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Side 1 

Kjønnsidentitet ved funksjonssvikt.  
 

1. Innledning 

 I vår moderne vestlige verden, hvor forskjellene mellom kjønnene i økende grad forsøkes 

viskes ut, og likestillingen skal inn i alt og alle, kan det synes å være tendenser til at vi er i ferd 

med å bli et samfunn av mennesker der kjønn er eneste ufrivillige attributt. Vi er først og fremst 

individer. Når man i tillegg betrakter samfunnets vektlegging av inntektsgivende arbeid som en 

selvfølge og en nødvendighet, for opprettholdelse av livet og identiteten til individet, kan det å bli 

rammet av sykdom være like krevende for en kvinne som for en mann. Særlig gjelder dette 

kroniske sykdommer med utbrudd i voksen alder, som i tillegg til å vare resten av livet, også kan 

være alvorlig funksjonshemmende. Tap av inntekt og arbeidsidentitet kan skape alvorlig brist i 

den enkeltes virkelighet.  

 Jeg vil belyse noen grunnleggende forskjeller mellom kjønnene, som kan komme tydeligere 

frem når livene til individene blir påvirket av en funksjonshemmende kronisk sykdom.  

 

 

2. Problemstilling 

 Temaet for oppgaven er kjønnsforskjeller i mestring av sykdom. Med mestring mener jeg 

inkorporasjon av sykdommen i livet, samtidig som livet beholder mest mulig verdi for individet. 

Kroniske sykdommer som oppstår etter at individet er sosialisert og forberedt på et, i samfunnets 

øyne, normalt liv, vil kunne vise kjønnenes eventuelle ulike mestring. Problemstillingen for 

oppgaven blir derfor hvordan kvinner og menn ulikt mestrer livet med en ikke medfødt 

funksjonshemmende kronisk sykdom. 

 

 

3. Kjønnene i samfunnet 

 Kjønnsforskjeller forsøkes utradert fra stadig flere felt i samfunnet. Kvinners liv har i enkelte 

sosiale sammenhenger, for eksempel med tanke på karrierebevissthet, blitt mer likt menns liv, 

som en følge av likestillingskampen (Borchgrevink 1994). Dette kan gjøre kvinners mestring av 

ulike livstilstander mer lik menns. Forutsatt at mestring er en sosial ferdighet, og at kvinners 



Kandidatnr: 911 

Side 2 

endrede sosiale opptreden ikke bare er et ytre spill for å vinne innpass i mannsdominerte områder 

(Borchgrevink 1994). Konvergens-tesen om at kvinnens atferd begynner å likne mannens, og at 

ulikheter mellom kjønnene minsker, har derimot få tegn på å være realisert (Elstad 2003). Vi er 

fremdeles et samfunn der kjønn har innflytelse på arbeidsliv, livsstil og helse. Stortingsmelding 

16 viser også at det offentlige satser på kvinners helse, og understreker videreføringen av skillet 

mellom kjønnene (St.meld. nr.16 2002-2003).  

 

 

4. Kjønnene i sykdom 

 Vi vet fra tidligere forskning at kvinner lever lenger enn menn, samtidig som de er sykere og 

oppsøker lege oftere enn menn (Elstad 2003). Man kan spekulere i hvilke sammenhenger som kan 

skjule seg her. Jeg vil påpeke at menn og kvinner i utgangspunktet, som biologiske kropper, ikke 

skulle være i så stor grad ulikt disponible for sykdomsangrep. Dette vil jeg bruke som grunnlag 

for å si at det eksisterer sosial ulikhet i hvordan kvinner og menn opplever sykdom. I denne 

sammenheng vil jeg belyse hva ulikheten kan skyldes, og noen av de sosiale prosessene som kan 

lede til den.  

 For å avgrense oppgaven og lette datatilgangen, tar jeg utgangspunkt i sykdommen MS 

(multippel sklerose). Sykdommen rammer unge voksne og har et ekstremt bredt spekter av 

symptomer (Myhr & Nyland 2003). MS er også interessant fordi den påvirker sentralnerve-

systemet og dermed individets selv. Hele 65% av MS-pasientene kan oppleve en form for 

kognitiv endring, eller svekkelse, uavhengig av deres fysiske tilstand (Schlosser 2003). (Se 

vedlegg 1 om MS). 

 

 

5. Kjønnene i MS 

 En spørreundersøkelse jeg foretok av 21 MS-Forbund i Norge, indikerer at kjønnene i ulik 

grad benytter seg av møter disse foreningene arrangerer. Undersøkelsen viser at kvinner kan ha 

større behov for, og utbytte av, sosialt samvær omkring MS. Menn som knytter seg til 

foreningene, knytter seg løst og lite aktivt. Menn tar heller ikke initiativet på møtene, som ofte 

styres av kvinnene. (Se vedlegg 2 om undersøkelsen)  
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 To viktige faktorer er forbundet med det å benytte seg av møter i MS-foreninger. Nær sosial 

kontakt med familie og en kropp som tillater mobilitet (Walsh & Walsh 1989). Den siste faktoren 

virker opplagt, mens den første antyder en kobling mellom sosial integrasjon og mestring av 

sykdommen. Walshs undersøkelse viser også at kjærlighet og menneskelig kontakt er vitalt i 

mestring av kroniske lidelser. MS-pasientene opplevde seg mindre sosialt isolert, og opplevde 

mer positiv affeksjon fra nære andre, enn den friske kontrollgruppen. Allikevel hadde de dårligere 

selvbilde. At MS er grunnlag for dårlig selvbilde, gjør støttende nærhet ekstra viktig (Walsh & 

Walsh 1989).  

 På bakgrunn av dette er det interessant å undersøke hvordan menn og kvinner forholder seg til 

sosiale relasjoner, og hvordan de eventuelt av samfunnet gis ulike forutsetninger for sosial 

interaksjon.  

 

 

6. Sosialisering 

 Sosialiseringen av et barn foregår både i familien og i barnet selv, så vel som i sosialt samvær 

med andre barn og voksne. For å beskrive denne sosialiseringsprosessen fullstendig må man ta for 

seg alle de ulike delene som inngår i prosessen, samt belyse punktene der disse overlapper og 

krysser hverandre. Her vil jeg fokusere på en kjønnsforskjell som kan gjøre seg gjeldene ved 

mestring av en kronisk sykdom. Nemlig barnets forhold til egen kropp som objekt i samfunnet. 

 Det er dokumentert store forskjeller i vennskapsstrukturene hos gutter og jenter. Fra 5 års 

alderen og frem til puberteten hersker disse forskjellene på tvers av geografi og sosial status 

(Nielsen 1981). Hovedsakelig vises det i studier av barns lek. Gutter leker i store grupper med en 

klar hierarkisk struktur. De har en sterk leder, og følger den til en hver tid gjeldende lederen. 

Sentralt i guttenes vennskap er aktiviteten, og gjennom aktiviteten befestes hierarkiet . Allerede 

her begynner en maktkamp, og en kamp for aksept blant gutter. Det er ikke følelser, men hva de 

kan tilby av faktiske håndgripelige goder som bestemmer gutters posisjon i gruppen. Dette er en 

kamp man kan se tydelige spor av i voksne menn (Kaufmann 1994). Prosessen lærer gutter å 

betrakte sin egen kropp som utgangspunkt for utforskning av verden, og at de ved utadvendt og 

selvhevdende opptreden kan underlegge seg og endre på denne verden (Nielsen 1981).  

 Jenter organiserer sin vennskapsstruktur omkring spørsmålet om de liker hverandre. Først når 

dette er bekreftet kan de forholde seg til en aktivitet. Aktivitetens formål er ikke som hos guttene 
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å rangere makten, men å befeste vennskapet, eller alliansen. For jentene er det også selve 

organiseringen av alliansen som dominerer aktiviteten. Vennskapet er basert på følelser. Blant 

jentene utkrystalliserer det seg heller ikke en klar leder. Noen er mer populære enn andre, men 

disse har ikke samme maktfunksjon som lederen har blant guttene (Nielsen 1981). Jenter har i 

tillegg et annet forhold til egen kropp, som i kontrast til å skulle benyttes til å underlegge seg 

verden med makt, blir et objekt for beundring og kilde til godkjennelse. Søte piker likes godt 

nettopp fordi de er søte piker. Selv små jentebarn er veldig opptatt av sitt eget utseende.  

 Slik blir gutter til menn gjennom en prosess som knytter selvbildet og selvrespekten til 

funksjonen av egen kropp som redskap for tilegnelse av makt. Mens jenter blir til kvinner som er 

vant til å løse konflikter med omverdenen ved å være snill, og ha en pen kropp (Nielsen 1981).  

 Barn sosialiseres også til refleksivitet, selvinnsikt og kunnskap om egen mulighetshorisont 

(Ziehe 1985). Unge har stor forståelse av gjennomførbare erfaringer som venter dem. De knytter 

store forventninger til å velge erfaringene, og mestre dem. Lite sees som skjebne, og alt annet er 

til ens disposisjon. Dette skaper vanskeligheter ved sykdom som voksen. Individualiseringen, 

subjektiveringen, har sådd enorme krav om alt man stadig burde oppnå i livet (Ziehe 1985). 

Kronisk sykdom blir lite forenlig med dette.  

 

 Kroppslig neglisjering som voksen kan skyldes at kvinner har en kroppslig beredskap innrettet 

mot andres behov. Hensynet til egen kropp overskygges av pliktfølelse og ansvarsfølelse for 

andre. Beredskapen skyldes sosialiseringen og innarbeides som en vane (Lilleaas & Widerberg 

2001). Menns sosialisering til å betrakte kroppen som sterk og uproblematisk, gjør at også de 

neglisjerer kroppen (Lilleaas 2003). 

 Beauvoir har beskrevet hvordan kvinner "sosialiseres" av menn (Beauvoir 2000). Menn blir 

det Beauvoir kaller det “Absolutte”, subjektet, i virkeligheten, mens kvinner blir det “Andre”. 

Kvinner setter ikke seg selv som subjekt, men lar seg tvinge til å ta rollen som det “Andre”. Hun 

belyser her grunnlag for menns makt over kvinner. Like viktig er det å belyse menns makt over 

menn. 

 Kjønnsidentiteten fortsettes i samfunnet av det Kaufman kaller "The Gender Work of a 

Society". Menn lærer tidlig å undertrykke aspekt ved seg selv som ansees kvinnelige. Dette er en 

kilde til lengsel og frykt hos voksne menn. Maskuliniteten blir en form for fremmedgjøring av 

mannen i forhold til han selv. Den fører til at mannen lever på en følelsesmessig betryggende 
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avstand fra venner og familie. Denne isolasjonen er ifølge Kaufman nøkkelen til bevaringen av 

patriarkatet.  

 Menn i denne tradisjonelle kjønnsfordelingen ser seg selv som familiens forsørger. Selv om 

både kvinner og menn som følge av den moderne likestillingstanken føler de hører til litt her og 

der i fordelingen (Lilleaas & Widerberg 2001). Kvinner, både enslige og de med familie, føler det 

kreves mer av dem i hverdagen enn det kreves av menn. Mange kvinner slites mellom sin indre 

mentalstruktur og den ytre sosialstruktur (Lilleaas 2003). Problemet skyldes at likestillingen på 

arbeidsmarkedet ikke følges av tilstrekkelig arbeidsdeling i andre sosiale forhold. Kvinner føler 

de gir i både arbeid og hjem, og følgelig at kravene blir urimelig store. De er av samfunnet ansett 

å være de primære omsorgsgiverne. Samtidig forventes de å spille blant menn på menns premisser 

i arbeidsmarkedet. De spiller dobbelte roller. De opplever seg sosialisert inn i "flink-pike-

syndromet", der det å være pliktoppfyllende og hensynsfull ovenfor andre veier tyngre enn det å 

lytte til kroppens signaler om å være det samme ovenfor seg selv (Lilleaas 2003).  

 Den kvinnevennlige norske staten opprettholder dette tosidige synet på kvinner, og dermed 

kvinners ustabile arbeidsevne, i det den legitimerer kvinners tilbaketrekking fra arbeidslivet 

gjennom kontantstøtte og fødselsstønad. Den norske likestillingspolitikken støtter opp om 

kvinners morsrolle fremfor å selvstendiggjøre kvinnerollen (Birkelund & Petersen 2003). 

 

 

7. Sykerollen 

 At sykdom utover å være en kroppslig tilstand innebærer en sosial rolle, beskrives av Parsons 

(Østerberg 1995). Rollen kan ha i seg muligheten, eller tvangen, til å trekke seg bort fra arbeids-

livet og andre sosiale aktiviteter. Tilbaketrekkingen rettferdiggjøres med at man gjennom den skal 

kunne bli frisk, og dermed kunne gjenoppta sine tidligere roller i samfunnet. Den syke anses 

sjelden selv å være skyld i sin sykdom, og ledes av samfunnets normer og verdier tilbake til rollen 

som frisk.  

 Dette strukturfunksjonalistiske synet på sykdom passer dårlig for kronisk syke mennesker. De 

har ingen vei tilbake fra det sosiale bruddet som sykerollen innebærer (Brooks & Matson 1982). 

Kronisk syke mangler også en alternativ samfunnsfunksjon på linje med funksjoner det forventes 

av individer i et strukturfunksjonalistisk samfunn. Bruddet kan dermed manifestere seg som et 

sosialt avvik. Album viser i sin studie av sykehuspasienter hvordan kronisk syke pasienter har en 
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annen holdning til egen sykdom, og de samfunnsmessige funksjonene omkring den, som sykehus 

og legestand, enn det syke på vei tilbake mot friskhet har (Album 1996). Album omtaler 

reumatikere, som her kan sammenlignes med MS-pasienter. Kronisk syke handler ikke ukritisk 

etter normene om hvordan man som syk skal underlegge seg samfunnets funksjoner for å bli frisk. 

De skal heller ikke bli friske, bare eventuelt midlertidig litt mindre syke. Legestandens holdning 

til pasientene er tilsvarende annerledes ovenfor de kronisk syke, i det den fremhever pasientenes 

eget ansvar for egen helse.  

 Album viser hvordan kronisk syke tydelig opptrer på en "backstage" i samvær med sine egne. 

De får anledning til å slappe av fra ensomheten og det avvikende "frontstage" livet de ofte lever 

utenfor institusjonens rammer. Uttrykkene "backstage" og "frontstage" ble lansert av Goffman i 

1959 (Collins 1988). Noe forenklet beskriver de individets handlinger på og bak scenen i livet. 

Enhver interaksjon vil inneholde et element av å være på scenen (frontstage), da ingen interaksjon 

foregår i ensomhet (og selv den som allikevel gjør det, interaksjonen med sitt eget selv, er et 

samspill mellom roller), men interaksjonen bak scenen (backstage) vil være mindre formell, 

mindre alvorlig, og mer en forberedelse til og en avslapping fra opptredenen på "hovedscenen". I 

dette miljøet finner altså kronisk syke en felles "backstage" hvor de kan oppføre sin egen 

"frontstage" for hverandre uten det øvrige samfunnet som et grettent og uforstående publikum.  

 Kjønnsforskjeller ved MS kan tenkes tydeligst i den funksjonalistiske modellen. En kvinne 

med rollen som både karrierekvinne og omsorgskvinne, kan unngå fullstendig funksjonstap ved å 

falle tilbake på omsorgskvinne rollen. Kvinner kan også falle tilbake i sin manns "backstage" 

verden, og dermed opprettholde en mindre avvikende eksistens. Problemet med disse påstandene 

er at de kan oppfattes som kvinnediskriminerende. En sannhet er uansett at det er vanskeligere for 

en mann, ved hjelp av sin kvinne, å "redde" seg inn på samme måte. Det kan være grunnlag for å 

påstå at det i forhold til det ytre samfunnet er mindre slingringsmonn for menn enn for kvinner i 

mestring av en kronisk syk tilværelse, da kvinner i utgangspunktet har større muligheter til å velge 

bort arbeidslivet. Det norske likestillingsparadokset kan tyde på at kvinner i Norge gjør nettopp 

dette (Birkelund & Petersen 2003). 

 I samtaler blant de syke fant ikke Album klare kjønnsforskjeller utover temaene som varierte 

fra strikking til militærtjeneste (Album 1996). Kvinner og menn forteller veldig likt om sine 

sykdomsopplevelser. Heller ikke i enetaler og intervjuer om egen sykdom kommer det frem klare 

kjønnsforskjeller. Som individer opplever kvinner og menn den alvorlige situasjonen likt.  
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 Etnometodologien kan belyse denne likheten ved å forklare hvordan individet i samfunnet 

ikke kan stille for dype spørsmål ved eksistensen av den sosiale verdenen det befinner seg i, uten 

å løpe risikoen for å innse at denne verdenen slettes ikke finnes (Collins 1988). Den er konstruert 

av individene, i individene, ved at individene samhandler i den. De samhandler ved å utveksle 

indeksialiteter som skaper meningen i samhandlingen uten at individene trenger tenke i dybden på 

indeksialitetenes betydning. Videre forholder de seg til omverdenen med en rekursiv refleksivitet. 

De antar at ting de forholder seg til er uttrykk for noe generelt, og knytter det partikulære til dette 

generelle i en uendelig rekursiv prosess. Dette kan forklare noe ved at den kronisk syke ikke 

lenger har den samme anledning til å kunne se indeksialitetene som utvilsomme selvfølgeligheter, 

slik det som frisk kunne det. Det kan også være vanskelig å se sykdommen som noe generelt, noe 

å knytte de enkelte følelsene og opplevelsene opp mot. Individets selv slår sprekker og det oppstår 

et behov for en omskriving av dets selvbilde (Album 1996). Kjønn spiller en mindre rolle ved slik 

dyp selvrefleksjon.  

 Sosiale interaksjon er derimot viktig i denne situasjonen. Ifølge Mead er det som en følge av 

interaksjon med andre at individet skaper sitt selvbilde (Mead 1937). Det meste av denne 

prosessen gjøres i barndommen, ved at man først lærer å observere seg selv som et objekt, for så å 

lære å observere dette objektet slik man tror andre gjør det. Som voksen vil de andres syn allerede 

være en del av en selv, i form av det Mead kaller den generaliserte andre. Ved et brudd i ens eget 

selv, som ved MS, kan ens generaliserte andre blir mangelfull og mindre anvendelig. Situasjonen 

den ble formet av har endret seg og individets stilling til den ytre sosiale verden er ikke lenger slik 

den var. I den nødvendige prosessen med å gjenoppbygge sin selvbiografi vil man derfor ha 

behov for impulser fra andre, i form av hvordan de oppfatter en selv i denne nye situasjonen 

(Album 1996). Man kan mot dette hevde at vi alle har en naturlig evne til å hoppe inn og ut av 

roller, som følge av kjennskap til rollene omkring oss, der den syke og den normale er 

perspektiver man inntar som rolleaktører (Goffman 2000). Goffman mener at utviklingen av 

selvet er en livslang kontinuerlig prosess, fordi vi gjennom hele livet har interaksjoner som stadig 

former oss. Goffman fremhever også vanskeligheten med å innta en rolle som avviker, en syk. 

Særlig fordi man gjennom å kjenne til rollen allerede vet hva dette kan innebære. Uansett vil dette 

synet ikke minske viktigheten av fortsatt sosial interaksjon ved sykdom.  

 Her kommer kvinner igjen i en heldigere stilling enn menn. De har lettere for å delta sosialt 

omkring sin egen sykdom. Kvinners selvfølelse og vurdering av egen situasjon øker også med det 
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de opplever som positive effekter av denne sosiale interaksjonen (Brooks & Matson 1982). 

Dermed også deres evne til å mestre den nye rollen som MS-pasient. 

 

 Kvinner er derimot statistisk sett dårligere integrert i samfunnet enn menn (Wetlesen 1980). 

Jeg mener imidlertid at dette gjelder integrasjon i streng betydning av fysisk sosial integrasjon. 

Menn kan ha et større fysisk tilstedeværende sosialt nettverk enn kvinner, men mennenes evne til, 

og nettverkets vilje til opprettholdelse ved svakhet og sykdom, kan allikevel være dårligere enn 

kvinnenes. Noen få psykisk nære kvinner kan holde hverandre sterkere oppe enn mange fysisk 

nære menn. Statistikken viser mer hvordan samfunnet oppfatter integrasjon. Det å tilhøre en 

arbeidsplass, eller en sportsklubb, er det som er verdifullt. En slik tilhørighet har derimot ingen 

garanti for sosial nærhet i betydningen følelsesmessig nærhet og støtte. I slike miljøer er 

opprettholdelsen av arbeidet, sporten, selve rollen som opprettholder av aktiviteten, det sentrale. 

Svakhet har en lite ønsket funksjon her, som beskrevet av Homans (Collins 1988). I storbyer 

minsker kjønnsforskjellene i selvmord, og det er kvinnene som innhenter mennene på selvmords-

statistikken (Wetlesen 1980). Storbyen minsker muligheten for nære psykiske nettverk, mens den 

øker muligheten for personlig frihet. Simmel har beskrevet noen av disse storbyens virkninger på 

individenes psyke (Simmel 1902). Prisen for frihet er å være alene. Er man ikke følelsesmessig 

alene, så er man jo strengt talt heller ikke fri.  

 

 Kvinner med kroniske smerter, symptomer som ved å være uspesifikke kan sammenlignes 

med før-diagnostisert MS, opplever vanskeligheter i møtet med legestanden. Vanskelighetene 

oppstår i forsøket på dialog (Lilleaas 2003). Vanskeligheten legen står ovenfor i å utarbeide en 

MS diagnose bidrar også til å anstrenge dette forholdet (Stewart & Sullivan 1982). Lilleaas 

beskriver hvordan legene ser ulikt på mannlige og kvinnelige pasienter. Legene gir lettere kvinner 

enn menn en psykisk diagnose når symptomene er uspesifikke. Det enorme gapet som oppleves 

mellom rollen som kvinnelig pasient med ikke fysisk påviselige plager og rollen som mannlig 

lege med sitt behov for å stille en diagnose, kan medvirke til at kvinner lettere knytter sosiale 

relasjoner med andre i samme situasjon. De opplever manglende forståelse fra legestanden, de har 

et vanskelig forhold til egen kropp, og kan oppleve sterk samhørighet i situasjonen. Homans viser 

hvordan slike like - innenfor sin spesielle situasjon - individer, ved å delta i aktiv interaksjon, 

nettopp knyttes sterkere sammen (Homans 1961). Møter i MS-foreningen er slik interaksjon, og 
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styrken i interaksjonen kan styrke følelsen av gruppeidentitet. At syke kvinner søker gruppen kan 

forklares ved at de føler seg satt utenfor grupperinger i samfunnet. 

 Sosialiseringen, som beskrevet ovenfor, åpner for at kvinner har lov til å være nærmere sine 

følelser enn det menn har. Om to likesinnede menn skulle møtes for å diskutere vanskeligheten 

ved sykdom, kan viten om den andres svakheter lede til viten om den andres viten om ens egne 

svakheter. Dette kan oppleves som direkte ubehagelig, fordi det foregår en mer eller mindre 

bevisst maktkamp mellom de fleste menn (Kaufman 1994). Min undersøkelse viser at begge 

kjønn føler behov for informasjon om MS, men at menn foretrekker å finne denne informasjonen 

alene, uten sosial interaksjon. Hvis man ser dette i sammenheng med Collins rituelle interaksjons-

kjeder, kan man påpeke at det er mer emosjonell energi å tape i sosial interaksjon mellom menn 

enn det er mellom kvinner, når interaksjonen handler om deres felles sykdom, eller svakhet 

(Collins 1988). Hos Collins er det jo nettopp den kulturelle kapitalen, deriblant et individs 

anseelse hos det andre individet, som utveksles og endres i interaksjonen. I rollen som syk, der 

man i beste fall anser den andre som like syk, har man ingen positiv styrke, i form av kulturell 

kapital eller emosjonell energi å hente fra interaksjon med dette individet. Man vil heller ikke i 

denne situasjonen ha stort å hente fra den andres eventuelle høyere sosiale status, eller dennes 

posisjon i markedet av andre interaksjonsobjekter. Dette fordi sykerollen i kroniske sykdommer 

ofte vil være en rolle med diskrediterende status i samfunnet, et stigma. 

 Rollene som spilles av kjønnene i samfunnet kan vanskeliggjøre menns bytte til sykerollen. 

De spiller roller som ofte er ensidig rettet mot ytelse og erverving. Deres andre roller er 

underordnet denne tradisjonelle mannsrollen. Kvinnenes dobbeltrolle, om den er enn så lite 

fordelaktig i andre sammenhenger, kan være en styrke når det kommer til å innta rollen som 

kronisk syk. Selv på tross av problemene med diffuse symptomer og manglende forståelse fra 

leger. Det skulle være lettere fordi de allerede kan spille de to motstridende rollene som 

karrierekvinne og omsorgskvinne. Dette gjelder overgangen til aksept av rollen. Å være i rollen er 

ikke lett for noen.  

 

 

8. Stigma 

 At misdannelser, skader, og andre kroppslige avvik fra samfunnets oppfatning av det normale 

kan manifestere seg som et stigma, er noe Goffman beskriver i sin bok "Stigma" (Goffman 2000). 
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Han presenterer tre former for stigmatiserte individer: Det med fysiske misdannelser, avvikende 

psykiske karaktertrekk, som sinnslidelser og seksuelle avvik, avvikende rase og etnisk bakgrunn. I 

denne oppgaven er det den første formen som er relevant. En fysisk funksjonshemmende kronisk 

sykdom kan også ligge til grunn for et psykisk stigma, da sykdommen er en stor nok påkjenning 

til å gi psykiske vanskeligheter. Når det gjelder MS er depresjon svært vanlig. Dette blir derimot 

av samfunnet vurdert som en legitim depresjon, da den skyldes sykdommen som utenforliggende 

årsak. Det stigma MS-pasienten får, er det stigma MS allerede har i samfunnet, det om 

krøplingen.  

 Goffman skiller mellom miskrediterende og potensielt miskrediterende former for stigma 

(Goffman 2000). Det første stigma ligger klart fremme for alle å se, eller oppleves av individet å 

gjøre det, ved at avviket ikke kan skjules. For eksempel å være lenket til en rullestol. Det andre 

kan skjules for individets sosiale omverden, som dårlig syn, dårlig hørsel, eller tidligere psykiske 

lidelser. Goffman viser hvordan prisen individet betaler for å holde sitt potensielt miskrediterende 

stigma skjult er så høy at individet kan velge å avsløre det og ta den miskrediterende rollen. For 

på denne måten, om ikke med stolthet, å imøtekomme samfunnets krav om å være en ærlig og 

redelig person. Nettopp denne situasjonen er vanskelig for mange MS-pasienter.  

 En vanlig utvikling hos MS-pasienter er beskrevet av Brooks og Matson, og er dekkende for 

hvordan sykdommen ofte takles av pasientene (Brooks & Matson 1977). Først gjennomgår 

pasienten en fase med fornektelse og avvisning av diagnosen. Pasienten forsøker skjule 

symptomer og nekter gi slipp på sitt tidligere liv. En medvirkende faktor her kan være trusselen 

om det stigma MS gir, som pasienten ofte kjenner fra sitt friske liv. Den neste fasen er forsvar 

mot sykdommen. En krig mot den. En krig pasienten akter å vinne. Først ved en tredje fase 

begynner pasienten ta skrittet fra det potensielt miskrediterende til det direkte miskrediterende 

stigma. Denne fasen er bekreftelsen, der pasienten tar tapet inn over seg. Den siste fasen er 

integrasjon. Her har MS blitt en del av livet, som pasienten ikke bevisst tildeler stor oppmerksom-

het. Livet har nå blitt stabilt annerledes enn det noensinne var (Brooks & Matson 1977). Giersing 

har beskrevet ulike tap og reaksjoner pasienten gjennomgår. Blant annet viser hun hvordan MS-

pasienter kan sette grensen for når de vil velge døden fremfor sykdommen, og hvordan denne 

grensen for akseptabel funksjonshemming ofte flyttes i takt med økt funksjonshemming (Giersing 

1995).  



Kandidatnr: 911 

Side 11 

 RRMS er særlig vanskelig i forhold til å åpent vise sitt stigma, eller forsøke holde det skjult. 

Avgrensede angrep etterfølges av perioder med tilsynelatende friskhet. Dilemmaet, i følge 

Goffman, blir hvordan man skal fremstille seg for omverdenen. En RRMS pasient vil oppleve 1-3 

angrep av varierende grad per år, og om disse fører til en gradvis funksjonssvikt, vil pasienten 

kunne passere som frisk store deler av tiden. Det er nettopp å passere Goffman beskriver som å gi 

falsk informasjon om seg selv, og en kilde til angst for avsløring som en uærlig person i et 

samfunn der det forventes at man fremlegger et sant bilde av seg selv (Goffman 2000). Spesielt i 

sin personlige identitet, selvet i nære og personlig kjente omgivelser, krever en slik åpenhet. Den 

sosiale identiteten man har i omgivelser uten nær personlig tilknytning, er lettere å forfalske siden 

disse omgivelsene ikke har annet å bedømme en etter enn det de ser.  

 Dette er et stort problem for RRMS-pasienten siden han ikke bare må kjempe med sin egen 

frykt for sykdommen, men også frykten og usikkerheten i forhold til andres syn på han selv. 

Samtidig er han, avhengig av angrepene, både frisk og syk på samme tid. Pasienten kan oppleve 

det som falskt både å fremstille seg som syk, og som frisk. Dilemmaet skyldes her den oppfatning 

av MS som gjelder i samfunnet. I følge symbolsk interaksjonisme behandles personer ut fra den 

mening som knyttes til dem, og denne meningen skapes og forsterkes i interaksjonen med 

personene (Blumer 1969). Hvis man i tillegg igjen tenker som Collins (1988) om utveksling av 

emosjonell energi i møter mellom individer, strander man på at man har ingenting å tjene med å 

bli identifisert med et slikt stigma. Altså å fremstå i interaksjon med andre som en med MS. En 

RRMS-pasient blir slitt mellom å være frisk, slik samfunnet krever av tilsynelatende friske, og 

syk, som kreves av den diagnostiserte syke, samtidig som han både skremmes av og føler 

tilhørighet med MS pasienter som lever åpent med sin sykdom. I tillegg må pasienten tenke på at 

få ting smitter så godt over på de man er nær som nettopp et stigma.  

 Sosialiseringen og rolleidentifikasjonen hos kjønnene kan forklare at kvinner i større grad enn 

menn føler det nærliggende å oppsøke et fellesskap i denne situasjonen. Det å akseptere at 

kroppen er syk, og se dette som mer enn kun et tegn på svakhet, og kilde til skam, er mer naturlig 

for kvinner. Den tradisjonelle kjønnsfordelingen muliggjør også at tidspunktet MS blir et stigma, 

tidspunktet MS blir truende for ens nåværende liv, kommer senere hos kvinner. Mange kvinner 

lever et liv som hjemmeværende og slipper dermed arbeidslivets upersonlige og hensynsløse krav 

om kroppslig funksjon. Kravet om funksjon innen familien behøver ikke være mindre, men er av 

en annen art, fordi det er personlig. Kvinner opplever derimot større vanskeligheter enn menn 
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med å lytte til egen kropp. De føler seg forpliktet til å ta på seg for mange oppgaver, både som 

omsorgsperson og som arbeidsperson, og har problemer med å sette grenser for hva de klarer 

(Lilleaas & Widerberg 2001).  

 Å søke samhold i stigmatiserte grupper, som gruppemøter i MS-foreninger, og der utvikle et 

sosialt nettverk, er vanskelig for menn. Det er både økonomisk og personlig lite ønskelig å bli 

identifisert med denne gruppen. Også leger anbefaler pasienter med en potensielt stigmatiserende 

sykdom å kontrollere i hvilken grad de utleverer informasjon om dette til omverdenen (Goffman 

2000). Kvinner kan føle at de gjennom isolerte møter med andre i samme situasjon kan dekke 

behovet for fellesskap. Samtidig føler de ikke, ved at de i motsetning til menn ikke er sosialisert 

til indre maktkamp, sitt personlige selv truet av åpenheten innen dette fellesskapet. 

 Det er vist små ulikheter mellom kjønnene i opplevelsen av den tidlige fasen i 

diagnostiseringen av MS (Stewart & Sullivan 1982). Lettelse over å kunne identifisere kroppens 

truende oppførsel som symptomer på MS, virker være en generell første reaksjon på diagnosen 

(Giersing 1995). Deretter begynner pasienten ferden inn i fasene beskrevet av Brooks og Matson. 

Ikke alle pasienter gjennomgår fasene. Noen forblir fornektende, noen kjemper evig, mens andre 

virrer ut og inn av faser. Det er først når sykdommen gir varige symptomer som ikke kan skjules 

at det stigma den innebærer ikke blir et valg for pasienten. I studier av hvordan kvinner kan påta 

seg et slikt stigma og endre sine indre og ytre omstendigheter, ser man noen av problemene dette 

fører til (Dyck 1995). Det kan gi sosial isolasjon, da en som funksjonshemmet kan oppleves som 

krevende av venner, og potensielt smittende i form av diskrediterende status. Innen familien kan 

dette også få alvorlig utfall. Ektefellen, eller barna, kan føle skam ved den sykes funksjons-

hemming, eller ha vanskelig for å akseptere den sykes nedsatte evne til å være sitt tidligere selv. 

Problemer i arbeidslivet kan komme som en konsekvens av å bekle seg et stigma, og kvinners 

allerede utsatte posisjon på dette markedet blir forverret. Trusselen om å miste arbeidet fordi man 

er syk, og aldri skal bli frisk, er derimot ekstra truende for menn, siden menn bygger sin identitet 

og posisjon på sitt arbeids identitet og posisjon, og ikke nyter godt av tosidigheten staten gir 

kvinnerollen. I kampen mellom menn, er arbeid et viktig forsvarsverk. Det ligger makt i en god 

stilling på arbeidsmarkedet. Å ta inn over seg den fulle konsekvensen av en kronisk sykdom, kan 

sammenlignes med å erklære seg utilstrekkelig, svak og uønsket.  

 Det er nettopp dette et stigma er. Grekerene brennmerket fysisk individer som ikke var slik 

samfunnet ønsket normale individer å være (Goffman 2000). Det er alltid et behov for å skille ut 
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de svake. Fordi ens egen styrke bare kan eksistere ved den andres relative svakhet. Dette er et 

maktforhold som gjennomsyrer de fleste samfunn. Vårt samfunn brennmerker ikke lenger 

mennesker. Det passer bare godt på at individet vet sin plass. 

 

 

9. Atferd 

 En undersøkelse om MS-pasienters egen vurdering av sin medisinske og sosiale situasjon, 

viste at positiv vurdering ikke øker med tiden fra diagnosen er bekreftet (Evers & Karnilowicz 

1996). Dette kan virke naturlig. Man blir motløs av varig motgang. Man kunne imidlertid forvente 

at evnen til mestring og integrasjon kommer med erfaring. Resultatet tyder på at andre sosialt 

betingede effekter av sykdommen øker med tiden man har den. Noe av forklaringen kan ligge i 

atferd.  

 Det er klare tegn til at kvinner og menn har ulik atferd i henhold til å være syk. Som beskrevet 

i de foregående kapitlene er sosialisering og samfunnets rollestrukturer noen grunner til dette. Det 

å være sliten er en sentral del av det å ha MS. Omkring 80% av pasientene opplever den 

fullstendige utmattelsen som fatigue (tretthet) medfører, og 40% av disse angir dette å være det 

mest invalidiserende symptomet på sykdommen (Myhr & Nyland 2003). Lilleaas og Widerberg 

har beskrevet hvordan menn og kvinner mestrer tretthet (Lilleaas & Widerberg 2001). Selv om de 

ser på tretthet hos friske, en svak tretthet sammenlignet med fatigue i MS, så viser de interessante 

ulikheter i hvordan kjønnene behandler kroppens faresignaler. Det kommer frem at menn ikke 

bekymrer seg for sin egen tretthet. De føler den ikke, fordi de ikke er vant til å ha anledning til å 

lytte til kroppen sin, eller de frykter at innrømmelse av tretthet er en innrømmelse av svakhet. Her 

ser man igjen kampen om tilværelsen som herjer mellom menn. De kvinnelige kollegaene har et 

naturlig forhold til sin egen tretthet, og frykter lite ved å sette fokus på den. De er flinkere til å ta 

vare på kroppen sin. Kvinnene nyter også godt av å få lov til å være slitne. De mannlige arbeidere 

benytter heller alternativ medisin enn å oppsøke bedriftslegen. Det er for menn viktig å ikke vise 

tegn til svakhet, da dette lett fører til tap (Lilleaas & Widerberg 2001). 

 For kvinner har altså enten kroppen prioritet over arbeidet, eller de anser det fremmed å bli 

oppsagt fordi de ikke alltid orker alt som pålegges dem. Menn fremstår, for meg, til sammen-

ligning som tafatte slaver. De presser seg heller ut i sykdom, enn å risikere tap av arbeidet. De 

anser det legitimt at de kan miste arbeidet hvis de ikke føler seg i stand til alltid å utføre det. For 
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menn er det inntektsgivende arbeidet totalt alvor, og en forutsetning for det øvrige livets 

eksistens. En tradisjonell mann arbeider ikke primært for å ha det koselig og sosialt. En 

tradisjonell mann arbeider fordi det er det en mann gjør. Jeg mener en vesensforskjell mellom 

kjønnene vises når kvinner sier de ikke kan arbeide fordi de er syke, og menn sier de ikke kan 

være syke fordi de arbeider. Denne forskjellen er en funksjon av synet på arbeid og synet på egen 

kropp.  

 Når kvinnelige MS-pasienter oftere enn mannlige MS-pasienter oppsøker MS-foreninger, kan 

det bety at kvinner med MS begynner å lytte til kroppen, og søker samhold med mennesker i 

samme situasjon. De aksepterer at de har blitt syke, og at dette er noe utenfor deres kontroll. 

Gjennom en slik kollektiv samling omkring sykdommen, kan sykdommen bli et slags “hellig 

objekt”. I følge Durkheim øker følelsen av gruppesolidaritet og moralsk samhørighet med 

gruppens tetthet (Collins 1988). En effekt av dette er at kvinner, da de oftest samles omkring MS, 

i stor grad identifiserer seg med sykdommen. Menn ser MS mer som en trussel mot alt de hittil 

har definert seg selv gjennom. De ser ikke lett hvordan de skulle kunne ha definert seg annerledes 

i dette samfunnet. Følgelig vil de, nærmest som dyr, styre unna andre svake, og fortsette kampen, 

for heller tape med innbilt stolthet, enn leve friskere med innbilt skam. Selv menn med store 

funksjonshemninger av MS, er mer selvstendige i sitt sosiale liv enn kvinner i samme situasjon 

(Barnwell & Kavanagh 1997). 

 Slike vaner i sammenheng med å forstå kroppen, er ofte et hinder i å forstå den. Bourdieu har 

vist hvordan lettheten i å endre en vane er noe som varierer sterkt. Ofte kan det være slik at man 

må komme til et punkt der alvorligheten ikke lenger kan betviles, for eksempel ved behovet for 

uføretrygd, før man er i stand til å se nødvendigheten, og føle viljen til å forandre vaner og sin 

atferd (Lilleaas 2003). Etter hvert som sykdommen utvikler seg, endres også ofte pasientens 

atferd. Hos pasienter som aksepterer sin MS, og lever med sykdommen uten å leve gjennom den, 

kommer en ny forståelse av livet. Dette gjelder begge kjønn. Fremtiden kan sees som dyster, etter 

lang tid med sykdom, men de fokuserer da heller på nåtiden. Da innser de også friske menneskers 

relative invaliditet, deres blindhet og deres døvhet for mange av livets goder. En MS pasient sa: 

"Det kan være, at jeg i det små kan være med til at åbne deres [de friskes] øjne for alt det smukke, 

der finnes omkring os..." (Goffman 2000:24). I typisk sørgelighet forklares ofte dette bedrede 

selvkonseptet i den forverrede sykdommen, som et symptom på eufori (Brooks & Matson 1977). 
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En av mange nevropsykologiske forstyrrelser man forventer se hos MS-pasienter (Myhr & Nyland 

2003).  

 

 

10. Tolkning i moderniteten 

 At samfunnets sosialisering og rollestrukturer gir kvinner og menn et ulikt syn på sin egen 

kropp, og kroppens sykdom, kan forklare deres ulike atferd når de midt i livet får en funksjons-

hemmende sykdom. Dette fører til ulik mestring, der det ser ut til at kvinner søker sosial omgang 

og menn ofte søker isolasjon. Etter en lang prosess kan de oppleve en annerledes forståelse av 

livets verdier. Veien dit er ulik for kjønnene, men lite skiller dem når de har kommet frem. Det 

kan minne om frelse og new-age religiøsitet. Livets små gleder, eller for de friske, bagateller, 

tilskrives en verdi i seg selv, som er større enn verdien av de store konstruerte verdiene i 

samfunnet, som arbeid, familie, penger, makt, tid og rom.  

 Man kan skimte paralleller til moderniteten i dagens samfunn. Der de kontinuerlige historiske 

linjene brytes og vi lever i en evig refleksjon. Ingen verdier er lenger bortenfor våre 

omdefineringer og refleksjoner (Giddens 1997). Indirekte blir også de store verdiene flyktige i 

sine konstruksjoner og virkninger. Utleiringen, løsrivelsen fra de tradisjonelle betydningene, av 

disse det tradisjonelle samfunnets byggesteiner, og ikke minst refleksiviteten omkring dem og 

deres gjeninnleiring, er viktige kilder til modernitetens dynamikk (Giddens 1997).  

 I lys av denne dynamikken kan selve bruddet den kroniske sykdommen representerer føre til 

en indre forståelse hos individet av sin egen midlertidighet, i tråd med forståelsen av samfunnets 

midlertidighet. Utleiring og gjeninnleiring av verdier og forståelse i samfunnet har paralleller til 

hva MS-pasienten gjennomgår. Samtidig forblir bruddet et brudd med samfunnet når kroppen 

ikke lenger fungerer. Selv om det også her er tegn på at modernitetens samfunnsstruktur, eller dets 

mangel på sementert struktur, kan forenes med et uforutsigbart kroppsfunksjonsnivå. En MS 

rammet ingeniør i Norge, kan praktisk arbeide for et firma i Australia, uten at firmaet 

nødvendigvis trenger informasjon om ingeniørens fysiske helse og arbeidsvaner. Ingeniøren kan 

derimot vanskelig møte tradisjonelle krav om å stille opp på en arbeidsplass, og jobbe der et fast 

antall timer hver dag. Hans behov for å kunne yte møtes ironisk nok noe av et samfunn med et 

stadig mer intensivt arbeidstempo. Uten stor kreativitet og stort kunnskapsnivå er arbeid løsrevet 

fra det tradisjonelle arbeidet ennå ikke lett tilgjengelig. Selv om denne type arbeid tvinger seg 
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igjennom i vår tids nyorganiserte kapitalisme, der den faste arbeidsplassen, både i rom og tid, 

byttes ut med en fleksibel og høyst effektiv blind utnyttelse av tilgjengelig arbeidskraft (Harvey 

1990; Kanter 1991). 

 Overgangen til det digitale samfunnet, som kan hjelpe kronisk syke til arbeid, fører til økning 

av stressrelaterte sykdommer, og en mindre andel friske mennesker. Kroppens faresignaler får 

ikke plass i menneskets stadig mer tidspressede liv (Lilleaas & Widerberg 2001). Økningen av 

arbeidstempoet og økningen av fritid, fører til en økning av ting man ønsker å bruke tiden til. 

Bourdieu viser hvor stor betydning sosial funksjon i form av sosial kapital har for en persons 

tilgang til sosiale goder, som for eksempel fritidsgoder. Å arbeide, tjene penger, er en av få 

muligheter vanlige mennesker i vårt samfunn har til å tilegne seg en bekvem plassering i det 

sosiale rom (Bourdieu 1996).  

 I Norge kan MS bety utelukkelse fra arbeidslivet i form av uførepensjon. Samfunnet løser 

problemene med nedsatt arbeidsevne ved å kjøpe de bort. I 2000 var omkring 10% av nordmenn i 

yrkesaktiv alder uføre (Elvstad 2003). De sosiale strukturene omkring arbeidet, tempoet, kravene, 

får flere til å føle seg utilstrekkelige. En lett måte å “kvitte” seg med disse, er å definere dem som 

syke, og dermed samtidig understreke sykdom som et sosialt begrep.  

 Har man MS, vet man at man ikke kan yte alltid, og ofte ganske sjelden. Fatigue er en kraftig 

demper. Man vet man er syk, uavhengig av samfunnets definisjon av sykdom. Selv om sykdom i 

samfunnet sterkt relateres til arbeidsevne, gjennom sosialisering til arbeidsrelaterte roller, menn 

som arbeidere og kvinner i tillegg som omsorgspersoner for arbeiderene, har sykdom også et 

annet aspekt. Sykdom fører til en fremmedgjøring utover fremmedgjøringen i og fra arbeidet. Den 

gjør pasientens kropp, og hans selv, fremmed for pasienten. Dette fører naturlig til frykt. MS gjør 

kroppen uforutsigbar og en selv til sin egen verste fiende. Denne nære personlige frykten kan 

menn mestre dårligere enn kvinner. Ikke i noen del av deres sosialisering og rollebekledning har 

de, slik kvinner har det, lært hvordan man takler situasjoner der svakhet er akseptabel. Begge 

kjønn er imidlertid mettet av modernitetens konstante trusler, om katastrofer og kriser, og har 

investert sin manglende sikkerhet i tillit til samfunnssystemene (Giddens 1997). RRMS-

pasientene legger tillit til kroppen, uten å ha tiltro til den. De lever som friske, mens de forbereder 

seg på neste “katastrofe” (Geirsing 1995). Pasientene mettes av truslene om funksjonssvikt. De 

lever med tillit til kroppen som system, selv når risikoen er skyhøy. Her har menn er fordel. Menn 

har lært å trosse risiko.  
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 Økonomisk er Norge blant gode land å bli ufør i. Man er som tilstrekkelig utilstrekkelig, eller 

syk, garantert en minstelønn fra staten. Den typiske alderen MS slår til ved virker derimot også 

her tragisk. Som 30 åring har man kanskje 5 års arbeidserfaring, og tilsvarende opparbeidet 

pensjonskrav. I tillegg har man ofte lån og barn. Heller ikke er MS en faktor som øker sjansen for 

å beholde sin eventuelle livspartner. Igjen legges det opp til personlig krise. Igjen kommer menn 

dårligere ut. I samfunnet som helhet begår rundt 3 ganger flere menn enn kvinner selvmord (SSB 

2000). Under roller beskrev jeg selvmord som en funksjon av nettopp manglende sosialt nettverk, 

noe Durkheim kalte egoistisk selvmord (Durkheim 2001). Man kan tenke seg slike selvmord som 

en indikator på evne til mestring av en kronisk sykdom, og dermed at menn mestrer mestring 

dårligere enn kvinner.  

 Durkheim viser også hvordan anomi virker ødeleggende på individet. Ved samfunnets 

anomiske, oppløste, utleirede tilstander, som kjennetegner moderniteten (Giddens 1997), vil 

individet oppleve disse tilstandene i seg selv (Durkheim 2001). Dette samfunnets frihet øker også 

de individuelle mulighetene, og de igjen forventningene, som øker individets potensielle 

skuffelser. Durkheim mente samfunn skapes gjennom interaksjon mellom individer som gjensidig 

trenger det for å eksistere, som et bål til kilde for styrke (Collins 1988). I moderniteten blir 

samfunnet et ansiktsløst system, uten hverken behov for eller respekt for individenes behov. Det 

blir et samfunn av ansiktsløse forpliktelser, i form av tillit til symboler og abstrakte systemer, der 

den nære personlige kontakten fra Durkheims samling omkring bålet blir stadig fjernere (Giddens 

1997).  

 Om menn sosialiseres til å venne seg til kulden, og kvinner til varmen, blir kvinnene de 

relative taperne når vi alle fjerner oss fra Durkheims bål. Kanskje kvinners samling omkring det 

vanskelige, som ved MS, klarer tenne egne bål, som lyser for de som tør nærme seg? Det er 

derimot mye som tyder på at mennesker i vårt samfunn mer forbinder blending og brannsår, enn 

lys og varme, med slike bål. 

 Økt kjønnslikhet i utdanningsmarkedet og arbeidsmarkedet kan gi mindre markant 

maskulinitet og femininitet. Hvis kjønnenes verdi på disse markedene konvergerer, minskes deres 

relative verdi. Behov for andre verdiskiller oppstår. Sykdom kan bli en uavhengig kilde til 

atskillelse. Vi kan få et samfunn der kun friskhet har verdigrunnlag. Mestring av sykdom blir 

mestring av verdiløshet.  
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11. Avslutning 

 Det er kjønnsforskjeller ved mestring av MS. Ytterpunkter kan være at menn fornekter og 

kvinner identifiserer seg med sykdommen. Når sykdommen har fratatt pasientene det meste, blir 

kjønnsforskjellene mindre. Kjønnsidentitet skapes i samfunnet. Når pasienten må trekke seg ut av 

samfunnet, mister denne identiteten sin betydning. Hos isolerte individer, med tapte muligheter, 

har kjønnsroller liten funksjon. Mennesker blir til menn og kvinner i møtet med hverandre.  



Kandidatnr: 911 

Side 19 

Litteraturliste: 
(All litteratur i denne oppgaven er oppgitt her i alfabetisk rekkefølge) 
 
Album, D. (1996) Nære fremmede. Oslo: Tano. 
 
Barnwell, A. M. & Kavanagh, D. J. (1997) “Prediction of psychological adjusment to multiple sclerosis”.  
Social Science & Medicine vol.45, England.  
 
Beauvoir, S. de (2000) Det annet kjønn. Oslo: Pax forlag. 
 
Birkelund, G. E. & Petersen, T. (2003) “Det norske likestillingsparadokset”. Frønes, I. & Kjøsrød, L. 
(red.) Det norske samfunn. Oslo: Gydendal. 
 
Blumer, H. (1969) "Symbolic Interactionism". Collins, R. (1994) Four sociological traditions: Selected 
readings. New York: Oxford University Press. 
 
Borchgrevink, T. (1994) “Høydeskrekk?”. Hagemann, G. & Krogstad, A. (red.) Høydeskrekk. Oslo: Ad 
notam Gyldendal. 
 
Bourdieu, P. (1996) Symbolsk makt. Oslo: Pax forlag. 
 
Brooks, N. A. & Matson, R. R. (1977) "Adjusting to multiple sclerosis: An exploratory study". Social 
Science & Medicine vol.11, England. 
 
Brooks, N. A. & Matson, R. R. (1982) "Social-psychological adjustments to multiple sclerosis". Social 
Science & Medicine vol.16, England. 
 
Collins, R. (1988) Theoretical Sociology. USA: Harcourt Brace & Company. 
 
Durkheim, E. (2001) Selvmordet. Trondheim: Gyldendal.  
 
Dyck, I. (1995) "Hidden geographies: The changing lifeworlds of women with multiple sclerosis". Social 
Science & Medicine vol.40, England.  
 
Elstad, J. I. (2003) “Helse i Norge ved årtusenskiftet”. Frønes, I. & Kjøsrød, L. (red.) Det norske 
samfunn. Oslo: Gydendal. 
 
Evers, K. J. & Karnilowicz, W. (1996) "Patient attitude as a function of disease state in multiple 
sclerosis". Social Science & Medicine vol.43, England. 
 
Giddens, A. (1997) Modernitetens konsekvenser. Oslo: Pax forlag.  
 
Giersing, U. (1995) Jeg har fått MS. Oslo: Universitetsforlaget. 
 
Goffman, E. (2000) Stigma. Oslo: Gyldendal Samfunnsbibliotek, Pensumtjeneste AS. 
 
Havey, D. (1990) The condition of postmodernity. USA: Blackwell publishing.  
 



Kandidatnr: 911 

Side 20 

Homans, G. (1961) "Social exchange among equals and unequals". Collins, R. (1994) Four sociological 
traditions: Selected readings. New York: Oxford University Press. 
 
Kanter, R. M. (1991)  "The Future of Bureaucracy and Hierarchy in Organizational Theory: A Report 
from the Field”. Bourdieu, P. & Coleman, J.S. (red.) Social theory for a changing society. New York: 
Russel Sage Foundation.  
 
Kaufman, M. (1994) "Men, feminism, and men's contradictory experiences of power". Brod, H. & 
Kaufman, M. Theorizing masculinities. London: Sage Publications. 
 
Lilleaas, U.B. (2003) Fra en kropp i ustand til kroppen i det moderne. Institutt for sosiologi og 
samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo. Oslo. 
 
Lilleaas, U.B. og Widerberg, K. (2001) Trøtthetens tid. Oslo: Pax forlag. 
 
Mead, G. H. (1937) Mind, self and society. Morris, C. W. (red.) Chicago: University of Chicago Press. 
 
Myhr, K.M. & Nyland, H. (2003) "Multippel sklerose". Gjerstad, L., Skjeldal, O. H., Helseth, E. (red.) 
Nevrologi og nevrokirurgi fra barn til voksen. 3. utg. Nesbru: Vett & Viten AS. 
 
Nielsen, H. B. (1981) "Små piger, søde piger, stille piger - om pigeliv og pigesosialisering". Sosiologi i 
dag 3-4/1981. 
 
Schlosser, A. (2003) "MS og kognitiv funksjon". www.ms-forbundet.no (16.9.2003). 
 
Simmel, G. (1902) "Storbyene og åndslivet". Østerberg, D. (1990) Handling og samfunn. Oslo: Pax 
forlag.  
 
SSB (2000) Sosialt utsyn 2000. Oslo: Statistisk sentralbyrå. 
 
Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken. Oslo: Det 
Kongelige Helsedepartement, 2003.  
 
Stewart, D. C. & Sullivan, T. J. (1982) "Illness behavior and the sick role in chronic disease". Social 
Science & Medicine vol.16, England. 
 
Walsh, A. & Walsh, P. A. (1989) "Love, self-esteem, and multiple sclerosis". Social Science & Medicine 
vol.29, England. 
 
Wetlesen, T. S. (1980) "Kjønnsroller og sykdom". Sosiologi i dag 4/1980.  
 
Ziehe, T. (1985) “Inför avmystifieringen av värden. Ungdom och kulturell modenisering”. Löfgren, M. & 
Molander, A. (red.) (1986) Postmoderna Tider. Stockholm: Norstedts förlag. 



Kandidatnr: 911 

Side 21 

Vedlegg 1: Multippel sklerose. 
 
Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom som i hovedsak rammer mennesker med nord-
europeisk herkomst i tempererte områder av verden. Hos indianere, sigøynere, eskimoer og samer 
er sykdommen nærmest fraværende. MS ble kjent på 1820-tallet, men dens årsak er fremdeles 
ukjent, og det finnes ingen helbredende kur. Det virker sannsynlig at både arv og ytre faktorer 
påvirker utviklingen av sykdommen. MS kjennetegnes ved at immunforsvaret angriper stoffet 
myelin i sentralnervesystemet. Myelin isolerer nervetrådene i hjernen og ryggmargen på samme 
måte som plast isolerer elektriske ledninger i hjemmene våre. Ved MS oppfatter immunforsvaret 
myelin som et fremmedlegeme. Resultatet er at det angripes og fjernes flekkvis. Skadene på 
isolasjonen rundt nervetrådene svekker evnen deres til å lede signaler, eller elektriske impulser. 
Dette gir et fyrverkeri av symptomer hos pasienten, etter hvert som tilfeldige deler av 
sentralnervesystemet endrer sitt funksjonsnivå.  
 
Gjennomsnittlig debutalder for MS er 30 år, og kvinner er 1,5-2 ganger mer utsatt enn menn. 
Utbredelsen i Norge er 60-150 per 100000, med lavest utbredelse i Nord-Norge. Nye tilfeller per 
år er 5-8 per 100000. Diagnosen er vanskelig å stille og krever en rekke nevrologiske 
undersøkelser. Utarbeidelsen av diagnosen er derfor ofte tidkrevende.  
 
MS klassifiseres grovt som relapsing-remitting multippel sklerose (RRMS) og primær progressiv 
multippel sklerose (PPMS). Det er antatt at 80-90% av pasientene har RRMS, mens 10-20% har 
PPMS. Opptil 40-60% av RRMS-pasientene vil etter 10-20 år utvikle en sekundær progressiv 
multippel sklerose (SPMS). Disse ulike formene for MS skilles i frekvensen av angrep.  
 
RRMS har akutte og klare angrep, eller "schub". Man kan bli helt frisk, eller delvis frisk, eller 
ikke frisk i det hele tatt etter et angrep. Noen rester av symptomer vil som regel være igjen, og 
man blir ofte gradvis dårligere. Et angrep kan skje i løpet av minutter. Det kan gi lammelser, tap 
av syn, tap av kontroll over ulike kroppsfunksjoner, endret hudfølelse, kognitive problemer, 
opplevelse av intense smerter, psykiske endringer, alt som er forbundet med sentralnervesystemet. 
Et angrep varer fra timer til uker. Ved akutt behandling nedsettes immunforsvaret med store 
intravenøse doser kortikosteroider. I friske perioder er vanlige symptomer fatigue, 
hukommelsesproblemer, svimmelhet, ubalanse, klossethet, smerter, synsforstyrrelser, og en lang 
rekke andre varierende plager. Disse forverres ofte hvis pasienten blir varm, da høyere temperatur 
gjør at de skadede nervetrådene leder impulser dårligere.  
 
SPMS, som RRMS-pasienten kan ende opp med, kjennetegnes ved at angrepene ikke lenger etter-
følges av perioder med bedring, eller remisjon. Pasienten opplever bare forverring. Uteblivelse av 
bedring kjennetegner også PPMS, men disse pasientene har ikke først hatt den vekslende formen 
RRMS. Ved PPMS oppstår ofte en første skade som siden aldri bedres. Selv om PPMS ikke 
preges av akutte angrep, opplever pasienten en stadig forverring. PPMS rammer også oftest senere 
i livet enn RRMS.  
 
De siste årene har man i Norge godkjent statlig støtte til behandling av RRMS med 
interferon-beta. Medisinen senker angrepenes frekvens med opptil 30%, og fører til mindre 
alvorlige angrep. Prisen er omkring 150000 kroner per år, per pasient. Det stilles derfor strenge 
krav til sykdomsbildet for denne behandlingen.  
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RRMS gir en jojo-liknende funksjonstilstand hos personer i 25-35 års alder. Personene er for 
friske til å gi opp, for syke til å fortsette uforandret, og de har en potensielt svært dyster fremtid. 
Arbeid, familie, venner, vaner, stort sett alt blir gjenstand for revurdering. En doktor sa om 
diagnosen: "Vi har alle en risiko for å bli truffet av en bil når vi krysser gaten. At du har MS betyr 
bare at det er en betydelig større sjanse for at det er nettopp du som kommer til å bli truffet." Et 
liv i denne risikoen er et liv i alvorlig psykisk press. RRMS-pasientene er i tillegg utad friske i 
store perioder, med få og lite synlige symptomer. Det oppstår derfor et ekstra psykisk press ved at 
omverdenen ikke ser og ikke forstår det pasientene selv sliter med å akseptere som virkelighet.  
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Vedlegg 2: Spørreundersøkelse blant MS-foreninger. 
 
For å få et lite innblikk i hvordan kvinner og menn benytter seg av sine lokale MS-foreninger, 
sendte jeg e-post med spørsmål til 21 av 53 geografisk spredte MS-foreninger. En begrensning var 
at kun de med e-post kontakt ble spurt. Da de fleste som arbeider i disse foreningene selv har MS, 
eller på annen måte er nært knyttet til MS, ble det også en spørreundersøkelse om MS.  
 
Foreningene ble bedt om å svare på to spørsmål, som var forsøkt utformet slik at de skulle 
provosere frem egne tanker. Siden flere kvinner enn menn har MS, ville det være naturlig å bruke 
dette som svar på begge spørsmål. Noen svar var også slik. Mange svar var allikevel resultat av 
diskusjon innen foreningene, og viste klare tanker og fakta omkring kjønn og MS. I noen tilfeller 
ble spørsmålene innledning til en intervju situasjon. Undersøkelsen ble mer kvalitativ enn 
kvantitativ, fordi den skapte interesse og dialog utover de enkle spørsmålene.  
 
Mine to innledende spørsmål var: 
 
Spørsmål 1:  
Er det de kvinnelige, eller de mannlige, blant de MS-pasientene dere har som målgruppe, som i 
størst grad benytter seg av tilbud om møter i deres lokale MS-forening?  
 
Spørsmål 2:  
Hvordan vil du kort forklare grunnen til at det er slik?  
 
To eksempler på svar: 
 
 1) Det er flest kvinner som benytter seg av tilbudene 
  

2) Det er flere kvinner enn menn som får sykdommen. Kvinner er mer opptatt av et sosialt 
nettverk. Menn føler att nettverket deres er på jobben. Når de blir så syke att de får uføretrygd, 
blir det å gå på møter en stor terskel og forsere, men når de endelig kommer er de litt 
angrende til att de ikke har kommet før. 

 
 - - - - - -  
  
 Spørsmål 1. 

Det er uten tvil de kvinnelige medlemmene som benytter seg mest av våre tilbud lokalt. 
Mennene tror jeg er flinkere til å gå på nettet, men de kvinnelige er mest å se på våre møter. 
Møtene er stort sett infomøter om aktuelle temaer. 

 
Det er et stort overtall av kvinner som blir rammet, men å se på våre møter, skulle man trodd 
at kvinneandelen MS-rammede hadde vært enda større. 

 
 
 Spørsmål 2. 

Dette svarer jeg vel i noen grad i tilknytning til sp.m. 1. Jeg tror kvinnene generelt har et 
større behov for å få svar på sine spørsmål, i alle fall i offentlighet. Hvis det er 
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spørsmålsrunde etter et foredrag, er det nesten bare kvinner som spør. Så er mine antagelser 
at mennene går hjem og finner svar på nettet.   
Det er klart at det med en diagnose der et stort flertall er kvinner, vil det være naturlig at det 
er kvinnene som dominerer, også på spørsmålsrunden. Men det er jo menn til stede også. 
Hadde det vært som ellers i samfunnet, hadde de få mennene dominert. Men slik er det ikke. 

 
Et annet eksempel: i lokalstyret hos oss, er 4 av 5 kvinner. Jeg er eneste hane i kurven, og har 
blitt valgt til leder (tror jeg) på grunn av min erfaring fra næringslivet (bla). Det å få en 
kvinnelig leder - det er ikke lett. Vi er en forening med mange pårørende som medlemmer, men 
alle i styret er MS-rammede. 

 
En ting jeg glemte å si. Hos oss hadde vi to - tre likemannnsgrupper i regi av foreningen. De 
holdt på i noen tid, men "døde" ut etter hvert, men med unntak av en  gruppe. Den som 
fremdeles lever, er en ren kvinnegruppe. De med par har sluttet. 

 
De fleste svarene jeg mottok sier at kvinner i større grad enn menn benytter seg av MS-
foreningene. Jeg mottok svar fra 17 av de 21 spurte foreningene.  
 


