hvilket tema det ble snakket om. Kodene skal ligge så tett som mulig opp mot 

datamaterialet, noe som muliggjør at temaer kan utvikles på bakgrunn av disse. I starten av 

kode-prosessen brukte jeg kodetesten til Tjora (2018), for å sikre meg om at kodene var tett 

nok på empirien.  
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Spørsmål 1:  

Kunne man laget koden før 

kodingen?  

  Og spørsmål 2:   

  Hva forteller bare koden? 

  

Dersom svaret på spørsmål 1 er nei, og svaret på spørsmål 2 er at koden gjenspeiler det 

konkrete innholdet, vil det si at du har laget en potensielt god kode (Tjora, 2018, s. 45-46).   

 

Totalt resulterte den empirinære kodingen i om lag 970 koder. Dette ble altså første steg i en 

operasjonaliseringsprosess med å komprimere ca. 90 000 ord fra transkripsjonene, til mer 

håndterlige deler. Videre fylte jeg de empirinære kodene inn i en tabell, delt inn i en slags 

kronologisk tidslinje for hver enkelt informant. Hver informant sine koder ble skrevet opp i 

hver sin kolonnene, og kodene fra intervjuene ble etter kronologisk rekkefølge fulgt ut i de 

tilhørende radene nedover. Jeg valgte å sortere kodene i en slik tabell, for å ivareta det 

narrative fokuset, og se sammenhenger i historiene som kom frem i hvert enkelt intervju. 

 

Informant  1 2 3 4 5 6 7 8 

Før WJ         

Etter WJ         

Under WJ         

Tanker i 

ettertid  

        

 

Tabell 2 

 

Kodegruppering og tematisk analyse 

Neste steg i prosessen var å gruppere de eksisterende kodene i ulike "kodegrupper"(Tjora, 

2018). Jeg brukte tabellen ovenfor som utgangspunkt, og markerte de ulike kodene som så ut 

til å falle under samme type kodegrupper. Jeg forsøkte å se på hvilke koder som gikk igjen på 

tvers av intervjuene, men også hvilke koder som repeterte seg gjennom hvert enkelt intervju.  

 

Etter dette steget i SDI-modellen gikk jeg over til å se på de overordnede temaene som ble 

synlig gjennom kodegrupperingen. Kodegrupperingene har til sammen dannet utgangspunktet 

for hovedtemaene i analysen, sammen med teoretisk informerte begreper. De er organisert 

under temaer som ligger tett opp til de ulike forskningsspørsmålene på denne måten:  
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Identitet Mestring  Fellesskap 

Identitet speilet i relasjon  

• Identifikasjon og 

skillelinjer, oss/vi 

• Se seg selv gjennom 

andre (og deres 

forventninger). 

• Bli kjent med egne 

verdier i møte med andre 

• Rolletaking  

 

  

Transparens og anerkjennelse  

• Å få være seg selv 

• Anerkjennelse 

• Å få/ikke få aksept  

• Selvfølelse og identitet 

• Bli tatt seriøst/respektert  

• Tillit/ansvar  

• Kjenne sin verdi 

  

Endringsnarrativ  

• Finne seg selv  

• Bekrefte en "egentlig" 

identitet 

• Skape seg selv  

• Narrativ om endring 

  

 

 Redusere kompleksitet 

• Flyt  

• Rutiner  

• Tilstedeværelse  

• Færre kommunikasjons-

flater 

• Praktiske, konkrete og 

fysiske oppgaver. 

  

Naturopplevelser 

• Beundring  

• Frykt/respekt 

• Meningsfull utfordring  

  

Utfordrings- og 

mestringserfaringer  

• Stå i utfordringer 

• Mestre håndterlige 

oppgaver 

• Mestring som 

karakterbyggende/ 

identitetsskapende  

• Ut av konfortsone 

• Mestring i - og av 

fellesskap 

• Handlingskapasitet/ 

myndiggjøring 

• Perspektivendring 

• Mestringserfaringer som 

kan resirkuleres 

 

  

 Samarbeid  

• Fysisk nærvær (fokusert 

oppmerksomhet) 

• Arbeids-(fellesskap). 

• Kommunikasjon og dialog 

(samproduksjon og 

problemløsning). 

• Å være sammen om (og i) det 

• Samfunnsmessig deltakelse  

• Rolletaking  

  

Samhold og tilhørighet 

• Mekanismer som binder 

sammen. 

• Gi/få støtte og bekreftelse 

• Få bidra (være del av en 

gruppe) 

• Finne trygghet i grupper  

• Identifikasjon og symbolske 

grenser 

• Opplevelsesfellesskap 

• Felles situasjonsforståelse 

• Knytte bånd til like/ulike 

  

Ansvar og nærhet   

• Åpne opp på On-boarding 

• Følelsesblotting 

• Ha tillit til andre  

• Få tillit fra andre 

• Få/gi anerkjennelse  

• Ansvarsfølelse 

• Komme bak fasaden 

  

 

Tabell 3 

Disse temaene vil jeg gå nærmere inn på i analyse-kapittelet, og se på temaer og mønster på 

tvers av intervjuene.  

 

Forskningsprosessen som helhet bærer preg av en abduktiv logikk, da jeg til stadighet har 

vekslet mellom å bruke teoretiske og empiriske briller. Tjora omtaler abduksjon som 

kvalifisert gjetning; der teorier er nødvendig for å forstå data (2018). Han mener dette kan 

være med på å hjelpe oss å forstå arbeidet gjennom teoretiske merkelapper, noe som også kan 

muliggjøre en form for generalisering.  
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Refleksjon over undersøkelsens kvalitet  

 
En forsker skal alltid etterstrebe objektivitet. Holdningene og bakgrunnsforståelsen vår vil 

samtidig alltid være med på å forme teoriutvelgelse og metodiske valg. I tillegg vil dette 

påvirke blikket vi har med oss videre inn i analysen. Innenfor disse rammene forsøker vi å 

utforme intervju-guider uten ledende spørsmål, og å legge til rette for en symmetrisk relasjon i 

intervjusituasjonen, for å ikke lede informanten til å svare det ene eller det andre. Likevel kan 

vi tenke oss at informantene kan ha tanker om hva de tror den som intervjuer ønsker å høre. 

Blix argumenterer for at narrativ forskning bør bevege seg bort fra målet om at forskeren skal 

være en objektiv observatør, men at en bør erkjenne at forsker er med på å påvirke det som 

forskes på, og er en del av kunnskapsproduksjonen. «Det at forskningsprosessen påvirker og 

endrer det som forskes på, anses altså ikke som et metodologisk problem, men som et formål 

ved forskningen, en kilde til kunnskapsutvikling" (2017, s. 120). Blix sin kollega Sørly 

argumenterer for det samme; «Det som fremstilles er ikke om deltakerne, men om hvordan 

forskeren skaper mening av materialet» (2017, s.39). 

I kvalitative intervju snakker vi om at forsker er med på å samskape data i intervjusituasjonen, 

og egen subjektivitet er derfor helt nødvendig å redegjøre for. Dette innebærer samtidig en 

erkjennelse av at også forskerens identitet er samkonstruert, og medfører et behov for å 

tematisere forskerens identitetskonstruksjoner (Blix, 2017). Fra tidligere er jeg utdannet 

sosionom, og er opptatt av å se mennesker i sin relasjon til sin kontekst. I tillegg er jeg 

interessert i mestringsperspektivet, noe som gjør meg nysgjerrig på historier som forteller noe 

om «hva som gikk bra» og «hvorfor». Dette med på å påvirke analysen som følger, da jeg 

gjennom 8 individuelle intervjuer har fått høre historier fra ungdom som har fortalt om egen 

endring. Jeg har vært interessert i å følge opp dette gjennom å fokusere på hva det var som 

gjorde at opplevelsene fra Windjammer ble viktige videre. 

 

Vinteren 2020 deltok jeg som frivillig på et tokt med Windjammer og ble kjent med flere 

«Windjammere». Dette førte til at jeg i forbindelse med rekrutteringsarbeidet kom i kontakt 

med flere som jeg kjente til fra tidligere. Man kan anta at dette har påvirket både hvem jeg 

fikk kontakt med, og hva informantene ønsket å dele i intervjusituasjonen. Kanskje kan dette 

ha ført til at de var mer åpne – siden vi allerede hadde etablert en relasjon. Men det kan også 

være at det gjorde at noen «holdt mer igjen», da det kan være vanskelig å dele nære 

opplevelser med noen man har kjenner fra en annen arena. En «dobbelt-rolle» som både 

forsker og bekjent kan også ha ført til at jeg til en viss grad ble assosiert med stiftelsen. Man 
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kan heller ikke utelukke at dette har farget innholdet i intervjuene. Jeg vil samtidig 

argumentere for at min kjennskap til stiftelsen kan ha ført til at jeg fikk kontakt med 

informanter som ikke nødvendigvis hadde tatt kontakt dersom de ikke kjente til meg fra 

tidligere. Dette kan kanskje ha ført til et noe mer variert utvalg. 

 

En av informantene fortalte at han hadde valgt å ta kontakt med meg fordi det «gikk bra med 

han», og at han mest sannsynlig ikke hadde tatt kontakt med meg dersom situasjonen var 

annerledes. Dette bekreftet en forventning jeg hadde fra tidligere, at det ville være deltakere 

som hadde opplevd en positiv endring som ville ta kontakt for å bli med i prosjektet. Andre 

informanter fortalte på samme måte at de var fornøyde med den opplevelsen de hadde hatt på 

Windjammer, og derfor ønsket å være med på å «gi noe tilbake».  

Som alle andre samfunnsfaglige studier, er dette et forskningsprosjekt preget av etiske 

dilemmaer. Kvale og Brinkmann sier det slik; «Forskningsintervjuet er gjennomsyret av 

etiske problemer» (2015, s. 34-35). Det har derfor vært viktig for meg å vurdere hvilke 

konsekvenser denne studien kan få, både på individ- og samfunnsnivå. Gjennom denne 

oppgaven har jeg forsøkt å løfte frem noen historier fra Windjammer-deltakere, men har ikke 

ønsket å vurdere i hvilken grad det har vært «vellykket». Mitt mål har ikke vært å vurdere, 

måle eller rangere dette prosjektet. Jeg har tegnet opp noen historier om hvordan noen 

ungdommer beskriver at denne opplevelsen har påvirket dem i ettertid.  

Som nevnt har jeg gjort meg en del tanker om hvordan jeg ønsker å skrive om ungdommene i 

studien min for å ivareta deres konfidensialitet og anonymitet. Videre har jeg også reflektert 

en del over hvordan jeg ønsker å definere og fremstille ungdom i «utenforskap». Dette er på 

ingen måte en ensartet gruppe, og det har vært viktig for meg å omtale og definere gruppen på 

en måte som informantene i min studie (som jeg ser på som ulike og ressurssterke) kan kjenne 

seg igjen i. I fremstillingen i analysen har også dette vært styrende. Jeg ønsker at den enkelte 

skal kunne lese oppgaven og føle at sin stemme er representert og ivaretatt på en god måte. 

Det har derfor vært viktig for meg å beskrive hva som er mine tolkninger, og hva som er 

deres.  

Å stille spørsmål til hvilke konsekvenser forskningsprosjektet kan ha for informantene er også 

viktig. Hvordan vil det oppleves for ungdommen å delta i forskningen? Og hvilke spørsmål 

om deres bakgrunn er hensiktsmessige å stille for å svare på min problemstilling, uten å hente 

ut mer informasjon enn jeg trenger? Dette er spørsmål jeg vurderte fortløpende, men også i 

forkant av intervjusituasjonen. Jeg brukte tid på å bli kjent med informantene, og for å skape 



 
 

39 
 

et trygt rom for å dele, fortalte jeg litt om meg selv. Jeg vektla også å rose informantene for 

det de valgte å dele om seg selv, og for at de våget å være sårbare og åpne. Fortellinger 

foregår i relasjoner. Dette fordrer et ansvar om å møte den andre umiddelbart i den løpende 

dialogen, men krever også at forskeren har en bevissthet rundt samskaping og samproduksjon, 

og derfor et ansvar for transparens av egen refleksivitet i fremstillingen (Sørly, 2017). Jeg 

opplevde at informantene var tilfredse med det de delte. Under intervjuene tok jeg meg god 

tid til å snakke med hver enkelt, og det ble også rom for å reflektere rundt hvordan de 

opplevde gjennomføringen av intervjuene. Jeg var opptatt av å presisere at de gjerne kunne 

trekke tilbake noe de hadde sagt, dersom de i ettertid skulle komme til å angre. Ingen av 

informantene har benyttet seg av denne muligheten, heller ikke når vi var i kontakt i etterkant 

av intervjuene. Blant annet var jeg i kontakt med alle informantene da jeg varslet om at jeg 

utsatte innlevering med ett halvt år (fra juni til desember 2021). Det var også to av 

informantene som uttalte at de ønsket å få tilsendt den skriftlige transkripsjonen av intervjuet. 

De kom med tilbakemelding om at den skriftlige representasjonen samsvarte med deres 

opplevelse av intervjuene. Dette mener jeg er med på å styrke studiens troverdighet og 

reliabilitet. Et annet moment som også bidro til dette; er at jeg tok frem oppgaven på ny i 

september, og analyserte datamaterialet med nye øyne. 

Oppbevaring av data handler også om konfidensialitet, og jeg var derfor opptatt av at dette 

skulle gjøres på en så sikker som mulig måte. Derfor brukte jeg appen Nettskjema-diktafon 

under opptakene, samt en ekstra telefon uten sim-kort som «back-up». Transkripsjonene 

lagret jeg i One-Drive med en to-trinns-autentisering. Dette samsvarte med Høgskulen i Volda 

sine retningslinjer for studentprosjekter.  
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Analyse  

I dette kapittelet utforsker jeg hvordan informantene fortalte om hvilken betydning 

livsmestringsprogrammet «Windjammer» hadde hatt for dem. Jeg har forsøkt å belyse 

sentrale temaer blant informantene som gruppe, og samtidig få frem nyanser i materialet. I 

tillegg har jeg hatt et særlig fokus på å utforske årsakssammenhengene som ble tegnet opp av 

den enkelte, med utgangspunkt i en narrativ tilnærming. Analysekapittelet er delt inn i tre 

overordnede temaer, en tredeling som ligger tett opp mot forskningsspørsmålene. Først tar jeg 

for meg hvordan Windjammer har påvirket synet informantene har på seg selv og deres 

identitetsfortelling, deretter setter jeg fokus på mestringserfaringer, og til sist det som dreier 

seg om fellesskaplige opplevelser.  

Gjennom alle delkapitlene har jeg særlig fokus på hva som kjennetegner opplevelsene 

informantene fikk som deltakere på Windjammer, da disse skisseres som et klart vendepunkt 

for informantene. Windjammer-fortellingene blir slik et narrativt verktøy, som bidrar til å 

skape en sammenhengende identitetsfortlling. Dette kan ha sammenheng med hvordan 

settingen rundt intervjuene ble konstruert, men det kan også sees som et funn at deltakerne 

bruker motsatte eller svært ulike beskrivelser av seg selv før og etter. Det har derfor vært 

naturlig å forsøke å gripe tak i nettopp hva det er med denne opplevelsen som har ført til at 

ungdommene forklarer endring ut i fra denne. Jeg har også forsøkt å utforske 

endringsprosessene som sprang ut fra denne opplevelsen, og hvordan identitetsfortellingene 

ble forankret i disse.  

Hvilken betydning opplever unge, som står utenfor skole og arbeid, at 

livsmestringsprogrammet Windjammer har hatt for hvordan de ser på seg selv  

og mestring av egen hverdag. 

• Hva forteller ungdommene om hvem de var før, under og etter 

livsmestringsprogrammet? Og hvordan har Windjammer bidratt til endring i hvordan 

den enkelte ser på seg selv?  

• Hva forteller ungdommene om mestringsopplevelser på Windjammer? Og hvordan 

relaterte ungdommene disse til erfaringer før og etter? 

• Hvilke opplevelser av fellesskap har ungdommene før, under og etter 

livsmestringsprogrammet? Og hva kjennetegnet de fellesskapelige opplevelsene på 

Windjammer? 
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Identitet – forskningsspørsmål 1  

Hva forteller ungdommene om hvem de var før, under og etter livsmestringsprogrammet? 

Og hvordan har Windjammer bidratt til endring for hvordan den enkelte ser på seg selv? 

De store linjene i materialet mitt viser at informantene gjennom intervjuene endret 

beskrivelsene av seg selv, med Windjammer som et klart vendepunkt. I starten av alle 

intervjuene ba jeg informantene fortelle om en typisk uke i livene deres, og om hvordan 

hverdagen så ut før livsmestringsprogrammet. For å si noe om hvordan hverdagen så ut i 

forkant, trakk informantene frem beskrivelser av utfordringer med skole, rus, psykiske plager 

og mangel på mestring. Videre fortalte informantene om opplevelser underveis på 

Windjammer, og hvordan de så seg selv i lys av disse erfaringene i ettertid. Informantene 

formidlet på ulike måter hvordan de i etterkant av Windjammer hadde fått en økt forståelse av 

hvem de var, hva slags retning de vil gå, eller hvem de ville være. Gjennom deltakelse på 

Windjammer så det ut til at de hadde fått mulighet til å skape en sammenhengende fortelling 

om seg selv, hvor både gode og vonde erfaringer kunne inkluderes – ved at de hadde mestret 

og vokst på utfordringene. Det fremsto som om erfaringene fra Windjammer hadde bidratt til 

at informantene kunne skape positive identitetsfortellinger eller identitetsnarrativ. De 

fortellingene jeg har valgt å sette søkelys på, er i stor grad de som informantene beskrev som 

avgjørende for egen endring underveis på toktet. Jeg vil også trekke frem hvordan 

informantene så på seg selv i etterkant av Windjammer, med bakgrunn i erfaringene fra toktet. 

 

Identitetsfortellinger 

Noen informanter vektla hvordan det å se seg selv i møte med andre på seilturen var med på å 

bekrefte et bilde av hvem de var, som om de hadde funnet tilbake til seg selv. Andre beskrev 

hvordan de gjennom eksponering for nye situasjoner fikk se andre refleksjoner og nyanser av 

egen personlighet. Særlig en av informantene var opptatt av hvordan hun i løpet av seilturen 

fikk se en ny versjon av seg selv; en voksen versjon som minnet om slik hun husket seg selv 

som barn. Hun så opplevelsene om bord på Windjammer i lys av tidligere erfaringer, og 

knyttet disse sammen i en identitetsfortelling som forente disse. Broch beskriver informantene 

i sin studie som sosiale entreprenører og sosiale navigatører (2020). Denne beskrivelsen 

mener jeg er fruktbar å se opp mot identitetsarbeidet ungdommene i min studie beskrev. 

Kristoffer fortalte at han brukte Windjammer til å bekrefte en "egentlig" identitet; at han 

gjennom turen fikk bekreftet at han reagerte slik han hadde forutsett. Kristoffer brukte mye av 

intervjuet på å fortelle om hvordan Windjammer hjalp han å bekrefte teorier han hadde fått 



 
 

42 
 

når han var syk, teorier om hvem han kunne være, og hva han kunne få til. Han fortalte at han 

hadde forstått at han måtte gjennom noe tøft for å få selvtillit. Han skisserte et bilde om 

hvordan han aktivt var med på å konstruere og å skape en identitet på denne måten;  

 

(…) Det er så dumt å legge identiteten din i noe som kan bli tatt vekk fra deg”. Det er 

jo helt sånn dum tankemåte da, men sånn som jeg hadde det før da. Så da ble 

det egentlig bare okei: hvordan kan jeg gjøre meg selv så sterk og smart som mulig 

da, at uansett hva det er jeg gjør, sånn eksternt, så har jeg så mye i meg selv, at jeg 

ikke føler at, at jeg kan tape meg selv igjen da. Og det, det var liksom det med, å gjøre 

utfordringer å - å lese bøker, finne ut av disse tingene her da. Som gjorde det. Også 

bekreftet jeg det etter Windjammer.   

 

Her ser vi hvordan han brukte utfordringer for å gjenvinne en tillit til seg selv og egne evner, 

noe som fremsto som sentralt for hans forståelse av identitet. Han valgte videre aktivt å bruke 

Windjammer som en arena for å utforske og bekrefte dette. Han hadde tidligere opplevd å 

miste skoleplassen sin, og var opptatt av hvordan dette hadde utfordret bildet han hadde av 

hvem han var. Under intervjusituasjonen utfordret jeg Kristoffer på hva han mente når han 

brukte ordene identitet og identitetskrise. På dette svarte han;  

 

(…) kanskje identitet er feil begrep jeg brukte. Det er kanskje mer selvtillit da – fordi 

før. Så fikk jeg selvtilliten min av (det han holdt på med). (…)  Men når det ble tatt 

vekk, så hadde jeg ikke den selvtillits-følelsen ... og når noen spurte “hvem er du eller 

hva gjør du” så følte jeg meg skikkelig dårlig, fordi jeg hadde ikke noe å si, ikke sant. 

Men nå er det mer sånn. Jeg bryr meg ikke om det. Fordi, hvis jeg 

skulle mistet skoleplassen, så hadde jeg ikke hatt samme krise nå, fordi jeg vet at jeg 

er i stand til å gjøre så mye annet. At det er litt sånn, okei whatever liksom, da får jeg 

til noe annet- på et annet felt eller whatever da. Så hadde det gitt meg selvtillit ved at 

jeg hadde, jeg hadde greid å gjennomføre andre ting også da.  

 

(…)   

 

Men jeg brukte ordet identitetskrise, bare fordi ehm, jeg mistet de tingene jeg holdt på 

med da, så jeg visste ikke hvem jeg var da. Men nå vet jeg at jeg er en person som kan 

gjøre ting.  
 

 

Slik jeg forstår Kristoffer, er det sentrale for han å ha tillit til egen verdi, uavhengig av hva 

som gir han denne tilliten. Han koblet identitet til utfordringer, mestring og selvfølelse. Videre 

fortalte han at den tryggheten slike erfaringer kan gi, betydde mer for han enn å kunne 

identifisere seg med noe konkret, for eksempel en spesifikk yrkesgruppe. Det kan også være 

interessant å reflektere over om det å delta på Windjammer for noen kunne være starten på å 

«ha noe å si» - en hendelse eller noe betydningsfullt å kunne fortelle om til andre.  
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Elise konstruerte også en fortelling med en før/etter-effekt, knyttet opp mot erfaringer på 

Windjammer. Hun fortalte om en tung ungdomstid hvor hun slet med angst og isolerte seg, og 

beskrev en usikkerhet knytet til veivalg. Hun hadde tilfeldigvis snublet over Windjammer sin 

nettside, og tenkte at det så perfekt ut for henne - for folk som «sto litt fast». Om tiden etter 

Windjammer fikk historien hennes en annen vending. Hun trakk blant annet frem at hun i 

etterkant av Windjammer hadde hatt langt færre og mindre angstanfall;  

«Det er det første året på veldig lenge, at jeg har hatt mindre angst, og generelt 

problemer med ting. Så det helt klart satte i gang en positiv prosess, tror jeg. Med 

å klare å takle ting på en annen måte, enn jeg har gjort før».  

 

Elise skilte slik mellom utfordringer før og etter Windjammer. Et av momentene hun vektla 

som viktig fra turen, var hvordan hun hadde forstått betydningen av å åpne seg opp for andre 

(utdypes mer i analysekap. om fellesskap). Hun hadde også fått se at ved å gå gjennom noe 

vanskelig, ble det ofte bedre i ettertid (utdypes i analysekap. om mestring). Dette la hun frem 

som lærdommer hun hadde tatt med seg videre, noe som kom frem når vi diskuterte hvordan 

det hadde vært å komme inn i en arbeidshverdag i ettertid av Windjammer; 

Ja, jeg er fortsatt usikker på hva jeg skal.. Liksom, bli. Men, jeg har, i det 

minste, funnet litt mer ut hvem jeg er som person og i en gruppe og, jeg har klart å 

liksom ta, ta det litt i bruk, de, noen av tingene jeg lærte på Windjammer. Sånn, 

hvordan jeg var i en gruppe og sånn, og liksom klart å bruke det litt på jobben. Og det 

ble jo at jeg.. Jeg kom inn i et godt miljø på den jobben og ...  

Det er interessant å se hvordan Elise trakk frem at hun hadde fått en økt forståelse av egen 

identitet, på tross av at hun var usikker på hva hun ville bruke karrieren sin på. Hun klarte 

også å si noe om hvordan hun brukte dette i ettertid; at hun hadde fått en større forståelse for 

egen fungering i grupper, noe hun kunne bruke i nye situasjoner. Videre utfordret jeg Elise til 

å si noe om hvor hun så for seg at hun hadde vært, dersom hun ikke hadde deltatt på 

Windjammer: 

WJ: det, det har jeg tenkt på.. og jeg er så usikker. For jeg følte at den Windjammer-

delen av livet har.. Jeg vokste liksom en del på det halvåret der. Og om jeg ikke hadde 

hatt de opplevelsene der, så er jeg så usikker på hvor i all verden jeg hadde vært nå. 

Både som person og i verden liksom. Men jeg klarer ikke helt å se for meg..  

I: Ja, for det er kanskje tilfeldigheter? Som har ført til at du ble en del av det og hva 

som har skjedd videre?  

WJ: ja.. Jeg er litt usikker på om jeg på en måte hadde turt å ta.. Å utfordre meg selv -

 så mye som jeg tør nå.. Jeg turte liksom ikke det før. Og satt fast i en sånn tankegang 

om at jeg ikke fikk til ting og sånt, og ikke likte utfordringer og sånn. Men egentlig har 

jeg funnet ut at jeg elsker utfordringer.. Så.. Ja, det har hvert fall vært en veldig positiv 

opplevelse. 
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Elise beskrev slik at hun hadde fått et nytt syn på utfordringer, noe hun så i relasjon til 

deltakelse på Windjammer. Hun videreførte denne tankegangen i ettertid, noe som gjorde at 

hun turte å utfordre seg selv i større grad enn hun gjorde før.  

 

Flere av informantene viste til andre sine beskrivelser av seg selv før og etter Windjammer, 

for å forklare egen endring. Fiona gjorde dette på følgende måte:  

«(...) Alle jeg kjenner, som kjenner meg godt, sier at jeg er blitt et helt annet menneske 

etter der ute. At det er liksom ikke det samme igjen da. For jeg var liksom mye 

mer inneslutta og lukka før da, (..). Altså jeg var veldig mye mer lukka før da enn det 

jeg er nå. Nå er jeg blitt mer utadvendt.»  

 

Hun fortalte at det tok litt tid før hun så den samme endringen selv, men at hun etter hvert 

hadde oppdaget flere sider som hun hadde utviklet seg på. Hun trakk blant annet frem 

hvordan hun hadde blitt flinkere til å stå opp for seg selv, og si i fra dersom hun opplevde at 

noen behandlet henne dårlig. Det hun trakk frem som avgjørende for endringen, var at andre 

hadde akseptert henne på Windjammer. Det handlet ikke om at hun hadde stått i konfliktfylte 

situasjoner som gjorde henne trent på å stå opp for seg selv, det var heller motsatt: Det at hun 

hadde fått oppleve å få støtte og anerkjennelse var med på å gjøre det lettere å stå opp for seg 

selv i konfliktfylte situasjoner i ettertid: 

(…) jeg tror, altså, det var ikke så mye sånt som skjedde ombord, men jeg tror det 

kanskje var det at – at jeg følte jeg fikk til ting- og at jeg … at jeg var bra nok da. At 

jeg mestrer ting om jeg bare går inn for det. Så da er det litt lettere å si fra om 

ting også.. 

I sitatet ser vi hvordan Fiona møtte nye situasjoner, ved å fremkalle opplevelser fra toktet. 

Hun brukte tidligere erfaringer av anerkjennelse, som grunnlag for å forstå hvordan hun 

håndterte nye utfordringer. Slik integrerte Fiona mestringserfaringer fra toktet i sin 

identitetsfortelling. På spørsmål om hvordan Windjammer hadde påvirket Fiona, satte hun 

opp en slags metaforisk tidslinje. Hun fortalte at hun var på vei ned en bratt bakke før tokt, at 

hun klatret langt opp ute på havet, men at hun datt litt ned igjen når hun kom hjem - «Nå går 

det litt opp og ned». Fiona fortalte slik at hun opplevde en utvikling gjennom deltakelse på 

Windjammer, men viste samtidig en realistisk holdning knyttet til svingninger. Broch sin 

forståelse av denne tematikken er beskrivende: I sin studie fant hun at fortellinger kan skape 

broer og interaksjon mellom ulike livsverdener – og bidra til å skape likevekt og balanse 

(Broch, 2020). Dette synes jeg kan minne om hvordan Fiona og de andre ungdommene i 

studien utforsker sin identitet.  
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Daniel viste, på samme måte som Fiona, til andres beskrivelser når han ble spurt om hvordan 

Windjammer hadde formet han i ettertid. Han fortalte at han fikk tilbakemeldinger om at han 

var mer åpen, og at han deltok mer. Samtidig pekte han på at dette var beskrivelser han ikke 

kjente igjen selv: 

WJ: For meg var jeg samme person som dro og kom tilbake.  

I: så du var ikke helt enig i det de sa?  

WJ: Ja.. Men tydelig så hadde jeg åpna noen av dørene, kan du si da, som jeg hadde 

låst inni meg..  

I: kjenner du det?  

WJ: ja.. Jeg var i alle fall., liksom, mer glad og arbeidsvillig når jeg kom tilbake..  

(…) 

I: hvordan kjenner du det nå da? De dørene du åpna, er de fortsatt åpne, eller er de mer 

lukka, eller mer åpne?  

WJ: nå, nå så føler jeg at de er litt mer lukka, på grunn av, jeg er tilbake til skolen, 

også sitter jeg på en måte bare foran en lærer som står ved tavla og prater og prater og 

prater. Men når vi er på verkstedet og sånt, da føler jeg at døren åpner seg igjen. Men 

når vi er tilbake til klasserommet så lukker den seg igjen.  

Daniel viste på denne måten hvordan han så endringer hos seg selv, men han så det ikke som 

en konstant forandring. Han la spesielt vekt på hvordan det å være eksponert for teoretisk 

undervisning gjorde at han «lukket døra», og at det var under praktisk arbeid og samarbeid at 

den kunne åpnes. Dette kan være interessant å se i relasjon til et økt fokus på teoretisk 

undervisning i norsk skole. En slik skolehverdag gjorde at Daniel ikke kjente at han kunne 

«åpne opp». Når han ble utfordret på hva som gjorde at han åpnet disse dørene (på 

Windjammer) vektla han betydningen av å bli hørt av mennesker som er «open-minded», folk 

som «ikke gir opp å forstå seg på meg». Dette fortalte han at han kun hadde opplevd èn gang 

før, i møte med psykologen sin.  

 

Flere av informantene trakk frem utfordringer knyttet til sin psykiske helse. Noen vektla at de 

psykiske utfordringene hadde avtatt etter Windjammer (som vist til i sitatene til Elise). 

Hermine beskrev noe av det samme, men samtidig var historien ganske annerledes. Hun trakk 

frem Windjammer som avgjørende for å forstå egen psykisk helse, og at hun i møte med 

andre på skipet forsto at hun trengte hjelp;  

I: Tror du at Windjammer har påvirka livssituasjonen din i dag?  

WJ: Ja, hadde det ikke vært for Windjammer så hadde jeg mest sannsynlig ikke visst 

at jeg var psykisk syk før ... enda. Det var der jeg fant det ut.  

I: Ja, så det var de tinga du har tatt tak i nå, det har vært ting du ikke visste at du 

trengte hjelp til å jobbe med?  
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WJ: Ja, jeg trodde det var helt normalt, at alle hørte stemmer og så ting og sånt. Så det 

visste ikke jeg.  

I: Så gjennom å snakke med andre om det, så ble du klar over at du kanskje kunne få 

mer hjelp?  

WJ: Ja. Så det var det som motiverte meg til å ta kontakt med psykolog  

 

Hun beskrev på denne måten at Windjammer bidro til at hun tok tak i problemene sine. 

Videre fortalte hun om ulike grep hun hadde tatt i etterkant, og at hun hadde tatt bedre valg 

for seg selv og de rundt - for eksempel ved å bryte med rusmiljøet. Gjennom 

intervjusituasjonen ble Hermine utfordret på å si noe om hvordan hun så for seg at hverdagen 

ville ha sett ut, dersom hun ikke hadde blitt med på Windjammer: 

I: Jeg har fokus i denne oppgava på hvordan man ser på seg selv og hvem man tenker 

man er. Tenker du at du er den samme personen nå som du var når du dro?  

WJ: Nei. Det er jeg ikke. Ikke i det hele tatt. Jeg har tatt masse bedre valg for meg selv 

og andre rundt meg. Jeg har lært at man må klare å ha det bra med seg selv for å klare 

å ha det bra med hverandre. Det har hjulpet meg veldig mye.  

(…) 

I: Du sa tidligere at du først og fremst ikke hadde bedt om hjelp. Hva tror du ellers du 

hadde brukt tida på?  

WJ: Rus. Ja, det var det som var hjelpen min før. Jeg selvmedisinerte og visste ikke at 

jeg drev med selvmedisinering, jeg bare visste at det gjorde at jeg følte meg bedre. Så 

jeg tror at hvis jeg ikke hadde kommet meg inn i behandling, så hadde jeg sikkert vært 

ganske narkoman nå.  

Det var sterkt å høre Hermine beskrive hvilken retning hun fryktet at livet hennes kunne ha 

tatt. I tillegg var det interessant å se hvilket bilde hun tegnet av egne handlingsmønstre før 

seiltoktet. Handlingsmønsteret hadde hun fått hjelp til å bryte i behandling, noe hun ble 

motivert for å starte med under Windjammer-programmet. Slik skisserte både hun og andre 

informanter en ganske brutal historie, når de ble spurt om hvordan de trodde hverdagen kunne 

ha vært. Noen sa at de sikkert hadde vært «på en kirkegård», «innlagt på psykiatrisk» eller 

«uføretrygdet med knekt rygg» dersom de ikke hadde fått snudd retningen på livene sine – 

noe som flere beskrev at de hadde gjort etter Windjammer.  

Brianna tegnet et skille når hun beskrev egen identitet, der Windjammer var det avgjørende 

vendepunktet. På spørsmålet om hva Windjammer hadde gjort med måten hun så på seg selv, 

fortalte hun at hun så på seg selv som «totalt mislykka og uten håp» før Windjammer, at hun 

ikke hadde en historie med å fullføre ting og at hun «stakk av» når ting ble for vanskelig. 
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Videre fortalte hun at hun i ettertid av Windjammer så et lys i tunellen – selv om det fortsatt 

gikk opp og ned «som for alle andre». Hun normaliserte på denne måten et liv som svinger, 

noe som kan ses som en måte å skrive sine problemer inn i «normalitetsfeltet». Hun 

reflekterte videre over hva som ville skjedd dersom hun ikke hadde funnet Windjammer-

programmet: 

WJ: så er jeg temmelig overbevist at ... Selvfølgelig, det finnes andre programmer 

også liksom, men, nå er det Windjammer som er aktuelt. Og, hadde jeg ikke blitt med 

på Windjammer så er jeg temmelig sikker på at jeg hadde ligget på en kirkegård, ja … 

en god stund allerede. Eller vært lagt inn på psykiatrisk eller no. Det hadde ikke vært 

noe positiv opplevelse hvert fall.  

 

Her ser vi hvordan Brianna sine forventninger knyttet til hvordan livet kunne ha blitt, var 

vonde og alvorlige. Hun så ikke for seg at hun hadde hatt det bra, og var usikker på om hun 

hadde orket å leve videre dersom hun ikke hadde funnet en ny retning på livet. Hun trakk 

frem at andre programmer muligens kunne ha bidratt med det samme, men at det for henne 

var Windjammer som hadde blitt retningsgivende. Etter hjemkomst så hun eget liv fra et annet 

perspektiv, med bakgrunn i de opplevelsene hun hadde vært gjennom. Dette beskrev hun som 

avgjørende for hvordan hun hadde det i dag. 

 

Andre var mer nøkterne i sine beskrivelser av hvordan livet kunne ha sett ut, og fortalte at de 

trodde de på et eller annet tidspunkt ville ha funnet en jobb eller et eller annet å holde på med. 

Georg fortalte at han følte seg mislykka i mange år, men etter Windjammer fikk han et nytt 

syn på mulighetene han hadde, og en annen forståelse for at han ikke nødvendigvis måtte 

gjøre det som ble forventet av - eller «servert til» han. Når han kom tilbake fra tokt gjorde han 

det også slutt med kjæresten. Han fortalte at han skjønte at han ikke hadde vært seg selv, og at 

det ikke hadde vært et så bra forhold. Han forklarte det som om Windjammer hadde satt i 

gang en prosess, hvor han hadde begynt å «nøste opp i» hvordan han ville leve, hvem han var, 

og hvordan han ville bli behandlet. Han fortalte at han hadde snakket en del om tilværelsen 

hjemme med venner på båten, og at dette hadde vært viktig for å ta tak i ting i etterkant.  

Det var flere som fortalte at kontrastene var store når man så kom hjem fra Windjammer-tokt. 

Slik beskrev Brianna det;  

Ja, jeg lå i senga hele dagen, og.. Irriterte meg over at det var stille. For da har 

du ligget på banjer med x antall folk i nesten en måned, og det er folk overalt. Det var 

egentlig skikkelig tungt, de første dagene. Fordi det gikk en del dager fra vi kom hjem 

til vi hadde off-boardinga. Og de dagene var liksom, det var ikke noe morsomme 

dager, det var såå kjedelig.  Det var jo ikke noe å gjøre, for det var jo på en måte. Det 
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var jo ikke sånn at jeg kunne starte i hundre prosent jobb den dagen etter jeg kom hjem 

liksom. Så det var liksom ... det var ganske tomt. Og det var, jeg hadde jo på en måte 

ikke noe sånn oppfølgingstjeneste eller noe sånt. Det er liksom, det har jeg lært i 

ettertid da, at det er veldig viktig, å ha noen som står på en måte klar til å ta imot når 

du kommer hjem. For du kommer hjem og er DER oppe liksom. Men det tar ikke lang 

tid før du på en måte er tilbake i komfortsona under dyna. Ehh.. Også var jeg skikkelig 

sliten. Det tar jo på... Men det var. Det var skikkelig tungt og skikkelig trist. At det på 

en måte var ferdig. (…) 

Slik løftet Brianna frem noe som flere av informantene så på som en krevende del av det å 

delta på Windjammer, nemlig det å komme tilbake til hverdagen. Dette var noe mange 

beskrev som utfordrende. Brianna viste til hvordan kontrastene var store, og at det kjente 

handlingsmønsteret kunne være lett å «falle tilbake» til. En av deltakerne fortalte at det etter 

hans oppfatning var ved hjemkomst at det «ekte» arbeidet begynte. Det var da han måtte 

implementere endringen til den kjente hverdagen. 

  

En annen informant fortalte også om hvordan det var tøft å komme tilbake, og å plutselig 

være alene. Hun hadde lagd en plan på tokt, men fortalte at hun mistet motivasjonen for å 

følge denne når hun kom hjem igjen. Da hun kom tilbake ble hun sittende alene med følelsene 

sine, og overtenkte en episode som hadde vært vanskelig på slutten av turen: Under siste del 

av oppholdet hadde hun fått tak i store mengder alkohol i en havn de hadde besøkt, noe som 

ikke var i tråd med reglementet på Windjammer. 

I: Var du sint på deg selv for det? 

WJ: Ja, for jeg har slitt veldig mye med rus. Så når jeg hadde gått nesten en måned 

uten å ha drukket meg full og blacka ut, så var jeg ganske stolt av meg selv. Det var 

det lengste jeg hadde gått på flere år.  

I: Oi. Klarte du å tenke det etterpå? At du var fornøyd med at du hadde klart å være 

edru, eller overskygga avslutninga den mestringa?  

WJ: Nei, jeg følte jeg bare hadde feilet. For sekundet jeg kom hjem så havnet jeg i den 

negative tankegangen igjen.  

I: Hva var det som venta deg når du kom tilbake?  

WJ: Nei, noe av det første jeg gjorde var å reise til ei venninne og ta ecstasy. Så det 

var rett tilbake i rusmiljøet.  

I: Rakk du å kjenne på et vakuum, fra det å være tett på folk hele tiden til å sitte alene? 

Eller gikk du rett tilbake til det miljøet du var i? Hvordan var overgangen?  

WJ: Jeg satt litt alene, og da endte jeg bare opp med å overtenke og ha det kjipt på 

grunn av at jeg hadde fucka opp på slutten. Så da ble det bare så kjipt å takle alle 

følelsene alene, så da bare trengte jeg noen å være med og da var alt jeg hadde det 

gamle miljøet mitt.  
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I dette utdraget får vi se hvordan informanten gikk tilbake i gamle mønster med en gang hun 

kom tilbake. Opplevelsen av skam og skyld for hvordan hun hadde ødelagt for seg selv på 

siste del av turen så ut til å prege henne når hun gikk i land og tilbake til hverdagen. Hun 

beskrev utfordringer knyttet til å håndtere følelser, noe som kom frem også i dette sitatet. Her 

viste hun til hvordan hun manglet et rammeverk for å stå i slike utfordringer, og hvordan det 

var lett å falle tilbake til gamle vaner. Slik ble verdien av å ha noen som tar deg imot når du 

kommer tilbake tydelig, slik vi også så i utdraget til Brianna. Samtidig fortalte informanten at 

hun i etterkant av dette hadde kuttet med rusmiljøet, og at hun nå hadde vært rusfri i ett år. 

Det så ut som om hun hadde klart å bryte ut av det vante mønsteret, selv om det hadde vært en 

vanskelig avslutning på Windjammer-turen, og derfor også start på hjemkomsten. Hun 

oppsummerte sin oppfatning av hvordan hun hadde forholdt seg til opplevelsen på denne 

måten;  

WJ: Det gjorde egentlig at jeg mista store deler av mestringsfølelsen. For da hadde jeg 

gått tilbake til mine gamle vaner, og særlig når det var på slutten og vi var på vei hjem, 

at jeg hadde feila etter så lang tid og hadde vært flink.  

(…) 

I: Det var en litt vond avslutning?  

WJ: Ja. Eller der og da var det kjempeartig, men.. Senere var det ikke så artig. Men nå 

ser jeg at jeg fucka opp akkurat bare da, og så gikk det bra ellers.  

Jeg synes det er interessant å se hvordan hun forholdt seg til erfaringen på ulike tidspunkt, og 

at forståelsen hennes endret seg over tid. Hvordan vi husker og forklarer hendelser i livet, kan 

endre seg over tid (Broch, 2020). Dette synes jeg kom tydelig frem i dette utdraget. Broch 

bruker metaforene sosiale kameleoner i sin studie av ungdom, på bakgrunn av deres evne til å 

raskt tilpasse seg ulike situasjoner (2020). En slik beskrivelse mener jeg kan være interessant 

å benytte for å forstå identitetsarbeidet som ungdommene i min studie beskrev. 

Gjennom å jobbe med forskingsspørsmål 1 har jeg kommet fram til at Windjammer bidro til 

at informantene fikk mulighet til å fornye identitetsfortellingene sine. Informantene trakk 

fram beskrivelser om seg selv før og etter Windjammer, som var svært kontrastfulle. 

Windjammer ble forklart som viktig for en ny forståelse- som la grunnlag for nye 

identitetsfortellinger. Erfaringene fra toktet ble på denne måten et bindeledd til endrede 

narrativ i etterkant. Slike brobyggende narrativ bidro at informantene fikk konstruere nye (og 

positive) identitetsfortellinger. De nye identitetsfortellingene var forankret i opplevelser hvor 

de hadde fått være viktige for andre. Noen vektla betydningen av å åpne seg opp og vise seg 

sårbar fremfor andre. Dette utypes mer i siste del av analysen (kap. om fellesskap). 
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Opplevelsen av å mestre krevende forhold om bord på skipet ble også trukket frem som 

sentralt for egen endring. Det utdypes i det følgende. 

 

Mestring – forskningsspørsmål 2 

 

Hva forteller ungdommene om mestringsopplevelser på Windjammer? Og hvordan relaterte 

ungdommene disse til erfaringer før og etter? 

 

Som vist til i det foregående kapittelet, beskrev informantene erfaringer fra Windjammer som 

viktig for egen endring. Det så slik ut til at erfaringene hadde blitt integrert i deres 

identitetsfortelling og selvforståelse i ettertid. Informantene skisserte blant annet opplevelser 

som representerte ulike former for mestring som sentrale for egen endring. Jeg har valgt å 

trekke frem to fokusområder ved mestringsopplevelser i analysen: mestring i møte med en 

mindre kompleks hverdag, og hvordan informantene benyttet seg av mestringserfaringene i 

ettertid.  

 

Redusert kompleksitet 

 

Når jeg jobbet med å kode og gruppere datamaterialet mitt, ble det raskt tydelig for meg 

hvordan mange trakk frem aspekter ved det å leve en «enklere hverdag». Det kom frem ulike 

temaer som på ulike måter beskrev dette. Særlig sentralt var betydningen av; rutiner, 

tilstedeværelse, færre kommunikasjonsflater, praktiske utfordringer og naturelementet. Samlet 

sett utgjør disse momentene det jeg har forstått som en hverdag preget av redusert 

kompleksitet. Dette har jeg satt i sammenheng med mestring, da mange beskrev at en enklere 

hverdag også førte med seg ulike former for mestringserfaringer.  

Det var flere som beskrev verdien av å ha en forutsigbar hverdag, hvor du gjør det samme 

hver dag og vet hva du går til. Særlig dette med rutiner sto frem som sentralt for deltakernes 

mestringsopplevelser. Mange fortalte at de syntes rutinene var slitsomme i starten, men at det 

ble enklere etter hvert. En av deltakerne trakk frem at det først var i ettertid at hun hadde sett 

verdien av en hverdag med faste rammer, og at erfaringen fra livet til sjøs var noe hun hadde 

brukt i jobbsammenheng. Kristoffer beskrev rutinene på denne måten;  

Det som var veldig flott med en typisk dag, og som jeg også har prøvd å ta med meg 

videre – er den der rene strukturen. At du vet nøyaktig hva du skal gjøre til ulike 

tidspunkter. Og da er livet liksom ganske lett og okei og greit. For da er det ikke noe å 



 
 

51 
 

tenke på, da er det ikke noe å lure på liksom. Men.. Det var å stå opp, dra hengekøya, 

også var det jo noe seilvakter ute å da gjorde vi jo masse forskjellige ting. Ehm ... Så 

er det no` lunsj og kaffepause … middag. Også er det vakt igjen. Litt soving. I løpet av 

dagen eller natta eller, når man har vakt. Ehm.. Noe klatring kanskje … 

 

Slik oppsummerte Kristoffer innholdet i en typisk dag, samtidig som han sa noe om sin 

opplevelse av en slik hverdag. Det han trakk frem som positivt med en strukturert hverdag, 

var nettopp fraværet av alternativer og valg. Det er også interessant hvordan han eksplisitt 

påpeker at han har forsøkt å ta med seg dette videre – «den rene strukturen» i hverdagen. 

Fiona sine beskrivelser av rutinene om bord på Radich traff et annet moment ved livet til sjøs; 

hvordan rutinene var forankret i det fellesskaplige, der alles handlinger påvirket hverandres. 

Fiona beskrev dette slik;  

Jeg synes det (rutinene) er veldig deilig jeg. Men det er jo veldig faste rutiner, samme 

hver dag. Du vet jo hva du går til liksom. Du må jo opp, hvis ikke får ikke de 

andre mat, også må du fikse køya di, hvis ikke får de heller ikke mat, så er det jo å kle 

på seg, spise fort, så er det rett opp på dekk liksom. Så er det jo ja, å rullere postene da, 

hjelpe hverandre og sånt. Jeg synes rutinene er fine, jeg liker de godt.  

 

Fiona skisserte slik hvordan rutinene på skipet var lagt opp på en måte som gjorde at egen 

innsats fikk konsekvenser for andre. Om bord på Radich bodde alle deltakere på banjer (under 

dekk), i et stort fellesareal hvor man både sov og spiste. Før måltidene skulle settes frem, 

måtte alle pakke sammen hengekøye og gjøre seg klar til dagen. Slik var alles hverdag 

innvevd i hverandres på en veldig tydelig måte. Dette førte til at konsekvensene av egne 

handlinger og hvordan de påvirket andre ble ekstra tydelige. Når deltakerne kom seg opp på 

dekk og på vakt, så man de samme mekanismene og ringvirkningene av egne handlinger. Det 

beskrev Georg slik: 

Ja, også, for da ser du konsekvensen med en gang. Hvis du setter deg 

ned så må kameraten din jobbe for deg da. Og du vil jo ikke, liksom gi med-

seileren din mer jobb ... så det var veldig fint. Og det at man liksom, fordi de 

månedene før turen, så var vi jo en gruppe som ble veldig godt kjent.  

Georg var med dette innom flere momenter. Han viste hvordan motivasjonen hans til å delta i 

oppgavene på båten var knyttet til at egen innsats påvirket medseilerne. Samtidig viste han til 

en slags ansvarsfølelse for de andre. Han løftet også frem at de gjennom toktet ble godt kjent. 

Slik kan det se ut til at han opplevde at dette var med på å prege samholdet blant deltakerne. 

Det å ha en plass i et fellesskap så videre ut til å være en viktig opplevelse, som kan ha vært 

med på å forme den enkeltes identitetsfortelling. 
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På Windjammer-tokt er den enkeltes livsverden definert innenfor en tydelig avgrenset ramme. 

Flere beskrev hverdagen på seilskipet som mer håndterlig, enn livet de var vant til å håndtere 

hjemme. På havet er alle andre distraksjoner langt unna, samtidig gjør dette at du må forholde 

deg til alle opp- og nedturer du møter i øyeblikket. Agnes fortalte at hun syntes at ting ble mer 

intenst, når man var så langt vekke, og «isolert på et hav». Dette kan minne om det de fant i 

studien til Gabrielsen et al., hvor emosjonell nærhet til seg selv og andre, ble trukket frem som 

et av de viktigste funnene blant deltakere med psykiske helseutfordringer som deltok på en 

vinterekspedisjon over Hardangervidda (Gabrielsen et al., 2016). Her så de på hvordan livets 

svingninger gjerne ble presentert for den enkelte i komprimert form – hvor et større aspekt av 

emosjoner avløste hverandre hyppigere. Slike svingninger ble også beskrevet av mine 

informanter, sammen med erfaringer knyttet til det å være til stede i øyeblikket, det å «slippe 

alt» og være «her og nå». Kaplan og Kaplan bruker begrepet fokusert oppmerksomhet om 

dette fenomenet, og trekker frem at det kan ha revitaliserende effekter, og gjør oss tilgjengelig 

for interaksjon og nærhet med andre (Gabrielsen et al., 2016). Det kom frem flere fortellinger 

i intervjuene hvor informantene vektla en opplevelse av å være i «flytsonen»; en beskrivelse 

av å være til stede i en oppgave: 

 

(…) Var med å berge og sette seil og sånn. Og jeg husker når jeg gjorde det, så var det 

på en måte bare det det var fokus på. Det synes jeg var veldig deilig. For da var det - 

de andre Windjammerne som var med på det, og mannskapet, de var liksom bare i den 

oppgaven man gjorde, også var det litt sånn, en high five og ... veldig sånn, man følte 

seg veldig bra da.  
 

Her viste Georg hvordan det å samarbeide om oppgaver på båten ofte krevde er stort fokus, 

som representerte en tilstedeværelse og en følelsesmessig henriving – i fellesskap. Collin`s 

begrep «interaksjonsritualkjeder» kan være beskrivende for denne typen opplevelser (Tjora, 

2018). Han argumenterer for at slike daglige handlinger kan skape sosiale medlemskap når de 

gjentas over tid. Andre deltakere satte slike opplevelser i sammenheng med å flytte fokuset fra 

hverdagen hjemme, at tilstedeværelsen gjorde at man fikk en pause fra noe. Agnes fortalte 

hvordan man heller tenkte på det man sto i av utfordringer underveis; «(…) Du tenker mer på 

det som skjer der. (du) kan ikke gå alene å tenke på ting». Videre fortalte hun at man hverken 

så land, tenkte på dekning eller hverdagen hjemme. Hun sa at opplevelsen ikke hadde vært 

den samme dersom de hadde hatt tilgang til mobildekning, og at hun var glad for at de ikke 

hadde det på toktet hennes. Hun beskrev slik hvordan det å ha færre flater å kommunisere på 

som noe positivt, og at det var en viktig del av opplevelsen. Tjora bruker begrepet 

kommunikasjonsflater (2018) for å beskrive hvordan ulike former for kommunikasjon kan 
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foregå parallelt, og i min studie viste deltakerne til hvordan de trivdes med å slippe å forholde 

seg til så mange ulike kommunikasjonsflater. Fiona trakk frem en historie hvor hun var alene 

på utkikk på nattestid, da det plutselig dukket opp en flokk delfiner og morild. Hun fortalte at 

det å ikke kunne dele opplevelsen med noen andre, det å ha det «for seg selv», var med på å 

gjøre det minnet ekstra spesielt for henne.  

I: hvilket minne /assosiasjon representerer Windjammer for deg?  

WJ: det var en gang jeg satt på utkikk på nattevakta. (…) Men så hører jeg at det 

plasker litt ned i vannet liksom, litt mer enn vanlig. Så jeg reiser meg og titter jeg litt 

… Så ser jeg at det er masse morild der ute også kom det en kjempestor flokk med 

delfiner der også står jeg der alene og ser på de også er det klar himmel og delfinene 

svømte rundt å, lekte og hoppa rundt å ... Og jeg håpte at ingen skulle komme å se det 

her, for det øyeblikket der ville jeg ha alene. Det synes jeg. Det synes jeg var fint.  

(…)  

WJ: ja. Ingen mobil heller. Bare ... bare meg.  

Mange av opplevelsene som informantene belyste gjennom intervjuet var erfaringer de hadde 

delt med andre. Dette utdraget viser det motsatte; at Fiona opplevde det å erfare en så spesiell 

opplevelse på egenhånd som ekstra sterkt. Hun påpekte også hvordan det var fint at hun ikke 

hadde telefon til å ta bilde eller forevige minnet med. Det var kanskje det som gjorde det 

ekstra spesielt, at det var sanseapparatet som måtte aktiveres for å lagre minnet? 

 

Alle de 8 informantene trakk frem historier hvor naturen spilte en sentral rolle. Samtidig var 

det få eksplisitte beskrivelser om at det å være tett på naturelementene var avgjørende for 

egen endring. Under intervjuet fikk informantene spørsmålet; Om du skulle trukket fram én 

enkeltopplevelse fra de fire ukene om bord for å beskrive Windjammer-toktet, hva vil du 

trekke fram? Det var særlig i denne sammenhengen at mange satte søkelyset på en 

kombinasjon av fysiske utfordringer, adrenalin, vind og vær. De beskrev beundring over 

vakre solnedganger, men også forundring, frykt og respekt for naturkreftene. Det å takle 

utfordringer i naturen ble også beskrevet som meningsfulle utfordringer.  

 

Mestringsnarrativ og resirkulert mestring 

Opplevelser av mestring i møte med naturen ble skissert som viktig for mange av deltakerne. 

De trakk frem at dette var noe de kunne fremkalle når de møtte utfordringer i ettertid. 

Hermine beskrev en slik opplevelse som ble viktig for henne videre: Hun hadde stått på dekk i 

kraftig vær midt på natta, og hadde sett morild. Dette gjorde noe med henne følelsesmessig – 

det fikk frem et eget «sinnsett» hos henne. Hun trakk frem at slike opplevelser med havet og 
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naturelementet, kunne romme mestringsopplevelser. Jeg utfordret Hermine til å utdype 

betydningen av mestringsopplevelsene hun fikk på havet: 

I: Og den mestringsfølelsen, tenker du det er sentralt når du tenker tilbake på det?  

WJ: Ja, det er veldig sentralt. Sånn for hele opplevelsen med båten, det å føle at du kan 

mestre noe er veldig viktig.  

I: Hva gjør det med deg, når du kjenner den følelsen?  

WJ: Det gjør at jeg føler meg verdt noe, at jeg av alle som er på jorda faktisk er nyttig 

til ett eller annet, og klarer noe.  

I: Det høres ut som en god følelse. Var det andre situasjoner du kjente på samme 

følelsen i større eller mindre grad?  

WJ: Bare det at jeg klarte gjøre oppgavene på vaktlaget, som å ringe i bjella når 

jeg så båter, og at jeg kunne klare å holde kontroll og styre båten og sånt.  

 

Her trakk Hermine frem hvordan hun gjennom å mestre konkrete oppgaver fikk en bekreftelse 

på egen verdi. Hun trakk frem at dette førte til at hun følte seg nyttig og verdifull, noe som 

også så ut til å handle om at hun fikk ta del i, og fylle en rolle, i et fellesskap. Hun fortalte 

videre at dette hadde motivert henne til å forsøke å gjøre småting som ga henne 

mestringsfølelse i ettertid. Å kjenne på mestring om bord på Christian Radich ble slik trukket 

frem som en mestringserfaring den enkelte kunne bruke videre – og overføre, eller 

resirkulere, i nye opplevelser i fremtiden. Dette begrepet utvikler jeg videre i 

diskusjonskapittelet. Hermine beskrev dette på denne måten;   

I: Har det (Windjammer) gjort noe med måten du ser på deg selv?  

WJ: Ja. Jeg klarer å se positive ting i meg selv. Jeg klarer å kjenne mestring, jeg klarer 

å tenke at jeg har faktisk klart å gjøre noe så tøft som å være på båten. Så da kommer 

jeg meg gjennom de småtingene som er nå.  

Flere av informantene brukte samme «logikk», hvor de fortalte at de fremkalte 

mestringserfaringer i ettertid. I situasjoner hvor de opplevde motgang forsøkte de å tenke på 

motgangen de hadde stått i på Windjammer, og hvordan de klarte å mestre disse erfaringene. 

Dette gjorde at de møtte nye utfordringer med en mestringstro. En informant tegnet opp en 

historie hvor en slik mestringserfaring ble et viktig vendepunkt for han, en torsdag hvor han 

sto til rors i dårlig vær: 

«(…) Men jeg sto på ror. I stiv kuling. Styrte den skuta gjennom fire meter bølger, og 

det vugga vegg imellom. Og jeg var sikra til roret liksom, fordi at det vugga så fælt. 

Også fikk jeg jo skikkelig, måtte jeg gå, for jeg fikk skikkelig panikkanfall, så da kom 

jo hun (leder) løpende, så satt jeg bak på popen (område på skipet) med henne i en 

time, og bare snakka om alt mulig rart. Også fikk liksom hun vist, altså, man så det på 

hele henne, at, det her er ikke noe problem. Altså det, det er jo nesten fælt å si det … 

Men altså, det er jo ingenting. Fire meter høye bølger og stiv kuling - det er ikke mye. 

Og da var det liksom, den dagen så skjønte jeg at mannskapet de skjønte hva de drev 

med. Frem til det så hadde jeg lyst til å reise hjem hver dag. Men fra den torsdagen - 

så hadde jeg kjærlighetssorg for at vi snart skulle hjem igjen. 
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Under intervjuet fortalte han at han i etterkant av Windjammer brukte denne episoden når han 

møtte på utfordringer, og tenkte på at den torsdagen starta tøft, men endte opp med å bli noe 

av det morsomste han hadde opplevd. Han trakk blant annet frem trygge voksne som sto i 

opplevelsen sammen med han som avgjørende for utfallet- at noen viste forståelse for hans 

panikk, men samtidig demonstrerte en ro som smittet over på han. Videre beskrev han den 

dagen som et vendepunkt som «snudde alt», både på Windjammer og i livet hans videre: 

WJ: ja det var vendepunktet i mitt Windjammer-løp. Da var det liksom, altså, etter det 

så var det liksom ... ehh, altså, hvis jeg har en tøff dag nå liksom, så tenker jeg. Altså 

det er derfor jeg husker spesifikt at det var en torsdag. Så hvis jeg har det tøft nå 

liksom, såå.. Kan jeg bare tenke på at; torsdagen starta drittøft liksom – og endte med 

noe av det morsomste jeg har gjort. Og det.. Liksom.. Jeg fikk det til; jeg sto på ror, 

selv om jeg ikke sto en full vakt. Jeg sto på ror, i stiv kuling, i fire meter høye 

bølger. Ehh.. Jeg fortsatte liksom å leve livet. Jeg lå ikke, jeg krøyp ikke opp i 

hengekøya mi. Jeg var liksom ute av komfortsona – og.. Det gikk bra. Og, det har jeg 

liksom. Etter det så var det liksom, det var liksom ikke så mye problemer lenger, det 

var liksom “okei, det her får jeg til”. Jeg var fortsatt ikke i toppen av masta og satte et 

seil … Men det er jo noe annet.. Men det er liksom, hvis det kommer en utfordring 

seinere, så er det på en måte; “jeg klarte den torsdagen, jeg klarer det her også”.  

Dette utdraget favner om flere mestringsrelaterte temaer. Først og fremst tolker jeg det som en 

mestringserfaring som informanten bruker til å fremkalle mestringstro i ettertid. Han beskrev 

det som en mestringserfaring hvor han befant seg langt utenfor egen komfortsone, men ved 

hjelp og støtte fra andre kom ut av situasjonen på en måte som gjorde at han opplevde 

mestring og økt tillit til de rundt seg. Videre satt han historien inn i en kontekst, og påpekte en 

før- etter-virkning – hvor han beskrev det som en opplevelse som hadde endret livskursen 

hans videre: 

WJ: Ja, men den dagen, den gjorde … det er helt sykt altså. Den dagen gjorde, den 

dagen har snudd opp ned på livet mitt liksom. Det er én dag. For greia er at, det er en 

kombinasjon av alt som skjedde før også, men den dagen var liksom – alt snudde.  

I: Ting hadde bygd seg opp til at du kunne på en måte, få den opplevelsen og ... at den 

ble så sterk den dagen da?  

WJ: Jaa.. Og jeg tror det er bra at det liksom skjedde den dagen og … At vi på en måte 

hadde kommet såpass langt ut i løpet da. Jeg vet ikke om det hadde vært like 

vendepunkt hvis jeg på en måte ikke var ... selv om jeg ikke følte det der, så var 

jeg sikkert på en måte litt mer … psykisk, så var jeg på et mer klart stadie liksom: “det 

er greit at det kommer en utfordring”. Hadde det skjedd på en måte første dagen så 

hadde det sikkert ikke vært like artig.   

Det interessante her, er hvordan han i lys av utfallet på denne torsdagen, tolker egen utvikling 

i for- og etterkant av denne. Han forklarte effekten han opplevde at den dagen hadde for han, 
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på bakgrunn av hvor langt han var kommet i Windjammer-løpet. Men han satt det også i 

relasjon til sin personlige utvikling, da han tidligere i intervjuet la vekt på at han var i en 

prosess med å ta tak eget liv, allerede før han meldte seg på Windjammer. Historien 

representerer på denne måten et tydelig emplotment – som er sentralt for Lawler (2014) sin 

forståelse av identitet. Ovenfor beskrev informanten egen endring ut fra en slik opplevelse, og 

at dette var utslagsgivende for livet hans videre. Dette kan også ses opp mot de brobyggende 

narrativene som ble utdypet i foregående kapittel – om hvordan enkelte narrativ kan bygge 

broer til nye identitetsfortellinger. Disse hjelpe oss til å forstå egne evner på nye måter, som 

kan åpne opp for nye handlingsrom.  

Oppsummert vil jeg si at det viktigste fra dette delkapittelet er beskrivelser av en mindre 

kompleks hverdag som grunnlag for mestringsopplevelser. Men også hvordan informantene 

beskrev at slike mestringsnarrativ kunne tas frem når de møtte nye utfordringer, og at de 

kunne gjenskape disse i ettertid.  
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Fellesskap – forskningsspørsmål 3. 

Hvilke opplevelser av fellesskap har ungdommene før, under og etter 

livsmestringsprogrammet? Og hva kjennetegnet de fellesskapelige opplevelsene på 

Windjammer? 

Informantene trakk fram ulike former for, og ulike kilder til fellesskapsopplevelser. Det 

sentrale i dette analysekapittelet er; fellesskapet som arena for å bli kjent med seg selv og 

andre – blant annet gjennom samarbeid. Et viktig funn er hvordan informantene gjennom å 

være sårbare knyttet seg nærmere sine medseilere. Flere beskrev en følelsesmessig 

blottlegging som grunnlag for å bli anerkjent, med både gode og dårlige sider av «hele seg». 

Dette førte også til at de fikk se andre sine «baksider», noe som så ut til å vekke en 

ansvarsfølelse hos informantene. Det styrket relasjoner og opplevelsen av samhold og 

fellesskap. 

Samarbeid og samhold  
   

Et av de momentene ved det fellesskaplige som jeg mener framsto som særlig sentralt i 

intervjuene, var betydningen av å gjøre noe sammen med andre, og å samarbeide for å nå et 

fysisk mål. Det å se hvordan man var avhengige av hverandre for å få en skute til å fungere, 

ble trukket frem blant flere informanter. En av informantene fortalte at hun ble motivert til å 

bidra på vaktlaget når hun så at det påvirket andre på en positiv måte at hun hjalp til. Videre 

trakk hun fram at det var en ny erfaring å samarbeide med andre. Brianna beskrev også 

hvordan hun ble motivert til å arbeide på Windjammer, at det kom fra en motivasjon om å 

bidra i fellesskapet. Det hun også fokuserte på, var hvordan det påvirket henne å få være en 

ressurs for andre: 

… Og at du liksom møter opp på vakt – fordi at du har ikke lyst til å skuffe de andre. 

Og det hjelper jo også med å, altså med å bygge deg selv opp, at du faktisk, selv om du 

absolutt ikke har lyst til å dra på vakt, og kanskje er litt sånn kvalm liksom, litt 

trøtt, sovet litt dårlig. Så er det liksom … du går fortsatt på vakt, du går ut av 

komfortsona di. Og da, selv om du på en måte ikke har lyst. Og jeg vil jo tro at det 

bygger deg som en person, at du gjør det dag inn og dag ut …  

I: mhm. At du gjør det for andre?  

WJ: Ja. Men i bunn og grunn så gjør du det også for deg selv. Bare at du ikke tenker 

på at du gjør det for deg selv, for det gjør jo noe med deg når du.. Ja, går ut av 

komfortsona hele tiden – for andre. Så gjør jo det at. Altså jeg vil jo tro at det gjør deg 

… sterkere som person. At liksom, i fremtiden så takler du da utfordringer bedre. At 

hvis det kommer litt motgang liksom, så, trenger ikke hele livet å stoppe opp. 
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Her presenterte Brianna sine tanker om hvordan man ved å stå opp for andre over tid, vil bli 

påvirket som person. Hun foreslår at en slik mestringserfaring vekker mestringstro, som kan 

brukes i fremtiden. Slik rommet fellesskapet en ansvarsfølelse, som førte til handlinger som 

ga en karakterbyggende mestringserfaring.  

 

Flere trakk frem betydningen av at de var sammen om å dele opplevelsen, og at dette gjorde 

arbeidet lettere. Agnes fortalte hvordan man gjennom seiltoktet sto i mange fysisk og psykisk 

krevende situasjoner, og at man derfor havnet i situasjoner hvor man måtte vise følelser foran 

andre. Hun fikk spørsmål om hvordan hun opplevde disse situasjonene; 

WJ: Men jeg tror ikke det hadde vært det samme, om man ikke hadde blitt så godt 

kjent med vaktlaget sitt. Liksom, om jeg måtte stå i alt det vanskelige aleine … da tror 

jeg det hadde vært enda vanskeligere.  

I: Mhm. At man trengte litt hverandre?  

WJ: mhm … alle hadde det jo vanskelig. Så.. man måtte jo hjelpe hverandre.   

 

Agnes viste på denne måten hvordan det å stå i krevende situasjoner med noen du kjente godt, 

gjorde at utfordringene ble mer håndterlige. Hun trakk også fram at de var avhengige av å 

hjelpe hverandre. Man var sammen i og sammen om utfordringene. Flere beskrev episoder 

hvor støtte fra andre var avgjørende for å få til oppgaver på skipet, blant annet ble det å klatre 

i riggen trukket frem (å klatre opp i mastene for å sette seil). En av deltakerne beskrev 

hvordan andre på vaktlaget var med henne og klatra i riggen, og motiverte henne slik at hun 

fikk det til. Hun mente at dette gjorde det enklere å trosse redselen. Hermine fortalte også at 

hun trengte støtte og hjelp for å klatre i riggen;  

I: Hendte det at du måtte hjelpe noen andre eller at noen måtte være der for deg?  

WJ: Ja, det skjedde ofte. Jeg trengte masse hjelp, i hvertfall når jeg skulle klatre i de 

her tingene. Høydeskrekken den ... Jeg trengte hjelp til å komme meg ned flere 

ganger.  

I: Var det godt å ha andre der da eller hvordan var det?  

WJ: Det var veldig godt. Og den motivasjonen liksom, bare alle ga alle, folk stod og 

heia på hverandre og sånt. Støtta bare hverandre, det var egentlig skikkelig positivt og 

godt.  

Hermine beskrev her hvordan hun syntes det var å få støtte av andre. Videre beskrev hun 

denne støtten som sentral for kulturen om bord på skipet -en felles kultur «der alle skryter av 

hverandre». Hun fortalte også at hun ble stolt av seg selv når hun opplevde at andre bekreftet 

og var stolte av henne. Opplevelsen av å få aksept fra andre gjorde at hun kunne vise flere 
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sider av seg selv. Siden hun stolte på alle om bord kunne hun også «slippe løs».  Gjennom å få 

bekreftelse forsto hun sin egen verdi. Bekreftelse var derfor noe som var blitt viktig for henne 

også i ettertid. På spørsmål om dette var noe hun hadde vært bevisst på tidligere, svarte hun: 

Tidligere så har jeg egentlig vært sånn at jeg vil være så usynlig som mulig. Men det 

gikk jo ikke akkurat der. Så da fant jeg ut at.. Når jeg fikk bekreftelse fra andre, at jeg 

faktisk var verdt noe. At de fikk positiv effekt av at jeg hjalp til, og at jeg 

var sammen med dem og sånn … Så fikk jeg lyst til å gjøre det.  

 

Dette utdraget viser hvordan det å få anerkjennelse fra andre kan være med på å gi en 

opplevelse av verdighet – men også at slike opplevelser kan være med på å skape mestringstro 

og handlingskraft.  

 

Andre informanter snakket om Windjammer som et sted å «høre til», eller et sted man «følte 

seg hjemme». Brianna fortalte hvordan dette handlet om at man ble vevd inn i en gruppe hvor 

man var avhengige av, og betydde mye for hverandre.  

WJ: (…) Det høres så sånn selvdigger ut å si, men liksom, du føler at – og det er jo 

helt sant – man er jo en viktig del av et vaktlag, og det er synlig hvis du ikke kommer. 

Og det er på en måte det at du er blitt en viktig del i andres liv, i de fire ukene liksom, 

og de er en viktig del av ditt liv. Og det er på en måte de som er der når det er motgang 

og medgang og det er de du deler alt med. Så det er jo.. Greit - jeg har ikke kontakt 

med mange nå liksom, men jeg vet at hvis det er noe liksom, så kan, så er det ikke 

verre enn å ringe.  

Slik beskrev hun hvordan man måtte ha tillit til medseilerne sine, og at det var et stort ansvar 

hvor en måtte stole på hverandre. Videre pekte hun på at livet hennes i «bunn og grunn hadde 

vært i deres hender», og at dette gjorde at man ble veldig tett knyttet til hverandre. Hun 

beskrev det som en følelse av å «ha kjent hverandre i evigheter», og sammenlignet det med 

familiære bånd. Samtidig viste hun til at den kontakten de hadde om bord på Radich, ikke var 

den samme etter hjemkomst. 

 

Fellesskapets skyggesider 

Fellesskapsopplevelsene som ble skissert under intervjuene så ut til å sirkulere rundt 

opplevelser som knyttet deltakerne sammen. Gjennom enkelte av intervjuene kom det 

samtidig frem eksempler på hvordan det tett sammenvevde sosiale livet kunne være krevende; 

det ble trukket frem noen skyggesider. Underveis måtte en av informantene bytte vaktlag, noe 

hun trakk frem som en vanskelig opplevelse. Hun viste på samme måte som Brianna, til 

hvordan de emosjonelle båndene i vaktlaget var blitt så sterkt vevd sammen at det kunne 

sammenlignes med en familiekonstellasjon: 
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WJ. (..) Også, da når vi bytta.. Det var så veldig sånn, Jeg vet ikke hvordan jeg skal 

forklare det. Men det var på en måte som å bytte familie. Og … du kan på en måte 

ikke åpne deg for å bytte familie da.  

Hun beskrev videre at den grunnleggende trygghetsfølelsen hun hadde på turen endret seg 

etter dette. Hun var blitt så nært knyttet til medseilerne sine at det å jobbe og sove med et nytt 

vaktlag, opplevdes som helt ulikt fra å dele opplevelsen med det gamle vaktlaget. I etterkant 

av byttet fikk hun en opplevelse av at det ble trangere på banjer (området der deltakerne sov, 

sortert etter vaktlag);  

WJ: (…) På banjer og nede, der det var litt sånn, det var på en måte litt ensomt 

og trangt. Jeg følte ikke det var trangt når jeg var på et vaktlag jeg var trygg på, men 

det var trangt når jeg var på et vaktlag jeg ikke var trygg på- selv om vi sov 

like trangt som før ...  

I: Intimgrensen din var lengre ute?  

WJ: Mye lengre ute. Da var det sånn, jeg tenkte over når jeg skifta og … da var 

det som å plutselig skifte på guttegarderoben på en måte.  

Hun viste på denne måten hvordan vaktlagsbyttet endret den grunnleggende trygghetsfølelsen 

hun kjente på underveis på toktet. Hvordan hun følte seg var altså sterkt preget av 

gruppesammensetningen og de hun hadde rundt seg. De ytre omgivelsene så slik ut til å spille 

inn på hvordan hun følte seg, på godt og vondt. Dette viser hvordan fellesskapelige 

opplevelser også kan være krevende. Gjennom intervjuet trakk hun opp symbolske grenser til 

andre Windjammere, i forbindelse med behovet for en base; "Forskjellen mellom meg og 

Windjammere er at jeg trenger den tryggheten - å ha en base". Hun opplevde at hun, til 

forskjell fra de andre deltakerne, ikke slo seg til ro med endring.  

 

Flere informanter tegnet grenser mellom seg selv og andre deltakere. Dersom man er en del 

av et fellesskap hvor man ikke kan identifisere seg med de andre medlemmene, kan det være 

vanskelig å finne sin rolle. Det kan også gjøre opplevelsene utfordrende å plassere i den 

helhetlige identitetsfortellingen. En informant reflekterte over at hun muligens hadde blitt 

plukket ut til å bli med på seiltokt for å skape «balanse» i gruppa, da hun opplevde at hun 

hadde andre og mindre problemer enn andre deltakere. Hun var også opptatt av de kulturelle 

fortellingene som sirkulerte rundt Windjammer; at det var fokus på det å skulle gå gjennom en 

endring under Windjammer-programmet, en såkalt indre og ytre reise: «… du skal liksom 

komme fra et dårlig sted og få det bra». En slik formulering tolker jeg som en representasjon 

av implisitte forventninger knyttet til deltakelse på Windjammer, noe som også kan ha farget 

rollen som informantene mine gikk inn i når de valgte å delta i studien min.  
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Vi tar ulike roller i møte med andre, og ser oss selv både gjennom egne og andres 

forventninger. En av informantene opplevde begrensninger på bakgrunn av hvordan hun 

oppfattet at andre forventet at hun skulle fylle sin rolle. Hun startet med å forklare hvordan 

hun tidlig tok en slags lederrolle. Videre beskrev hun hvordan hun opplevde at andre på laget 

ville at hun skulle ta en annen rolle; en omsorgsrolle. Det var særlig en annen ungdom som 

fikk informanten til å stille spørsmål knyttet til om dette hadde med kjønnsstereotypiske 

forventninger å gjøre; «Han ville at jeg skulle ta den omsorgsrollen og jeg tenkte.. er det fordi 

jeg er jente?». Hun fortalte også at hun følte at flere av guttene på vaktlaget hennes opplevde 

det som tøft at hun var «den sterke», både mentalt og fysisk. Slik så det ut til at informanten 

gjennom samhandling med andre ble utfordret på hvem hun skulle være i gruppa, og hva hun 

kunne bidra med inn i fellesskapet. Hun opplevde at andre kategoriserte rollen hun hadde tatt 

som problematisk for henne å fylle, på bakgrunn av hennes kjønn. Senere i intervjuet fortalte 

samme informant om hvordan det var vanskelig å ha en rolle som «den sterke» når hun selv 

hadde det vanskelig, og at hun måtte «holde seg i skinnet» slik at andre kunne komme til 

henne når de var redde; «(…) for jeg var den trygge personen for mange. Jeg kunne ikke bli 

lei meg. Folk kom til meg hvis de var redde». Denne erfaringen representerte det jeg tolker 

som en interesse- og rollekonflikt, hvor vedkommende ikke opplevde at det var rom for å gå 

ut av rollen som «den sterke». Det så også ut til at hun så på rollene som såpass rigide og låste 

at det ikke var rom for å gå ut av disse. Hun var ikke trygg på at hun kunne gå ut av rollen og 

vise transparens. 

 

På den andre siden delte flere av informantene opplevelser som vitnet om det motsatte – at det 

ikke var rom for å holde opp en fasade for å fylle en rolle. Det tette og krevende livet om bord 

på Radich krevde det motsatte av dem; at de måtte vise følelsene de kjente på i øyeblikkets 

utfordringer– uten filter. Flere beskrev en opplevelse av å legge «masken» ned, og likevel bli 

anerkjent. For mange av informantene fremsto dette som en ny og viktig opplevelse.  

 

Sårbarhet og ansvar i møte med andre 

Det å bli kjent med folk på en sånn måte at man kom «bak fasaden» opplevde jeg som viktig 

for alle informantene. Flere la vekt på at de kjente på en avstand til andre deltakere i starten av 

turen, at de andre virket ulike fra dem selv. De aller fleste virket samtidig til å fokusere 

mindre på forskjeller når de kom nærmere sine medseilere. Hermine beskrev at hun ikke var 

vant med å bli kjent med nye mennesker, men at hun på båten fikk se flere sider av de hun 
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hadde «dømt» på starten av turen. Videre ble hun spurt om hun trodde at Windjammer hadde 

påvirket hennes syn på andre. Til dette svarte hun: 

WJ: Ja det har det. Før så tenkte jeg at det var veldig sånn svart-hvitt. Jeg dømte folk 

veldig lett. Særlig etter førsteinntrykk. Men nå tenker jeg at folk har flere lag, folk har 

ting de sliter med, folk har sine egne problem og har sine styrker og svakheter. Sånn at 

man må ikke dømme folk uten at man vet alt om de. Man må bare respektere de, sånn 

som du ser de.  

I: Tenker du at du syntes det var vanskeligere før?  

WJ: Ja, det syntes jeg. Jeg har ikke vært sånn før jeg dro på båten, så har jeg ikke vært 

så tett på noen folk uten at jeg har kjent de hele livet mitt. Jeg har aldri blitt kjent med 

nye folk. Så når jeg da ble kjent med nye folk og først fikk det førsteinntrykket at de 

var litt sånn rare og annerledes enn meg, så skrella de av bladene og viste meg hvem 

de egentlig var.  

 

Her sa Hermine noe om erfaringene hun hadde fra tidligere, men også noe om at hun hadde 

fått en ny opplevelse knyttet til å bli kjent med andre. Å komme på innsiden eller bak fasaden 

til de vi har rundt oss, kan gjøre oss i stand til å knytte tettere bånd; gjennom at vi får se og 

vise sårbarhet i møte med andre. I datamaterialet var det flere som snakket om hvordan man 

ved å stå i tøffe tak og se hverandre sårbare, kom nærere hverandre. Georg beskrev hvordan 

han mente at man fikk en spesiell ansvarsfølelse for de man seilte med: 

WJ: (..) å gråte og rase foran andre var veldig.. Ja, det hadde jeg ikke gjort foran andre, 

på en måte  

I: gjorde det noe med deg?   

WJ: ja for at du ser de andre er der for deg. Du får jo veldig ansvarsfølelse for de du 

seiler med. Og det gjør jo på en måte, at de er åpne når du er åpen, det er viktig at du 

sier fra. Viktig at alle har det bra så man kan seile sammen også egentlig.  

Her synes jeg det blir tydelig hvordan Georg forsto sammenhengen mellom hvordan han 

hadde det inni seg og hvordan han fungerte i en gruppe. Han fortalte at han var sårbar foran 

andre, og at måten andre håndterte hans reaksjoner på vekket en ansvarsfølelse i ham. Slik jeg 

forsto han gjennom intervjuet, var det også de motsatte situasjonene som vekket en slik 

ansvarsfølelse: At han ved å se andre «gråte og rase», på samme måte som han hadde fått 

gjøre, fikk ansvar for sine medseilere. Han beskrev samtidig hvordan vaktlaget som helhet var 

avhengige av at hver enkelt hadde det bra med seg selv. Slik hadde denne ansvarsfølelsen en 

viktig funksjon, også for samarbeidet og de praktiske utfordringene. Det var derfor 

avgjørende at alle deltakerne på laget ble sett, og da trengte man mange øyne til å se, mange 

som kunne ta ansvar. På den andre siden, viste Georg også til hvordan situasjoner som krevde 

åpenhet og sårbarhet fikk et annerledes utfall: 
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(…) Når jeg ser tilbake på WJ så er det sånn, det var en fantastisk tid og alt, og masse 

fine opplevelser og sånn, det er litt sånn som en drøm … Men også; jeg ville ikke dratt 

på samme tur på nytt på en måte, for det er litt sånn, fordi det var så veldig sånn, at 

man skulle åpne seg så veldig, utvikle seg og sånn, så blir man jo på en måte sårbar.. 

Og jeg følte at.. at grensene ble tråkka på noen ganger uten at jeg følte det ble 

anerkjent da. Og sikkert litt fordi, eller, jeg håndterte jo ting litt annerledes enn de 

andre Windjammerne. Og jeg følte at hvis jeg da fortalte det, hvis ingen andre 

opplevede det likt, så var det liksom ikke sant på en måte. Hvis du skjønner.  

 

Et aspekt ved denne skildringen, er at det viser hvor mye som står på spill når du gir mye av 

deg selv. På et seilskip hvor man lever tett fremsto en slik følelsesblotting ikke bare som et 

alternativ, men som et «krav». Dette krever at de rundt tar ansvar - og anerkjenner de som 

viser frem og blottlegger følelsene sine. På denne måten var det også en risiko knyttet til slik 

(følelsesmessig) blottlegging, som vist til i sitatet ovenfor. Dette ble ikke tematisert i andre 

intervjuer, men er en interessant nyanse i materialet. Det er sårt når du opplever at det du 

legger frem ikke blir sett og akseptert. På samme måte så det ut til at slike opplevelser hadde 

stor kraft, når det som ble lagt frem ble anerkjent. Dette var viktig for Elise i intervjuet 

hennes. Hun fortalte at det var vanskelig å komme til nye grupper og å åpne seg; 

I: hvordan var første møte med WJ? Starten på det..  

WJ: ehh... den første dagen husker jeg egentlig ikke så veldig mye, utenom at jeg var 

veldig redd. For jeg er veldig.. Jeg synes det er vanskelig å komme til nye grupper og 

sånt, og jeg er litt … introvert på en måte og.. Synes ikke det er så lett å åpne meg for 

folk veldig fort kanskje, i en stor gruppe. Eller, jeg tør ikke å ta så mye plass, kanskje. 

Og jeg husker at første dagen, så, skulle vi jo bli kjent. Også skulle jo to og 

to. Presentere, eller snakke sammen, og så skulle vi presentere hverandre for resten av 

samlinga. Og da fikk jeg såå.. Hetta, at når jeg skulle gjøre det, begynte å grine og jeg 

måtte springe ut. Og det var ikke noe kult. Første dagen jeg skulle møte disse folka 

og.. Så skjedde det liksom. Men, heldigvis, så ble det bare tatt veldig positivt imot. 

Eller jeg blei støtta og ikke …. hetsa.. på en måte..  

I: at det var på en måte rom for det da? ... Å være ærlig på ting som er vanskelig  

WJ: … ja  

I: Det er imponerende da, å dele ting når man synes det er så tøft da ...  

WJ: Nei det blei.. Det var som om jeg måtte … over et litt vanskelig fjell, på en måte. 

Og så kom det gode etterpå.. På starten.  

I: mhm.. Det var tøft sånn de første dagen på on-boarding og på fellessamling og 

sånt?  

WJ: egentlig, så følte jeg at det ble veldig bra, bare andre dagen. Da ... Det var første 

dagen og plutselig så bare, når man først var eksponert og så det gikk bra – liksom.  
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Videre fortalte hun at det ble tatt positivt imot. «Jeg kom over et vanskelig fjell - så kom det 

gode etterpå» Hun fortalte at det allerede dagen etterpå ble bedre, at det føltes ut som om når 

hun først hadde eksponert seg for andre gikk det fint. Elise sa at det ikke bare var hun, men 

mange andre som også viste sårbarhet, «jeg følte det var en del av arbeidet; å legge det fram 

og akseptere hverandre». Hun sa også at det ble lettere når man tok tak på starten. En annen 

effekt ved å åpne seg opp for andre, var å kunne dele erfaringer om ting som var vanskelig, og 

å normalisere det i fellesskap. Trondsen og Tjora sitt begrep Fellesskapsnormalisering er 

beskrivende for denne tematikken (2014). Begrepet kom fram i en studie av erfaringsdeling 

over sosiale medier. Dette bidro til en samproduksjon av opplevelser som mer normalt enn de 

tidligere forsto det som.  

For Hermine var det ikke bare uvant å vise følelser for andre – men også for seg selv. Hun 

fortalte i forlengelse av dette at hun heller ikke hadde kjent på lykkefølelse tidligere, og at 

dette var en ny erfaring hun fikk i møte med mestring av vill natur på Windjammer. Hun ble 

derfor spurt om hvordan hun syntes det var å kjenne på ulike følelser så tett på andre: 

Inni mellom var det veldig vanskelig, fordi jeg har alltid slitt med å takle følelser og 

kjenne på de, uansett om de er positive eller negative. Men det var veldig godt, sånn 

særlig når man hadde negative følelser, og ikke bare stenge de inne og sitte alene en 

plass og ha det kjipt og at andre faktisk så deg og kunne støtte deg gjennom det.  

 

Det interessante med dette utdraget mener jeg er hvordan Hermine trakk fram selve prosessen 

ved å være sårbar som god – og ikke effekten av det som et mål i seg selv. Hun fortalte videre 

at hun opplevde at folk så når hun hadde det vanskelig, og at det da var bedre å fortelle om det 

enn å holde det inne i seg. Dette fortalte hun bidro til at hun ikke fikk panikk-anfall. På den 

andre siden var det flere som løftet frem utfordringer knyttet til å finne ro for å samle tankene 

når de levde såpass tett. Flere syntes det var ekstra utfordrende dersom man hadde en dårlig 

dag. Agnes fortalte at hun likevel var glad for at man bodde så tett på andre, da dette førte til 

at man måtte vise følelsene sine, og derfor ble godt kjent med hverandre. Hun ga uttrykk for 

at dette ikke var noe hun var vant til fra tidligere, men at hun fikk erfare at det kunne være 

godt. Senere i intervjuet oppga Agnes at disse opplevelsene hadde bidratt til at hun følte seg 

tøffere og tryggere i ettertid. Dette kom opp når hun fikk spørsmål om hvordan Windjammer 

hadde påvirket hverdagen hennes: 

WJ: eh.. Ja - Jeg har blitt mye tøffere og jeg tørr å være mer spontan og … tørr å være 

mer meg selv liksom.   

I: mhm. Har du noe tanker om på en måte - hva som har ført til det? Om det er noe 

spesielle ting som skjedde underveis som har gjort at du følte deg tryggere?  
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WJ: jeg tror det var det at man kunne ikke gå noe sted for å skjule følelsene sine, eller 

liksom, at man, satt oppå folk. Og da måtte man jo liksom – bare vise følelsene dine 

og vise hvem man var. På en måte. At man bodde så tett – og det at jeg blei så godt 

kjent med de. At det var derfor.  

 

Hun beskrev slik hvordan erfaringer med å vise følelser og være sårbar var avgjørende for 

opplevelsen, og noe som hadde vært viktig for henne i ettertid. Videre fortalte hun at det ikke 

var like lett å åpne opp for å vise dette hjemme;  

(…) På båten var det så mye lettere å liksom.. Forstå andre … fordi; man var jo så 

åpen der. Det er sånn hjemme, eller vanlig hverdag da, det er så mange som ikke sier 

ting da, om de har det vanskelig eller sånn. Men det gjorde man jo på båten da, siden 

man merka det å, var jo oppå folk.  

Her ble det tydelig hvordan hun skiller det å forstå seg på medseilerne sine, fra det å forstå seg 

på venner og bekjente hjemme. Hun trakk frem at man forsto seg på hverandre på 

Windjammer, og at man delte når ting var vanskelig. Dette var en erfaring hun bygde videre 

på hjemme, noe hun trakk frem som viktig for at hun følte seg tryggere på seg selv. Samtidig 

sa hun noe om at dette ikke hadde direkte overføringsverdi, da at hun syntes det var 

vanskeligere å forstå seg på andre utenfor Windjammer. 

Det viktigste å ta med seg fra denne delen av analysen er: Ved å bo tett på andre fikk 

informantene se hvordan de gjennom å by på (hele) seg – knyttet tettere bånd til de rundt seg. 

Dette vekket en ansvarsfølelse til å være der for andre, og de fikk oppleve at andre også var 

der for å støtte dem. Kombinasjonen av å få og gi anerkjennelse i slike situasjoner gjorde noe 

med informantene i ettertid, og var en erfaring flere fortalte at de tok med seg videre. Det å se 

andre sårbare så også ut til å bryte ned noen vegger mellom oss og de. Dette gjorde at 

informantene fikk se at andre hadde «flere lag» - som Hermine formulerte det.  

I dette kapittelet har jeg belyst de momentene fra datamaterialet som jeg oppfattet som 

sentrale for å besvare problemstillingen i studien. I første del av analysen så vi hvordan 

informantene så seg selv i etterkant av Windjammer, med bakgrunn i erfaringer fra toktet. De 

hadde konstruert nye identitetsfortellinger, hvor (mestrings)narrativ fra Windjammer så ut til 

å bygge bro til disse, og til nye narrativ i ettertid. Historiene de trakk frem som avgjørende for 

egen endring handlet i stor grad om mestringserfaringer i fellesskap med andre, men også i 

møte med praktiske oppgaver og naturkreftene. I mestringskapittelet så vi hvordan deltakerne 

beskrev mestring på Windjammer gjennom ulike former for en reduksjon av kompleksitet i 

hverdagen. De beskrev også hvordan dette la grunnlag for mestringsnarrativer som de kunne 
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gjenskape i ettertid. Når de møtte på nye utfordringer fortalte de at de kunne tenke tilbake til 

hvordan de håndterte utfordringer på Windjammer, og at dette skapte en slags fremtidstro.  

Under den fellesskapelige komponenten i analysen ble opplevelser knyttet til sårbarhet 

sentralt. Her vektla informantene hvordan det å tørre å være sårbar la grunnlag for nærhet til 

andre – når de fikk anerkjennelse og støtte. Dette vekte en ansvarsfølelse som økte samholdet 

i gruppa, men som også ga den enkelte mestring i form av å få være en ressurs for andre. En 

informant trakk også frem opplevelser hvor det hun delte ikke ble anerkjent, og understrekte 

behovet for at det som ble lagt frem måtte bli anerkjent av de andre deltakerne. 
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Diskusjon 
 

I analysen presenterte jeg min forståelse av viktige temaer fra intervjuene med informantene. 

Jeg har tidligere i oppgaven løftet frem ulike teorier som jeg mener kan være nyttige for å 

forstå datamaterialet mitt. I det følgende vil jeg legge vekt på hvordan det empiriske bidraget, 

fra de tre hovedtemaene identitet, mestring og fellesskap, kan forstås ved hjelp av teoretiske 

begreper. Med dette utgangspunktet vil jeg forsøke å besvare problemstillingen; 

Hvilken betydning opplever unge, som står utenfor skole og arbeid, at 

livsmestringsprogrammet Windjammer har hatt for hvordan de ser på seg selv  

og mestring av egen hverdag? 

 

Det som særlig har fanget min interesse i analysen er hvordan møter i fellesskap la grunnlag 

for mestringsopplevelser, som senere ble brukt til å konstruere narrativer – og som videre ble 

integrert i informantene sine identitetsfortellinger. Jeg vil derfor bygge opp 

diskusjonskapittelet fra motsatt ende, og begynne med å se på betydningen av de 

fellesskaplige erfaringene som ble sentrale i analysen. Videre vil jeg vise hvordan jeg forstår 

mestringsopplevelsene som kom frem i analysen, og hvordan jeg forstår disse som 

«resirkulerbare». Til sist vil jeg si noe om hvordan opplevelser fra Windjammer ble 

betydningsfulle for identitetsfortellingene til informantene, basert på refleksjonene om 

fellesskap og mestring. I denne sammenhengen vil jeg også presentere en enkel modell som 

viser hvordan jeg forstår sammenhengen mellom identitet, mestring og fellesskap.  

 

Fellesskapet og sårbarhetens kraft 
 

I analysekapittelet kom det tydelig frem hvordan informantene la vekt på betydningen av å 

være en del av en gruppe, når de fortalte om opplevelser fra Windjammer. De beskrev 

hvordan arbeidsoppgaver som måtte løses i fellesskap var noe de så på som en viktig del av 

Windjammer-toktet. Flere la vekt på at de gjennom dette lagarbeidet, ble «eksponert for» 

ulike sider av seg selv og andre. Blant annet Agnes sa noe om dette; hun viste til hvordan det 

å stå i fysiske utfordringer gjorde at man måtte vise sårbare sider av seg selv. Hun fortalte 

videre at hun hadde gått fra å aldri gråte foran andre, til tidvis å gjøre dette på «hver vakt». 

Dette førte til at hun ble godt kjent med de andre deltakerne, noe som gjorde at det ble enklere 

å håndtere utfordringene. Det emosjonelle arbeidet ble på denne måten flettet inn i de 

praktiske arbeidsoppgavene, gjennom at de fikk se «nye varianter» av seg selv og andre. Å stå 

i slike situasjoner beskrev flere av informantene som nye og uvante. Hermine fortalte for 
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eksempel at hun aldri hadde kjent på følelsen av å være lykkelig, og at det å kjenne på følelser 

foran andre, så vel som fremfor seg selv, var uvant.  

På Windjammer-toktet hadde deltakerne definerte arbeidsoppgaver på hver sine vaktlag. 

Vaktlagene var avhengige av at alle deltok, og at alle gjorde sin del av arbeidet. En av 

informantene fortalte at dette førte til at hun stadig måtte gå ut av komfortsonen sin. Hun gikk 

på vakt på tross av sjøsyke og lite søvn - for å bidra i fellesskapet. Dette gjorde at hun 

oppfattet arbeidsoppgavene som meningsfulle. Antonovsky (2012) vektlegger hvordan det å 

oppleve utfordringer som meningsfulle, er avgjørende for en opplevelse av sammenheng, og 

dermed også mestring. Videre mente den samme informanten at slike erfaringer førte til at 

man ble sterkere som person. Ansvarsfølelsen så på denne måten ut til å frembringe 

handlinger som ga en mestringsfølelse. En slik mestringserfaring ga mestringstro, noe som 

gjorde mestringserfaringen til en ressurs som kunne hentes frem senere. Det å stå i 

utfordringer (for og med andre) var på denne måten en viktig erfaring, som fikk betydning for 

informanten i ettertid.  

I møte med andre deltakere på Windjammer fikk informantene nye erfaringer. For eksempel 

trakk de fram hvordan det var uvant å samarbeide med andre, og å «rase» og vise følelser 

fremfor andre. Både de deltakerne som var på vakt-lag og on-boarding sammen, fikk se 

hverandre i sårbare situasjoner. På on-boarding ble informantene blant annet satt til å tegne en 

tidslinje fra livene sine. Flere beskrev det som at on-boarding-dagene førte til at de på kort tid 

fikk en opplevelse av å ha kjent hverandre i mange år, og noen sammenlignet båndet de fikk 

til hverandre på Windjammer med familiære bånd. På on-boarding fikk informantene også 

mulighet til å identifisere seg med andre i lignende situasjoner, noe som kan ses som en kilde 

til fellesskap (Tjora, 2018). Deling og anerkjennelse av opplevd motgang sammen med de 

andre ble en annen kilde til samhold og fellesskap. Trondsen og Tjora sitt begrep 

fellesskapsnormalisering (2014) kan være nyttig i denne sammenhengen. De vektlegger 

hvordan det å dele og gjenkjenne utfordringer i fellesskap med andre kan bidra til å skape 

handlingsrom hvor man får se andre måter å håndtere utfordringer på. Dette kan bidra til at 

utfordringer fremstår som mer håndterlige. 

 

Betydningen av å få se «baksiden» til de andre deltakerne ble tydelig under intervjuene med 

Fiona og Hermine. De fortalte hvordan de etter en tid med skepsis til andre deltakere, knyttet 

tette bånd til disse. Hermine brukte metaforen «å skrelle av lagene», og viste til hvordan hun 

kom nærmere de andre når hun fikk se flere sider. Denne erfaringen av å komme nær andre, la 
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igjen grunnlag for at de fikk en ansvarsfølelse for de andre deltakerne. Baumann hevder at 

«Nærhet betyr ansvar, og ansvar er nærhet. Å diskutere hva som kommer først, er fåfengt, 

ettersom ingen av dem kan tenkes uten den andre.» (Baumann 1997:233, i Tjora, 2018, s. 

131). Koblingen mellom nærhet og ansvar har blitt tydelig stadig mer tydelig for meg, særlig 

under intervjuet med Elise. Hun beskrev hvordan hun gjennom å vise sårbare sider knyttet seg 

nærmere til de andre deltakerne på Windjammer. Hun sa også noe om hva det gjorde med 

henne å stå i denne prosessen; at hun så på seg selv som sterkere etter dette. Elise integrerte på 

denne måten opplevelsen av å overkomme en utfordring, i den personlige identiteten hun 

tegnet av seg selv etter Windjammer. En slik persepsjon er viktig for Lawler (2014) sin 

forståelse av hvordan identitet konstrueres.  

 

Noen av informantene delte også erfaringer som viste hvordan det å være en del av et tett 

sammenknyttet fellesskap kunne være utfordrende, og at det kunne være risikabelt å være 

sårbar. Georg fortalte at han hadde lagt merke til at alle måtte ha det bra med seg selv for å 

fungere i et vaktlag. Han viste slik til hvordan ansvarsfølelsen man fikk for hverandre også 

hadde en praktisk funksjon for arbeidet på skipet, og understreket hvordan det praktiske og 

emosjonelle arbeidet var flettet sammen. I andre intervjuer kom det frem historier om hvordan 

det var å vise sårbarhet når det ikke ble anerkjent. En informant beskrev at det var sårt når hun 

opplevde at det hun delte ikke ble anerkjent. Hun beskrev det som at «grensene ble tråkket 

på». Sårbarhetens kraft vises på denne måten; gjennom hvor sårt det kan være når det du 

legger frem ikke blir akseptert. På den andre siden så vi også det motsatte: at det kan være en 

kraftfull opplevelse når det man deler blir anerkjent, slik som andre informanter pekte på. 

 

Informantene vektla videre at anerkjennelse av følelsesmessig blottlegging og sårbarhet var 

noe som fremkalte en følelse av egenverd, og ble en ressurs i andre situasjoner i ettertid. 

Fiona forklarte hvordan hun etter Windjammer var blitt flinkere til å stå opp for seg selv, noe 

hun forklarte hadde sammenheng med at hun hadde fått støtte og anerkjennelse underveis på 

seiltoktet. Honneth sin anerkjennelsesteoeri har dette som hovedtese; at du gjennom 

anerkjennelse på ulike nivåer kan få selvtillit, selvrespekt og selvaktelse (Skjefstad, 2012). 

Mangel på anerkjennelse vil motsatt kunne føre til mangel på disse.  

 

I ettertid beskrev informantene hvordan kombinasjonen av å få og gi anerkjennelse hadde 

gjort noe med dem; at de gjennom å mestre ting i fellesskap med andre kjente på en sterkere 

følelse av egenverd. Med bakgrunn i slike opplevelser tok de med seg en mestringstro inn i 
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nye utfordringer. For eksempel viste Agnes til hvordan hun så på seg selv som tøffere i 

etterkant av Windjammer, fordi hun hadde erfart å være sårbar foran andre. Elise trakk frem 

hvordan hun gjennom å åpne opp og være sårbar foran andre, kom nærmere de rundt henne. 

Det var som «et vanskelig fjell» hun måtte over, hvor det viste seg å være bedre på den andre 

siden. Hun beskrev det som vanskelig fordi det var ukjent: Det var noe hun ikke hadde gjort 

før, og hun var derfor langt utenfor komfortsonen. Når hun valgte å gå over til det ukjente var 

derfor mestringsfølelsen ekstra stor. Hun skisserte at det var trygge rammer for å gå inn i slike 

utfordringer, og et klima for å åpne opp for og by på seg selv. Videre fortalte at hun så på 

dette som «en del av arbeidet». Det har fått meg til å undre over hva det var med den 

fellesskaplige erfaringen på Windjammer som bidro til å skape slike trygge rom. 

 

Jeg ser tydelig at de fellesskapelige beskrivelsene som ble omtalt av informantene i studien, 

reflekterer mange ulike former for (eller kilder til) fellesskap. Som redskap for å forstå disse 

beskrivelsene har det vært nyttig for meg å knytte disse opp mot Tjoras forståelse av 

fellesskapet gjennom ulike flater (2018). Den første flaten handler om kommunikasjon, som 

ble vektlagt på ulike måter av informantene. Særlig sentralt for den kommunikative flaten er 

beskrivelsene av hvordan man til enhver tid måtte samhandle med hverandre, fordi man 

bodde tett oppå hverandre døgnet rundt. Dette innebar en hverdag hvor man måtte dele 

følelser på godt og vondt, og hvor man også fikk sosial trening i å møte andres følelser. Den 

materielle flaten innebærer en fysisk nærhet og tilstedeværelse, som var allestedsnærværende 

om bord på et skip hvor man delte enhver opplevelse med andre, dag som natt. Den 

biografisk-kulturelle flaten handler om å kunne identifisere seg med andre, for eksempel 

gjennom tilsvarende demografiske kjennetegn eller felles erfaringer og livssituasjon (Tjora, 

2018). Dette var også et moment som informantene la vekt på; det å bli kjent med og dele 

erfaringer med andre som de kunne identifisere seg med. Et annet aspekt som ble trukket 

frem, var dette med å arbeide sammen med andre, og å samarbeide for å nå et fysisk mål. 

Dette kan knyttes opp mot Tjoras flate om aktivitet- og praksisflater.  

 

Informantene la også vekt på hvordan det var en styrke at de var sammen om å dele 

opplevelsene, og at dette i seg selv var en måte å samarbeide om å stå i utfordringene. En slik 

opplevelse vil bidra til en felles situasjonsforståelse, og dette tilsvarer det Tjora kaller for den 

kognitive flaten (2018). En felles forståelse av situasjonen handler om å inneha en form for 

innsidekunnskap, og på Windjammer fikk deltakerne mange opplevelser som kun de andre 

deltakere på seiltoktet var en del av. Collins (2004) bruker begrepet Interaksjonsritualkjeder 
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om slike felles følelsesmessige erfaringer, og mener dette er med på å skape sosiale 

medlemskap, eller samhold (Tjora, 2018). Informantene viste til hvordan de tok del i slike 

opplevelser sammen med andre, blant annet når de jobbet med å sette seil. De forklarte at de 

gikk inn i en slags flytsone, og at de i etterkant av å ha gjennomført slike oppgaver i 

fellesskap, fikk en spesiell følelse.  

Slik ser vi hvordan de fellesskaplige momentene på Windjammer var mange. Det var en klart 

definert grense for hvem som var en del av fellesskapet, og hver enkelt ble tildelt konkrete 

oppgaver som ga dem en viktig rolle. Dette innebar at man måtte samarbeide tett med 

hverandre. Newcomb sitt nærhetsprinsipp er sentralt i denne sammenhengen. Han mener at 

fysisk nærhet gjør det mulig å utvikle relasjoner – og fellesskap (Tjora, 2018). På vaktlagene 

måtte deltakerne samarbeide i arbeidsfellesskap. Dette krevde også et emosjonelt arbeid, hvor 

deltakerne måtte dele og anerkjenne hverandres følelser. Dette så ut også ut til å danne 

grunnlag for samhold – og for mestring. Det å ha en plass i fellesskapet så videre ut til å være 

viktig for de brobyggende fortellingene, som ble integrert i den personlige identiteten til den 

enkelte. Dette vil jeg utdype mer i siste del av diskusjonskapittelet. 

 

Mestringserfaringer knyttet til reduksjon av kompleksitet  
Mestringserfaringene som ble trukket frem som viktige for deltakerne i studien min, var 

særlig opplevelser knyttet til det å stå i håndterlige utfordringer på Windjammer. Blant annet 

løftet informantene frem hvordan faste rammer og rutiner gjorde hverdagen enklere å 

håndtere. Dette kom frem på ulike måter, men fremsto som en viktig del av 

mestringsopplevelsene om bord på Christian Radich. Faste rutiner gjorde at hverdagen var 

enklere å forholde seg til, og flere av informantene pekte på at dette var noe de hadde forsøkt 

å ta med seg videre. De hadde sett at en struktur i hverdagen gjorde at livet ble «ganske lett og 

okei og greit». På skipet bidro rutinene til en struktur som representerte stabilitet i det sosiale 

landskapet. Begrepet ontologisk sikkerhet (Giddens, 1991) kan ses i sammenheng med dette; 

at man har tillit til og opplever kontinuitet i omgivelsene.  

På Windjammer var det i liten grad tilgang på mobil dekning, noe for eksempel Agnes trakk 

frem som viktig for hennes opplevelse. Dette gjorde hverdagen enklere å forholde seg til, eller 

mer begripelig, som er Antonovsky sitt begrep for dette (2012). Om bord på seilskipet bar 

også hverdagen preg av samhandling gjennom færre kommunikasjonsflater (Tjora, 2018). 

Kommunikasjonen på Windjammer ble i hovedsak utspilt gjennom fysisk nærvær, noe som 

bidro til å redusere kompleksiteten på skipet. Giddens mener at en eksponering for farer som 
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utspiller seg utenfor egen sfære skaper en opplevd risiko, som tidligere generasjoner ikke 

behøvde å forholde seg til (Giddens, 1991). Ved å ikke ha tilgang til mobil dekning, slapp 

deltakerne å forholde seg til en slik form for opplevd risiko.  

Georg fortalte at utfordringer i naturen ga ham en naturlig motivasjon, og han opplevde 

oppgavene på Windjammer som meningsfulle. Videre sammenlignet han Windjammer med 

førstegangstjenesten i forsvaret, og fortalte at det var «som militæret, bare mer meningsfullt». 

Brianna vektla motsatt; at det ikke nødvendigvis var oppgavene i seg selv som var 

motiverende, men det å vite at andre måtte slite dersom du ikke deltok, gjorde dem 

meningsfulle. Videre viste Brianna til at det å delta i fellesskapet, ga henne en 

mestringsopplevelse som hun beskrev som karakterbyggende. Det å oppleve utfordringer som 

meningsfulle er avgjørende for å oppleve mestring, sett ut fra Antonovsky sin 

mestringsmodell (2012). Det kan slik se ut til at OAS-begrepet til Antonovsky er nyttig for å 

forstå komponentene som ga mestringserfaringer underveis på Windjammer. Deltakerne så ut 

til å oppleve utfordringene som håndterlige, begripelige og meningsfulle. De beskrev at de 

fikk støtte av andre deltakere og mannskap til å håndtere utfordringer i fellesskap, i en 

hverdag preget av redusert kompleksitet.  

Mange av mestringsopplevelsene så ut til å ha blitt til i samspill med andre. Opplevelsen av å 

være sårbar og å dele følelser, og å få et nytt syn på andre gjennom å komme bak fasaden, er 

eksempler som gikk igjen. Kanskje ledet de til mestring nettopp fordi den enkelte opplevde å 

fungere i samspill med andre? Slik så mestringsopplevelsene i stor grad ut til å springe ut fra 

opplevelser i fellesskap – eller opplevelser av fellesskap. Agnes sine refleksjoner rundt 

hvordan det var å være sårbar ovenfor mennesker på Windjammer, sammenlignet med 

hjemme, er interessante i denne sammenhengen. Hun mente at hun hadde fått trening i å vise 

følelser fremfor andre på Windjammer, men sa samtidig at det var vanskelig å implementere 

dette fullstendig i hverdagen hjemme. Jeg lurer da på om dette handler om at rammene for 

samhandling på Windjammer var annerledes enn hjemme. Var det slik at opplevelsen av en 

strukturert hverdag også skapte grunnlag for andre typer relasjoner – som mer trygge og 

forutsigbare? I så fall kan man stille spørsmål til om en forenklet hverdag med reduksjon av 

kompleksitet bidro til at det var enklere å åpne seg opp for andre. 

Mestringserfaringene på Windjammer skilte seg også fra det informantene fortalte fra 

tidligere erfaringer. I analysekapittelet så vi hvordan informantene beskrev at de opplevde, 

eller hadde opplevd hverdagen hjemme som strevsom. Elise beskrev en hverdag hvor hun 

«sto litt fast», mens Brianna beskrev seg selv som «totalt mislykka og uten håp». 
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Beskrivelsene som ungdommene trakk frem om seg selv i forkant av seiltoktet bar i stor grad 

preg av en hverdag de ikke mestret, med et særlig fokus på utfordringer knyttet til psykisk 

helse. De beskrev mangel på mestring, og en identitet som ikke levde opp til ytre krav. Som 

vist til innledningsvis, er det en økende rapportering av psykiske helseplager blant unge 

(Ungdata, 2020). Man ser også en sammenheng mellom skolestress og psykiske plager 

(Ungdata, 2020). Mange av informantene mine trakk frem mangel på mestring i møte med 

skole. Spesielt Daniel vektla hvordan han hadde dårlige opplevelser i møte med teoretiske fag. 

Han hadde tatt opp videregående utdanning i etterkant av Windjammer, men vektla samtidig 

hvordan han fremdeles syntes det var tungt med teori på skolebenken. Han fortalte at han 

gjennom Windjammer hadde «åpnet noen dører», men at disse ble lukket når han var tilbake 

på skolen. På den andre siden viste han til at disse dørene åpnet seg når han deltok i praktiske 

oppgaver på verkstedet til skolen.  

 

Disse beskrivelsene kan ses opp mot forventninger knyttet til narrativet om arbeid og 

utdanning for alle (Kunnskapsdepartementet, 2009 og arbeidsdirektoratet, 2013). En slik 

forventning kan fremstå som en umulig kulturell identitet (Loseke, 2007) for de som ikke 

mestrer teoretiske fag. 7 av de 8 informantene hadde i en periode stått utenfor både skole og 

arbeid, og manglet i perioder også muligheten til å benytte seg av narrativer som ga de en slik 

identitet. I alle samfunn finnes det kulturelle koder og strukturer. Å ikke følge disse kan føre 

til en mindre opplevelse av å høre til majoritetssamfunnet (Tjora, 2018). På Windjammer var 

det rom for å ta del i fellesskapet på andre grunnlag. Kanskje var dette med på å skape 

erfaringer som deltakerne kunne bruke i ettertid? 

 

Resirkulert mestring  

Det som ble særlig tydelig for meg er hvordan informantene presenterte en indre endring 

gjennom nye opplevelser, og hvordan disse opplevelsene så ut til å bli brukt til å gjenskape 

nye lignende fortellinger. Flere forklarte hvordan de forsøkte å fremkalle minner fra 

Windjammer i ettertid; når de møtte nye utfordringer kunne de tenke på disse. Hermine 

beskrev det slik: «(…) jeg klarer å tenke at jeg har faktisk klart å gjøre noe så tøft som å være 

på båten. Så da kommer jeg meg gjennom de småtingene som er nå». Dette kan også sees i 

relasjon til begrepet mestringsforventning, som er Bandura sitt begrep for hvordan 

forventning påvirker handlekraft (Myklebust, 2007). 



 
 

74 
 

Et annet punkt relatert til dette, var hvordan informantene beskrev at en mindre kompleks 

hverdag skapte grobunn for handlekraft. Denne handlekraften beskrev informantene på ulike 

måter hvordan de gjenskapte. Kristoffer var en av de som løftet frem betydningen av en 

hverdag med en «ren struktur». Dette ga ham erfaringer hvor han opplevde mestring, og tillit 

til egne evner. Han fortalte videre at han hadde brukt Windjammer som arena for å teste 

«teorier» han hadde om sine evner til å håndtere uforutsette utfordringer. Gjennom 

Windjammer hadde han fått bekreftet disse, og hadde derfor bygd opp en sterkere tro på egne 

evner. Han la vekt på at dette gjorde at han ikke var like opptatt av hva som ga han selvtillit; 

fordi nå visste han at han var en person som «fikk til ting». Elise belyste noe av det samme: 

hun fortalte at hun fremdeles ikke visste hva hun ville jobbe med i fremtiden, men at hun 

visste litt mer om «hvem hun var».  

I et av intervjuene jeg gjennomførte, la informanten stor vekt på én konkret 

mestringsopplevelse som han forsto som avgjørende for egen endring: En torsdag som endret 

alt (se s. 39). Fortellingen tematiserte mestring som endringsskapende, og inneholdt 

komponentene som Ricoeur mener et narrativ må inneholde (Lawler, 2014). Fortellingen om 

«torsdagen som endret alt», hadde åpenbart en sentral endringskomponent. Den inneholdt et 

tidsaspekt hvor denne endringen fikk utspille seg, men også en handling og flere personer 

eller karakterer. Plottet i fortellingen var mestringsfølelsen informanten fikk når han klarte å 

stå på ror i full storm, med støtte fra trygge voksne som sto i utfordringene sammen med ham. 

Dette var en opplevelse han fortalte at «snudde alt», både på Windjammer-turen og retningen 

på livet hans videre. 

Vi er historiene vi forteller, og historiene påvirkes i stor grad av opplevd tilgang på narrativer. 

Et utgangspunkt for en slik forståelse, vil være et syn på identitet som noe prosessuelt og 

relasjonelt (Lawler, 2014). Videre vil en slik forståelse av begrepet avhenge av et annet 

menneske å speile seg i, eller et fellesskap hvor man kan bli kjent med seg selv. I det 

foregående kapittelet så vi hvordan opplevelser fra Windjammer så ut til å være kjennetegnet 

av mange former for det som Tjora (2018) skisserer som kilder til fellesskap. Videre mener 

jeg dette fellesskapet så ut til å romme ulike for mestringsopplevelser; gjennom redusert 

kompleksitet, definerte og konkrete arbeidsoppgaver, anerkjennelse og samarbeid. Dette så ut 

til å skape et trygt rom for å vise sårbarbarhet og – og mestring ved at dette ble anerkjent.  

Totalt sett leder disse refleksjonene meg til det jeg anser som et av mine «hovedfunn»: Å 

være en del av et fellesskap som preges av håndterlige oppgaver og trygge rammer, la til rette 

for konstruksjon av mestringsnarrativ. Dette la grunnlag for fortellinger som kunne bygge bro 
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til en helhetlig identitetsfortelling (hvor både gode og dårlige sider kunne integreres), noe som 

var med på å skape en opplevelse av sammenheng. Videre så det ut til at informantene kunne 

bygge videre på og fremkalle tilsvarende mestringsnarrativer i ettertid. Jeg har laget en enkel 

modell som skal representere denne tankerekken.  

 

Modell 1 - Resirkulert mestring: Prosesser der mestringsnarrativ bidrar til å bygge bro til nye 

erfaringer, hvor det er rom for at mestring kan reproduseres. 

 

Modellen ovenfor kan brukes til å beskrive hvordan en forenklet hverdag på Windjammer 

skapte grunnlag for konstruksjon av mestringsnarrativer, gjennom håndterlige utfordringer og 

anerkjennelse av sårbarhet. Dette skisserte informantene som nye erfaringer. Windjammer 

representerte på denne måten et slags mellomrom, hvor ungdommene kunne ta del i 

opplevelser som skilte seg fra tidligere erfaringer, og konstruere nye narrativ. Videre kan vi se 

disse narrativene som brobyggende fortellinger - som knyttet deres gamle identitet, til en 

fornyet identitet som var forankret til deltakelse i et fellesskap. En konstruksjon av 

brobyggende identitetsfortellinger bidrar på denne måten til å binde fortid og nåtid sammen på 

en meningsfull måte (Lawler, 2014). Dette skaper videre en opplevelse av sammenheng 

(Antonovsky, 2012), gjennom en personlig identitet som samsvarer mer med forventningene i 

samfunnet. Videre kan dette bidra til prosesser som skaper nye erfaringer der 

mestringsnarrativer kan resirkuleres.  
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Narrativene ungdommene fortalte hjalp dem å kaste lys over fortiden på en måte som knyttet 

den til fremtiden på en ny og meningsfull måte. Noen informanter la for eksempel vekt på 

hvordan opplevelser av anerkjennelse og mestring fra Windjammer hadde ført til en reduksjon 

av psykiske problemer i ettertid. Dette var noe som både Hermine, Elise og Brianna trakk 

frem. Mestringsnarrativene ble på denne måten integrert i den helhetlige identitetsfortellingen. 

Slik kan det se ut som om den 3. og 4. pilen i modellen også leder til fornyede 

identitetsfortellinger. Jeg ser det derfor som fruktbart å bruke OAS-begrepet, ikke bare opp 

mot mestring, men også mot identitet.  

 

Brobyggende identitetsfortellinger  
Informantene beskrev hvordan de konstruerte en identitet, fant tilbake til en identitet eller 

oppdaget en ny identitet i møte med utfordringer på Windjammer. Utfordringene ble primært 

utspilt i møte med andre, og i møte med naturens krefter. Videre ble mestringsopplevelsene de 

fikk erfare viktige for måten de beskrev seg selv på både under og etter seilturen. Kristoffer 

fortalte hvordan han hadde konstruert en identitet gjennom å bekrefte teorier, og erfare tillit til 

egne evner. Fiona viste til at hun gjennom å få anerkjennelse hadde blitt tøffere, og at hun 

derfor kunne stå opp for seg selv når hun senere sto i konfliktfylte situasjoner. Agnes fortalte 

på samme måte at det å vise og få anerkjennelse for følelsene sine på Windjammer, hadde ført 

til at hun så på seg selv som tøffere i ettertid. Flere informanter beskrev på denne måten at de 

gjennom nye opplevelser på Windjammer fikk konstruere narrativer som bygde bro til nye 

identitetsfortellinger. 

Broch omtaler denne type rom for en slags «mellomplassering» (2020, s.37). For 

ungdommene i studien hennes representerte denne mellomplasseringen et slags fristed fra 

hverdagen. Slik kan man også forstå Windjammer som en mellomplassering, hvor 

informantene gjennom nye erfaringer kunne utforske nye sider av seg selv. I tråd med dette 

fortalte Georg at han i møte med andre deltakere på Windjammer fikk nye perspektiver på 

egen hverdag. Det førte til at han begynte å «nøste opp i» hvem han ville og kunne være. 

Videre beskrev han dette som utslagsgivende for hendelser i ettertid, og erfaringene fra 

Windjammer ble skissert som et viktig plot i hans fortelling (Lawler, 2014). Gjennom tiden på 

Windjammer hadde han forstått at han ikke hadde det bra i samboerforholdet han var i, noe 

som førte til at han gjorde det slutt med den daværende kjæresten. Slik fungerte Windjammer 

som en slags mellomplassering – hvor broer til fornyede identitetsfortellinger kom til syne.  
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«(…) fortellinger kan lager broer som åpner for bevegelser mellom livsverdener, og 

mellom indre (noen ganger motstridende) ønsker og impulser.» (Broch, 2020, s. 185). 

Hun peker på hvordan fortellinger kan brukes i forhandlingsarbeid for å skape likevekt og 

balanse. Det er dette balansearbeidet Broch bruker likevektspoesi til å beskrive. Mine 

informanter utfører også en balansekunst i sine forhandlingsarbeider, hvor de bygger broer 

mellom Windjammer og hverdagen hjemme, gjennom narrativene de forteller. Dette kan også 

ses opp mot OAS-begrepet til Antonovsky (2012), gjennom å se forhandlingsarbeidet som et 

forsøk på å skape mening mellom fortid og nåtid – og å gjøre identitetsfortellingene 

begripelige, og håndterlige.  

Broch (2020) beskriver informantene i sin studie som «linedansere», som gjennom 

forhandlingsarbeid klarer å finne balanse. Jeg forstår mine informanter på samme måte; som 

linedansere som forsøker å bygge broer mellom fortellingene om hvem de er og hvem de vil 

være. Skårderud (2020) beskriver dagens ungdom som «selvbyggere», på bakgrunn av at 

deres vei til voksenlivet krever at de skaper sin egen identitet, med en konsistent kjerne. 

Sammen fletter jeg linedanser- og selvbygger-begrepet til et felles begrep: Brobyggerne. 

Brobyggerne er informantene – som skaper broer mellom fortid og nåtid gjennom historiene 

de forteller. 

Det neste spørsmålet blir dermed hvilken betydning disse fortellingene får videre. Broch 

reflekterer over erfaringene som ungdommene i hennes studie gjorde seg, og om hvordan de 

kunne ta plass i livene deres i ettertid, ved å vise til Torheim; «Tid blir ikke borte. Men den 

kan vise seg i forvandlede former, den blir reformulert, avsetter seg i det vi er i berøring med 

den» (2009; s. 36, i Broch, 2020, s.37). Jeg synes det kan være interessant å se dette sitatet 

opp mot noe en av informantene mine fortalte, at hun hadde tatovert Windjammer-logoen på 

den ene armen. Var dette et forsøk på å holde fast i opplevelsen? Eller handlet det om å 

markere identitet gjennom tilhørighet? Kanskje handlet det om begge deler. Slik kan vi forstå 

tatoveringen som en rekvisitt hvor Windjammer-deltakelse var en del av hvordan hun ønsket å 

presentere seg selv (Goffmann, 1974). 

 

Fortellingene må samtidig ses i lys av konteksten de ble fortalt i, både selve 

intervjusituasjonen og narrativer på meso- og makronivå. Den ene informanten min sa 

eksplisitt noe om overordnede forventninger rundt utvikling gjennom Windjammer-løpet på 

følgende måte; «(..) du skal liksom komme fra et dårlig sted – og så få det bra». Gjennom 

intervjuet jobbet hun aktivt med å trekke skillelinjer til de andre deltakerne på toktet, og satte 
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lys på hvordan hun skilte seg ut fra de andre deltakerne. I dagens samfunnsdebatt står arbeids- 

og utdanningslinja sterkt (Arbeidsdepartementet, 2013, kunnskapsdepartementet, 2009). Å 

identifisere seg med en gruppe som står utenfor majoritetssamfunnet kan være utfordrende. 

En slik identifisering opplevede jeg samtidig at informantene balanserte på en elegant måte, 

ved å vise til nå-tidens mestring av egen hverdag.  

Ricoeur mener at vi ofte forstår selvet som noe vedvarende fordi vi konstant forteller og 

rekonstruerer selvet gjennom narrativer som gjenskaper denne forståelsen (Lawler, 2014). Når 

historier gjenskapes i dialog med andre, blir de integrert i den helhetlige identitetsfortellingen 

til den enkelte. Jo flere ganger et narrativ rekonstrueres og gjenfortelles, jo sterkere blir 

opplevelsen av sammenheng. Også Giddens (1991) og Rose (1998) har lignende beskrivelser. 

Giddens uttaler at identitet handler om å «(..) keep a particular narrative going» (Giddens, 

1991, s.55). Dette kan videre bidra til å skape en opplevelse kontinuitet, noe som er sentralt 

for Giddens sitt begrep; en ontologisk sikkerhet. Samtidig har jeg i dette kapittelet vist til 

hvordan deltakerne fikk skape nye og endrede fortellinger om seg selv på Windjammer, noe 

som representerte et vendepunkt, heller enn kontinuitet. 

Dette handlet om at disse fortellingene inneholdt et plot, som bidro til å skape mening mellom 

gamle og nye identitetsfortellinger. «torsdagen som endret alt», er et tydelig eksempel på 

dette. Mestring på Windjammer ble et plot i hans identitetsfortelling - et meningsfullt brudd 

som kastet nye lys på den personlige identiteten. En opplevelse av sammenheng ble på denne 

måten ivaretatt, på tross av at identitetsfortellingen ble fornyet og endret.  
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Kjernebegrepene  
Når jeg skulle jobbe med disposisjonen til denne oppgaven var det vanskelig å velge hvilke av 

begrepene (mestring, identitet og fellesskap) som skulle presenteres først og sist. Helst ville 

jeg at de skulle presenteres i en kausal rekkefølge, for å vise til hvordan mestringsopplevelser 

styrker bildet av identitet. Etter å ha fordypet meg i temaene synes jeg det har blitt 

vanskeligere å sette dette opp i en årsak-virkning-modell og presentere de i rekkefølge 

deretter. Virkningene og konsekvensene peker i flere retninger.  

 

 

 

Modell 2 Kjernebegrepene 

 

Fellesskapet er felles skapt, slik som identitet. Men også mestringsopplevelser konstrueres.  

Dette kan vi for eksempel kjenne på når vi evner å fungere i samhandling med andre.  

Videre vil mestring bidra til å styrke våre identitetsopplevelser. På den andre siden vil 

mestring i fellesskap kunne spisse og styrke det fellesskaplige samholdet som binder oss 

sammen med andre. Slik henger disse begrepene uløselig sammen. De ulike koblingene 

mellom disse kjernebegrepene har informantene mine tegnet opp på nye måter, som har gitt 

meg mange nye inngangsporter til å forstå begrepene. Likevel er det de pilene i modellen over 

som peker mot identitet som er sterkest, da mestring og felleskap kan ses som viktige 

byggesteiner i den sammenhengende identitetsfortellingen. 

 

Med bakgrunn i en forståelse av at identitet bygges og formes i møte med andre, vil ungdom 

som opplever utenforskap ikke i samme grad få tilgang på opplevelser som legger til rette for 
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å bygge helhetlige identitetsfortellinger og mestringsopplevelser. En slik forståelse sier derfor 

også noe om hva mekanismer som isolasjon og utstøtingsmekanismer fra majoritetssamfunnet 

kan lede til. Ingen av informantene i min studie hadde levd et liv i isolasjon fra tidligere, men 

flere beskrev en hverdag som bar preg av isolering fra omverdenen, eller at de var på vei i den 

retningen. Basert på modellen jeg presenterte på forrige side, kan man se for seg en spiral 

hvor det enten blir mer eller mindre av de 3 kjernebegrepene  

 

Modell 3 

Om man først fjerner seg selv fra fellesskapet - eller opplever utstøtende mekanismer fra et 

stadig smalere arbeidsliv – kan man havne i en nedadgående spiral. Informantene beskrev på 

ulike måter at de klarte å endre kurs, og at de ved hjelp av å kjenne på en eller flere av disse 

komponentene (mestring/identitet/fellesskap) havnet i en mer oppadgående spiral. Gjennom 

disse beskrivelsene så jeg stadig tydeligere sammenhengen mellom disse tre komponentene. 
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Avslutning: 

I denne oppgaven har jeg undersøkt hvilken betydning livsmestringsprogrammet Windjammer 

har hatt for tidligere deltakere. Jeg har gjennomført åtte kvalitative intervjuer for å få 

kunnskap om informantene sitt syn på seg selv, og deres mestring av egen hverdag. 

Informantene beskrev på ulike måter hvordan de hadde fått nye erfaringer i løpet av 

livsmestringsprogrammet. Erfaringene de trakk frem vitnet om mestringsopplevelser, primært 

i møte med andre deltakere. Windjammer-fellesskapet så ut til å være en arena hvor det 

opplevdes som trygt å dele både gode og dårlige sider av seg selv. Dette førte til at deltakerne 

både fikk gi og ta imot anerkjennelse, noe som la et grunnlag for mestring. Informantene 

tegnet på bakgrunn av dette fortellinger hvor Windjammer hadde fått en betydningsfull rolle i 

forklaring av egen endring. De hadde konstruert nye identitetsfortellinger, hvor 

mestringsnarrativer fra Windjammer så ut til å bygge bro til disse, og til nye narrativer i 

ettertid.  

 

Jeg har forsøkt å billedliggjøre sammenhengene jeg fant i analysedelen, gjennom en enkel 

modell som bygger på teoretisk informerte begreper fra faglitteraturen (Modell 1). Blant annet 

ble Antonovksy sitt begrep for «Opplevelse av sammenheng» (OAS) viktig (2012). Gjennom 

konkrete arbeidsoppgaver på Windjammer beskrev informantene at de opplevde mestring. 

Videre beskrev de mestringsopplevelsene som begripelige, håndterlige og meningsfulle. Dette 

gjorde at mestringsopplevelsene fremsto som mer tilgjengelige på Windjammer enn ellers i 

livene til informantene. Det kunne også se ut som at dette hadde sammenheng med hvordan 

livet om bord på Windjammer var preget av mindre kompleksitet. Giddens (1991) vektlegger 

blant annet hvordan det høymoderne samfunnet preges av en risikokultur og mange 

handlingsalternativer. Når tradisjoner, kulturer, relasjoner og identiteter er i raskere bevegelse 

enn tidligere, kan det oppleves som krevende å finne «fotfeste» i samfunnet. Særlig 

ungdommer som er i en overgangsfase fra barn til voksen kan streve med å danne et helhetlig 

bilde av en personlig identitet. For noen kan slike utfordringer bidra til at veien til utenforskap 

bli kort. 

Windjammer-toktet utspilte seg om bord på en seilskute hvor rammene så ut til å være preget 

av det motsatte, noe jeg har valgt å kalle for en redusert kompleksitet. Tilværelsen om bord på 

skipet var preget av forutsigbare rammer og tydelige strukturer. Dette beskrev informantene 

som noe positivt, som et pusterom fra alle handlingsalternativene i hverdagslivet. I tillegg så 
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dette rommet ut til å være preget av mange ulike kilder til fellesskap (Tjora, 2018). Videre 

beskrev informantene hvordan det å tørre å være sårbar skapte nærhet til andre – når de fikk 

(og utviste) anerkjennelse og støtte. Dette vekte en ansvarsfølelse som økte samholdet i 

gruppa, men som også ga den enkelte mestring ved å få være en ressurs for andre.  

Deltakerne beskrev mestring på Windjammer gjennom ulike former for en reduksjon av 

kompleksitet, og at dette la grunnlag for mestringsnarrativer som de kunne gjenskape i 

ettertid. Når de møtte på nye utfordringer fortalte de at de kunne tenke tilbake til hvordan de 

håndterte utfordringer på Windjammer, og at dette skapte en slags mestringtro. Dette har jeg 

kalt for resirkulert mestring. Det handler om at deltakerne gjennom mestringserfaringer fra 

seiltoktet, skapte nye narrativer som også gjorde nye mestringserfaringer mer tilgjengelige.  

 

Slik så disse ut til å kunne bli en del av en oppadgående spiral, som genererte flere 

opplevelser preget av mestring i fellesskap – som igjen bidro til å forsterke opplevelsen av en 

personlig identitet. Windjammer så slik ut til å være en slags mellomstasjon hvor 

informantene fikk nye erfaringer, som bidro til å skape mestringsnarrativer. Videre ble disse 

integrert i den sammenhengende identitetsfortellingen til den enkelte, gjennom brobyggende 

fortellinger. Informantene forklarte mestring som endringsskapende, og bygde på denne 

måten bro mellom en gammel og fornyet identitetsfortelling. Jeg har på bakgrunn av dette latt 

meg inspirere av Broch sitt begrep om likevektspoesi, og kalt mine informanter for: 

Brobyggere. De forklarte mestring som endringsskapende, og bygde på denne måten bro til 

nye identitetsfortellinger. 

 

I hvilken grad mestringsnarrativene ble tatt i bruk i etterkant av livsmestringsprogrammet, 

varierte hos informantene. Et tema for videre forskning kan derfor være hvordan 

implementering av mestringsnarrativer til hverdagen hjemme, påvirkes av oppfølging og hjelp 

til å ta tak i disse i ettertid. Samtidig la alle informantene vekt på at erfaringer fra 

Windjammer hjalp dem å håndtere hverdagen hjemme på en ny måte. I analysen fikk vi se at 

alle deltakerne beskrev en form for mestringstro på bakgrunn slike erfaringer fra toktet.  

 

I denne oppgaven har jeg i all hovedsak satt søkelyset på hvordan informantene beskrev en 

«indre endring». Dette ville ikke blitt fanget opp på samme måte i kvantitative målinger, et 

metodisk poeng som kan underbygge metodens legitimitet. I denne refleksjonsrekken lar jeg 

meg inspirere av Broch (2020), og hennes tanker om verdien av kvalitative studier. Hun viser 
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til Heisenberg, som sier; «What we observe is not nature itself, but nature exposed to our 

method of questioning” (Broch, 2020, s. 188) – og understreker at vi trenger flere historier for 

å besvare våre spørsmål. Min studie har løftet frem åtte unike historier, som gjennom denne 

oppgaven har blitt flettet sammen til èn; En historie om min forståelse av hva disse kan 

fortelle oss.  
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Vedlegg 

 

 
Vedlegg 1 

Vil du delta i forskningsprosjektet  

”  Hvordan opplever ungdommene som deltar på mestringskurset 

Windjammer tiden etter hjemkomst?” ?  

Grunnen til at du får dette informasjonsskrivet er at du tidligere har deltatt på Windjammer. I dette 

forskningsprosjektet ønsker jeg å få vite mer om hvordan denne opplevelsen har vært for deg. Jeg, Åse 

Beate Nes, er masterstudent ved Høgskulen i Volda, og skal skrive en masteroppgave om Windjammer. 

Min veileder Silje Louise Dahl, Førsteamanuensis ved institutt for sosialfag, er prosjektansvarlig for 

forskningsprosjektet. Formålet med prosjektet er å undersøke hvordan tidligere deltakere av Windjammer 

opplever tiden etter hjemkomst, og hvordan denne opplevelsen er med på å forme den enkelte i ettertid.  

Dersom du takker ja til å bli med på forskningsprosjektet vil du bli kontaktet av meg for å avtale tidspunkt 

for et intervju. Under intervjuet vil du bli spurt om hvordan du opplevde å være med på Windjammer, og 

hvordan du har hatt det i tiden etter du kom tilbake. Intervjuet vil vare i omtrent 1 time. Det vil bli gjort 

lydopptak ved hjelp av appen «Nettskjema-Diktafon» under intervjuet, som sammen med annen 

informasjon vil bli behandlet konfidensielt og følge personvernregelverket.  

 

Det er kun prosjektleder av forskningsprosjektet som vil ha tilgang til lydopptakene, som vil lagres i 

en trygg sky for innsamling og lagring av forskningsdata. Navnet og kontaktopplysningene dine vil jeg 

erstatte med en kode som lagres på egen navneliste adskilt fra datamaterialet fra intervjuet. Det du deler i 

intervjuet vil deretter bli transkribert (omgjort til tekst) i anonymisert form (omskrevet på en måte 

som ikke gjør det mulig å spore hvem som har sagt hva). Det skriftlige og anonymiserte datamateriale 

vil deretter bli lagret på en OneDrive med ekstra sikkerhet. Etter at opptakene er transkribert og 

anonymisert vil det ikke lenger være mulig å finne ut hvem du er. Jeg ønsker å beholde de anonymiserte 

intervjuutskriftene etter at prosjektet er avsluttet, men lydopptakene vil bli slettet ved prosjektets 

slutt i juni 2021. Opplysningene som skal brukes i masteroppgaven vil være anonymiserte, og når 

lydopptakene slettes vil det derfor bety at vi ikke lenger har personopplysninger om deg. Prosjektleder for 

Windjammer, mannskap, frivillige og andre deltakere vil ikke få informasjon om hvem som deltar på 

forskningsprosjektet. 

 

Opplysninger om deg kan oppbevares og behandles basert på at du samtykker til det. Det du velger å dele 

av informasjon om deg selv vil brukes til det som er fortalt om i dette skrivet, og ikke til noen andre formål. 

Det er helt frivillig å delta i studien, og du kan trekke deg fra å være en del av forskningsprosjektet 

fram til 31. mars 2021. Dersom du trekker deg fra studien vil alle opplysninger om deg bli slettet. 

 

På oppdrag fra Høgskulen i Volda har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at behandlingen 

av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket. NSD gir følgende 

informasjon om rettighetene dine:  

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av 

opplysningene, 

- å få rettet personopplysninger om deg,  

- å få slettet personopplysninger om deg, og 

- å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

I dette forskningsprosjektet vil det si at du kan be om å få se gjennom intervjutranskripsjonen fra 

intervjuet som er gjort med deg. Da kan du også be om å få fjernet noe av det du har sagt, hvis du 

angrer på noe du har delt under intervjuet. 

Ta kontakt med Åse Beate Nes asebn@stud.hivolda.no dersom du har spørsmål til studien. 

Prosjektansvarlig veileder Silje Louise Dahl kan kontaktes på silje.louise.dahl@hivolda.no. 

Personvernombud for administrative behandlinger av personopplysninger ved Høgskulen i Volda kan nås 

via e-post: personvernombod@hivolda.no.  
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Vedlegg 2 

 

 

 



 
 

92 
 

 

Vedlegg 3 
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Vedlegg 3 
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Vedlegg 4 

 

Intervjuguide 
 

Temasentrert intervjuguide 

Jeg vil gjennomføre semistrukturerte intervjuer med fokus på å få fram deltakernes vurderinger og 

oppfatninger av følgende: 

- Hvem er du i dag? 

- Hvem var du på WJ-toktet?  

- Hvem var du før du dro på WJ? 

- Egen opplevelse av identitet og selvfølelse. 

Jeg har laget en delvis strukturert intervjuguide for å få informantene til å utype disse 

hovedspørsmålene. Først ønsker jeg å utforske det de selv spontant vektlegger - etterpå vil jeg sjekke 

ut med spesifiserende og inngående oppfølgingsspørsmål for å få fram flere nyanser av det som 

vektlegges- samt for å sjekke ut om egen forståelse stemmer. Dersom noen av spørsmålene blir belyst 

av andre svar tidligere i intervjuet vil ikke alle spørsmål stilles. 

 

 

Hvem er du i dag? 

- Kan du fortelle litt om uka som har vært?  

- Hvor lenge er det siden du fullførte?  

- Dere lagde en handlingsplan når dere deltok på Off-boarding. Har du brukt denne i ettertid? 

- Hender det at du tenker tilbake på tiden på Windjammer? 

- Hva er det du da tenker på? 

Hvem var du før du dro? 

- Hvordan var hverdagen din da du søkte om å bli med på WJ? 

- Kan du fortelle litt om hva som fikk deg til å søke? 

- Hva tror du var grunnene til at du fikk tilbud om å delta på WJ?   

Hvem var du på WJ-toktet? 

- Kan du fortelle om det første møtet ditt med WJ?  

- Hvordan var det å delta på Windjammer?  

- Hva synes du om tilbudet du har fått ved gjennom Windjammer/Chrstian Radich?  

o Hva har du fått hjelp til?  

o Hva var bra? Hva var vanskelig?    

 

- Kan du fortelle litt om en typisk dag på seilskuta? 

- Hvordan synes du det var å forholde deg til rutinene om bord? 

- Om du skulle trukket fram én enkeltopplevelse fra de fire ukene om bord for å beskrive 

Windjammer-toktet, hva vil du trekke fram?  

- Var det noen nye opplevelser du fikk underveis som du ikke hadde opplevd tidligere? 

- Opplevde du noen andre sider ved deg selv om bord? Er det noen situasjoner du håndterte på 

en ny måte?  

- Hvordan tror du en nær person hjemmefra (for eksempel mor/far, venn, kontakt i det 

offentlige) ville reagert om de så deg i den situasjonen?  

- Hvordan synes du det var å være på havet- så langt fra land? 
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Vedlegg 5 

- Hvordan synes du det var å bli møtt av mannskap, frivillige og Voyage-leader ved WJ?   

o Tenk på den du synes det var lettest å prate med-hva gjorde det? 

o Hva var bra? Hva var vanskelig?    

 

- Hvordan var det å bli kjent med andre deltakarer? 

o Tenk på en person du har hjulpet/har hjulpet deg; hva var det som gjorde det?   

o Hvordan var det å være en del av et vakt-lag? 

o Hvordan var det å forholde seg til så mange mennesker døgnet rundt? 

o Tenkte du noe på det dere lærte om kommunikasjon, lagbygging og personlighetstyper 

under On-boarding? 

 

- Kan du fortelle om siste dagen om bord? 

 

Tanker om WJ i ettertid: 

- Hvordan opplevdes det å være med på programmet sammenlignet med forventningene dine på 

forhånd?  

- Hvordan var tiden med en gang etter du kom tilbake fra tokt? 

- ..Og nå? 

- Har du snakket med noen om det tilbudet du fikk på WJ? Hva trekker du da fram? 

 

- Tenker du at WJ har påvirket livssituasjonen din på noen måte?   

o Har tiden på WJ påvirket hvordan du ser på deg selv? Hvordan? 

o Har det påvirket hvordan du ser på andre?  

o Hvordan tror du livssituasjonen din vil være om tre år?  

o Hvordan tror du situasjonen din ville ha vært om du ikke deltok på WJ? 

 

 

Begrepsavklaringer: 

- Hva handler mestring om for deg? (Dersom mestringsopplevelser skisseres, ønsker jeg å 

tematisere ordet mestring).  

- Hva handler selvfølelse om for deg? (Dersom selvfølelse skisseres, ønsker jeg å tematisere 

det).  

- Hva handler identitet om for deg? (Dersom identitet skisseres, ønsker jeg å tematisere det).  

 




