
Jeg jobber, altså er jeg!
Jobb som identitet og identifikasjon
Av Lufthavnprest Torbjørn Olsen



Luftfarten i krise
• Mellom 90 og 99 % nedgang i 

passasjertrafikken for Norwegian, 
sammenlignet med et normalår. 

• 7 av totalt 140 fly (Norwegian), jan. 2021 

• 50 av 135 fly (SAS), jan. 2021

• Oslo lufthavn - 2000 ansatte oppsagt og 
over 3500 permittert 



Fra nødvendighet 
til selvrealisering

• «…med strev skal du nære deg av jorden 
alle dine levedager» (1.Mos.3,17)

• «Fred er krigen mål, fritid er arbeidets mål» 
(Aristoteles – 300 f.Kr)

• Arbeid som botsøvelse og plikt «Lediggang 
er sjelens fiende» + latskap som dødssynd    
(Kirkefedrene i middelalderen)

• Arbeidet som et «kall» - en religiøs plikt 
(Martin Luther 1500-tallet)



Fra nødvendighet 
til selvrealisering

• Pietismen og haugianismen –
Nøysomhet, flittighet og gudsfrykt

• «Den protestantiske etikk og 
kapitalismens ånd» Max Weber (1905)

• «Verdige» og «uverdige» fattige  
(Fattiglovene 1800-tallet)

• Selvberging, sosial aksept og tegn på en 
sterk moralsk karakter



• En jobb er mer enn lønn – gir også 
identitet, status og følelsen av å være et 
verdifullt menneske

• Markør på vellykkethet
• Sosiale relasjoner (kollega = venn) og 

personlig tilfredsstillelse?

• Livsprosjekt og selvrealisering?

Fra nødvendighet 
til selvrealisering



• Meningsfullt og viktig - for hele landet

• Være noe for andre - hjelperrollen
• Eierskap til jobben - passer på og taler vel om

• Del av noe som er større enn deg

• Gir en ekstrarolleatferd 

(og ikke en kontraproduktiv atferd)

Oslo lufthavn er 
«min» lufthavn!



Så mistet du alt!
• Identitetskrise - hvem er jeg nå?

• Sorgprosess - tap av fellesskap
• Tap av trygghet – ny hverdag

• Kollegaer blir konkurrenter

• Opplever tap av tillit - «jeg elsker 
jobben min, men jobben elsket ikke 
meg - men noen andre» 



Veien videre!
• Møter du veggen, er du på det stedet  

hvor det også finnes en dør (Ny mulighet) 
• Bedre å være mangfoldig, enn enfoldig         

(Du har flere identiteter)
• Noen frø spirer kun etter en brann 

(Nyorientering)
• Ha blikket på veien og ikke i bakspeilet   

(Ta grep om egen fremtid)
• Det uvanlige er faktisk ganske vanlig

(Kalibrering)           



Takk for oppmerksomheten!
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