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Sammendrag 
  

Denne oppgaven analyserer det dialektiske forholdet mellom sykdom og arbeid, med 

bakgrunn i de dominerende forestillingene om moralitet, biomedisin og velferd. Med fokus på 

noen langtidssyke menneskers subjektive erfaring med å være syk og stå utenfor arbeid, 

undersøker jeg hvordan informantenes beskrivelser om et liv med kronisk sykdom og deres 

møte med velferdsstaten bidrar til å nyansere bildet som preger sykefraværsdebatten i Norge i 

dag om at sykemelding brukes for å unnslippe arbeid. Avhandlingen er basert på et seks 

måneders feltarbeid utført i Oslo og omegn hvor jeg har blant annet dybdeintervjuet 14 

kronisk syke mennesker med eller uten et arbeidsforhold. Gjennom å se på 

sykefraværsdebatten og sette den opp mot analysen av informantenes narrativer, argumenterer 

jeg for at sykefraværsproblematikken preges av tre typer diskurs: en biomedisinsk, en 

velferdspolitisk og en moralsk.  

Informantene brukte biomedisin aktivt i deres forsøk på å legitimere sykdommen og det 

faktum at de var fraværende fra arbeid. I kraft av deres biologiske borgerskap og tilhørigheten 

til velferdsstaten som skattebetalende individer, benyttet de seg av biomedisinens 

visualiseringsteknologi for å fremme krav om trygderettigheter ovenfor myndighetene. I 

denne prosessen var de opptatt av å presentere seg som tilhengere av ideologien i den norske 

velferdsstatsmodellen, ved å vektlegge arbeidets betydning for dem selv og viktigheten av 

arbeid for opprettholdelsen av velferdsstaten. I deres narrativer la de vekt på at sykdommen 

hadde kun begrenset deres kroppslige funksjonsevne, og ikke viljen til arbeid. Alle ga uttrykk 

for at de ville arbeide igjen og for at arbeidet hadde vært en vesentlig og positiv del av deres 

liv og at det ikke minst bidro til et sosialt liv og til stadig ny kunnskap, i tillegg til lønnen. 

Mange prøvde å unngå sosiale sammenhenger på grunn av stigmatiseringen som NAV klient 

og flere hadde funnet samværet med andre i samme situasjon som seg selv som en ny sosial 

arena. Informantenes verdier, holdninger og syn på arbeid, velferd og moral forhandles, 

aktualiseres og endres i samhandling med velferdsstatens representanter. Samhandlingen 

mellom de kronisk syke og staten avslører sentrale verdier som var veiledende for 

informantenes handlinger, slik som arbeid, selvstendighet og økonomisk frihet. Andre 

prosesser, slik som skam og stigmatisering grunnet det å være en NAV klient uten et 

arbeidsforhold, er også medvirkende faktorer i hvordan informantene opplevde sin situasjon.        

 



4 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



5 
 

Takk 
 

Denne oppgaven tilegnes mine informanter, hvis villighet til å dele sine personlige 

opplevelser, historier og følelser med meg har gjort denne oppgaven mulig. Takk for deres 

åpenhet! 

Jeg vil uttrykke min takknemlighet for de faglige innspillene, gode råd og ikke minst gode 

spørsmål og interessante utfordringer til min veileder i første del av masterstudiet, Halvard 

Vike. 

Jeg står også i gjeld til Monica Five Aarset, min veileder i andre del av studiet, som med sine 

oppmuntrende kommentarer og uvurderlige faglige bidrag har gjort at jeg har klart å komme i 

mål. 

Jeg vil dessuten takke Kari Lamø Steiro for gode og inspirerende samtaler på Blindern, mine 

andre medstudenter for gjennomlesning og gode tilbakemeldinger, samt min familie for støttet 

de har vist meg.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 



6 
 

Innholdsfortegnelse 
 

Sammendrag ........................................................................................................................................... 3 

Takk ......................................................................................................................................................... 5 

KAPITTEL 1 Introduksjon ......................................................................................................................... 9 

Bakgrunn for tema og problemstilling ................................................................................................ 9 

«Gjør din plikt, krev din rett» ............................................................................................................ 10 

Kroniske sykdommer-en utfordring for velferdsstaten og medisinen .............................................. 12 

Teoretisk rammeverk ........................................................................................................................ 13 

Biomedisinens (u)tilstrekkelighet .................................................................................................. 13 

Arven etter den protestantiske arbeidsetikk ................................................................................ 14 

Forholdet stat - individ .................................................................................................................. 15 

Helse og moral ............................................................................................................................... 16 

Fysisk kapital .................................................................................................................................. 17 

Oppgavens struktur ........................................................................................................................... 18 

KAPITTEL 2 Metode ............................................................................................................................... 19 

Metodologiske betraktninger ............................................................................................................ 19 

Tilgang til felten ................................................................................................................................. 20 

Seminardeltagelse ............................................................................................................................. 21 

Hvem er mine informanter? .............................................................................................................. 22 

De kroniske syke ............................................................................................................................ 22 

Lederne .......................................................................................................................................... 24 

Intervjuer og samtaler ....................................................................................................................... 24 

Samhandlingsdata ............................................................................................................................. 25 

Bruk av narrativer .............................................................................................................................. 25 

KAPITTEL 3 ............................................................................................................................................. 28 

Kronisk sykdom og biomedisin .............................................................................................................. 28 

Den biomedisinske forståelsesmodellen........................................................................................... 28 

Sykdomsaspekter .............................................................................................................................. 30 

ME (Myalgisk encefalopati) – en utfordring for biomedisinen ......................................................... 33 

Irene .............................................................................................................................................. 35 

Legitimering og sykdomshierarki ...................................................................................................... 37 

Therese .......................................................................................................................................... 42 

Ingvild ............................................................................................................................................ 42 



7 
 

Biologisk borgerskap ......................................................................................................................... 43 

Jakob .............................................................................................................................................. 45 

Oppsummering .................................................................................................................................. 48 

KAPITTEL 4 ............................................................................................................................................. 49 

«Lønnsarbeidet-vår tids sekulære religion» ...................................................................................... 49 

Arbeidets betydning .......................................................................................................................... 50 

Helene ........................................................................................................................................... 53 

Therese .......................................................................................................................................... 54 

Ingvild ............................................................................................................................................ 55 

Irene .............................................................................................................................................. 55 

Velferd, sykdom og governmentality ................................................................................................ 56 

Emilie ............................................................................................................................................. 58 

Kropp og produktivitet ...................................................................................................................... 61 

Trygve ............................................................................................................................................ 62 

Resiprositet i velferdskontrakten ...................................................................................................... 68 

Oppsummering .................................................................................................................................. 71 

KAPITTEL 5 ............................................................................................................................................. 72 

Moral, rettighet og plikt .................................................................................................................... 72 

«God helse er lik høy moral»............................................................................................................. 73 

Trygve ............................................................................................................................................ 75 

Helene ........................................................................................................................................... 76 

Irene .............................................................................................................................................. 76 

Therese .......................................................................................................................................... 77 

Kategorien «ufør» ............................................................................................................................. 78 

Sykdom og stigma - sykdom som avvik fra normen .......................................................................... 81 

Omvendt moralitet ............................................................................................................................ 87 

Gunnhild ........................................................................................................................................ 87 

Oppsummering .................................................................................................................................. 89 

KAPITTEL 6 ......................................................................................................................................... 91 

Konklusjon ......................................................................................................................................... 91 

Litteratur...............................................................................................................................................96 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

KAPITTEL 1 Introduksjon 

Bakgrunn for tema og problemstilling 
 

Sykefravær er et tema som i de senere årene har skapt mye politisk debatt i Norge. Politikere, 

så vel som samfunnsforskere, uttrykker en bekymring over et stadig økende sykefravær.  

Denne bekymringen går ut på at Norge er et av de landene i Europa med høyest nivå av 

sykefravær. Det hevdes også at den norske velferdsstatens sjenerøsitet bidrar til det høye 

antallet sykemeldte, ettersom sykepengeordningen gir arbeidstakerne rett til full 

lønnskompensasjon i opptil ett år. Samtidig pekes det på at nettopp dette sjenerøse systemet 

gir mulighet for misbruk av ordningen. Myndighetenes tiltak mot sykefraværet har vært 

arbeidsrettede aktiviteter, med det formålet å redusere antall sykemeldte og integrere dem 

tilbake i arbeidslivet. «Det skal lønne seg å jobbe» er mottoet som går igjen, ettersom det er 

arbeid som vil sikre velferdsstatens bærekraft på sikt. For å rettferdiggjøre at arbeid er viktig, 

benytter velferdsstaten og dens institusjoner seg blant annet av en medisinsk diskurs med 

moralske undertoner, basert på ideen om at «arbeid er bra for helsa». 

Min inspirasjon for valg av tema for denne avhandlingen var sykefraværet på min egen 

arbeidsplass, samt den offentlige mediadebatten
1
 om samme temaet. I sykefraværsdebatten er 

oppmerksomheten rettet mot den delen av befolkningen som har hatt et lengre fravær fra 

arbeid. Blant disse er individer med kroniske sykdommer, som for eksempel muskel- og 

skjelettlidelser, en gruppe som er overrepresentert i sykefraværsstatistikken
2
. Det som blir 

oppfattet som et høyt sykefravær, kan av noen forklares med at det er egentlig en liten gruppe 

på cirka 11 prosent som står for 80 prosent av sykefraværet (Hagelund 2014). Uten å se bort 

fra kompleksiteten i denne problematikken og med media overskriftene som bakteppe, ville 

jeg undersøke hva det innebærer å leve med en kronisk sykdom i velferdsstaten Norge. 

Oppgavens problemstilling går ut på å analysere forholdet mellom sykdom og arbeid, med 

bakgrunn i de dominerende forestillingene om moralitet, biomedisin og velferdspolitiske 

hensyn satt opp mot informantenes subjektive erfaring med å være syk og stå utenfor arbeid. 

Jeg vil undersøke hvordan informantene internaliserer velferdsstatens ideologiske prinsipper, 

og hvordan disse forhandles, aktualiseres og endres i deres møte med velferdsstatens 

                                                           
1
 https://www.nrk.no/norge/sykefravaer-koster-kommunene-milliarder-1.12193473, 10.02.2015, 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/debatten-om-sykefravaer-og-sykeloennsordning-har-laast-

seg-fullstendig/a/23788214/, 10.09.2016 
2
 I 2012 utgjorde for eksempel muskel- og skjelettplager 40 prosent av det legemeldte sykefraværet (Hagelund 

2014). 

https://www.nrk.no/norge/sykefravaer-koster-kommunene-milliarder-1.12193473
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/debatten-om-sykefravaer-og-sykeloennsordning-har-laast-seg-fullstendig/a/23788214/
http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/debatten-om-sykefravaer-og-sykeloennsordning-har-laast-seg-fullstendig/a/23788214/
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representanter. Avhandlingen er basert på et seks måneders feltarbeid utført i Oslo og omegn, 

blant 14 kronisk syke mennesker, med eller uten et arbeidsforhold. Gjennom å se på deres 

beskrivelser om et liv med kronisk sykdom vil jeg forsøke å avdekke hvilke strukturelle 

samfunnsforhold som spiller inn i deres relasjon til staten og hvilke kulturelle normer og 

sosiale verdier informantenes narrativer gjenspeiler, samt de mulige verdikonfliktene som 

oppstår i møtet mellom mennesker seg imellom og mellom mennesker og institusjoner.  

«Gjør din plikt, krev din rett»3 

Et underliggende tema i den norske sykefraværsdebatten er at sykdom og langvarig fravær fra 

arbeid strider mot verdien av å gjøre nytte for seg i samfunnet, som oftest oversatt i evnen til å 

arbeide, eller mer presist, å inneha lønnsarbeid. Arbeid blir en motsats til sykdom, og sykdom 

blir til et hinder i å delta i arbeidsmarkedet.       

I sykefraværsdebatten har det blitt et viktig poeng å kunne trekke et skille mellom frisk nok til 

å arbeide eller syk nok til å bli sykemeldt. Dette skillet har hatt avgjørende betydning for om 

man kvalifiserer seg til sykemelding eller ikke (Hagelund 2014). De kronisk syke er hverken 

syke nok til å innlegges på sykehus, eller friske nok til å være fullt ut deltagende i samfunnet. 

De har det vanskelig å legitimere sitt fravær fra arbeid De sosiale utfordringene de møter blir 

enda tydeligere i de nordiske velferdsstatene, hvor den protestantiske arbeidsetikk er den 

gjeldende norm, samtidig som meningsfylt aktivitet generelt og lønnsarbeid spesielt er 

internalisert av de fleste borgerne som et kulturelt og moralsk ladet begrep.  

Den norske velferdsstaten er grunnlagt på universalistiske prinsipper om lik og rettferdig 

fordeling av goder. Rettigheter om velferdsgoder er nedfelt i Grunnloven og lyder som følger:   

Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til 

livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til 

støtte fra det offentlige
4
. 

Som dette utdraget viser, har kronisk syke mennesker som ikke lenger evner å tjene til livets 

opphold gjennom å selge sin arbeidskraft og som blir sykemeldt eller uføre, rett til ytelser fra 

det statlige. Ettersom det norske trygdesystemet er bygd på universalitetsprinsippet, innebærer 

det at alle bosatt i Norge omfattes av denne ordningen. Hensikten med en lov om folketrygd 

var opprinnelig å gi medlemmene økonomisk trygghet ved arbeidsløshet, sykdom, skade eller 

                                                           
3
 Slagord fra arbeiderbevegelsen formulert av Einar Gerhardsen, statsminister i Norge i flere perioder mellom 

1945 og 1965. 
4
 Den norske Grunnlovens paragraf 110.  
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lyte, alderdom og forsørgelse. Skulle man falle utenfor arbeidslivet, ville staten sørge for at en 

vil fortsatt kunne leve et verdig liv og få sine behov dekket økonomisk. 

Norge er et de få landene i verden der hvor det ytes 100 prosent lønn under det første året med 

sykemelding.  Mange av mine informanter betraktet dette som en av de største fordelene med 

å bo i velferdsstaten Norge. Sosial og økonomisk trygghet er grunnleggende premisser for 

velferdsstatens vekst og befolkningens tillit og oppslutning til den (Vike 2004). Denne tilliten 

vedlikeholdes blant annet gjennom velferdsordningene. Det økonomiske argumentet i 

sykefraværsdebatten er at velferdsutbetalingene blir i hovedsak finansiert av skattebetalerne. 

Desto flere som er i arbeid, desto flere inntekter til utbetaling av velferdsytelser. Når flere får 

sine inntekter dekket av staten, blir det færre som skal finansiere disse (Sandvin 2008). En 

annen konsekvens av denne utviklingen vil være ikke bare at det økonomiske grunnlaget 

svekkes, men også selve oppslutningen om velferdsstaten trues (ibid).  

I den senere tid har diskusjonen om sykelønnsordningen fått en annen, mer nyansert karakter, 

som består i at de syke skal i større grad aktiviseres, og at offentlige utbetalinger i form av for 

eksempel sykepenger, skal kombineres med deltagelse i arbeidsrettet aktivitet. Det handler 

ikke lenger om rettigheter alene, men også om hva man skal og bør gjøre for å bli innvilget 

disse. Den generelle samfunnsholdningen går ut på at man må utvise vilje til å arbeide og 

gjøre sin plikt som samfunnsmedlem for å kunne gjøre seg moralsk fortjent til 

velferdsrettigheter. Dette kan best illustreres gjennom den nye ordningen innført 1 mars 2010 

kalt arbeidsavklaringspenger (AAP) og som innvilges til de som har vært sykemeldt i ett år. 

Den erstatter de tidligere ytelsene yrkesrettet attføring, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset 

uførestønad.  AAP kan man benytte seg av i utgangspunktet i maksimalt fire år og innebærer 

en 66 % reduksjon i inntekt. For å motta en slik ytelse, må man samarbeide med NAV 

(Arbeids- og velferdsforvaltningen) om å utarbeide og gjennomføre en individuell tilpasset 

aktivitetsplan med den hensikt om å avklare arbeidsevnen, motivere til å komme tilbake i 

arbeid og lette overgangen til arbeidsmarkedet. Det som skiller denne ordningen fra tidligere 

ordninger er at «klienten» ikke bare har en plikt til deltagelse og utarbeiding av forløpet i eget 

aktiviseringsprogram, men at aktivitet er en betingelse for å motta velferdsutbetalinger. Ikke-

deltagelse blir da ensbetydende med å ikke motta penger til livsopphold (Kildal 1999). Det 

overordnete formålet er å motvirke passivisering av mottakerne av statlige stønader 

(Magnussen og Nilssen 2011), motivere til arbeid og fremme mer individuelt ansvar for eget 

liv, helse og økonomi. Målet for velferdsstaten er «arbeid for alle», som et høyere statlig ideal, 

og som inntektsforsikring for de neste generasjonene.   

https://no.wikipedia.org/wiki/Yrkesrettet_attf%C3%B8ring
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Kroniske sykdommer-en utfordring for velferdsstaten og medisinen 

I vestlige industrialiserte samfunn, så vel som i utviklingsland har biomedisin fått en sentral 

rolle i behandlingen av syke kropper. Til tross for at medisinsk innovasjon har gjort det mulig 

for folk flest å leve lenger, har det samtidig ført til at flere lever lenge nok til å oppleve 

kronisk sykdom (Freidson 1988). Kronisk sykdom utgjør en utfordring for både de som har 

det og de som behandler det. Kronisk sykdom uten kjent årsak representerer i tillegg en 

utfordring, på det moralske og kunnskapsmessige planet. Den setter på prøve både legers evne 

til å helbrede og diagnostisere, og tester velferdsstatens legitimitet og omsorgsevne. 

Den lar seg ikke helbrede uten videre, men krever en langsiktig og kostbar behandling. I følge 

Folkehelseinstituttet utgjør de kroniske ikke-smittsomme sykdommene dagens epidemier
5
. De 

utgjør en økonomisk utfordring for velferdsstaten og skaper samtidig et behov for tydeligere 

grenser mellom sykt og friskt. Kronisk syke pasienter er med på å overvåke og behandle seg 

selv, i samarbeid med helsepersonell. Fokuset blir da mer rettet mot pasienten selv, 

hans/hennes behov og helseforestillinger (Helman 2007:105). Kronisk sykdom fører med seg 

både en eksklusjon fra arbeid og det sosiale livet dette innebærer, og en problematisering av 

den syke kroppen som ikke fungerende, dysfunksjonell og ute av stand til å brukes i 

arbeidsmessig forstand. Kroppen blir gjort til gjenstand for moraliserende holdninger, og 

individet stigmatiseres. I konteksten av kronisk sykdom blir arbeidsplikten umuliggjort ved at 

individet ikke lenger klarer å arbeide. Den kronisk syke blir avhengig av statlig hjelp på lang 

sikt. I følgende del av oppgaven vil jeg presentere det teoretiske rammeverket jeg vil forankre 

empirien i og redegjøre for de viktigste begrepene jeg vil bruke i analysen av dataene.  

 
 

 

 
 

                                                           
5
  http://www.aftenposten.no/norge/--Kroniske-sykdommer-er-dagens-epidemier-597487b.html, 06.05.2010 
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Teoretisk rammeverk 

Etter å ha analysert og gjennomgått mitt empiriske materiale, har jeg kommet frem til at det 

finnes tre hoveddiskurser
6
 som er knyttet til tema sykdom, arbeid og moral: den 

biomedisinske, den velferdspolitiske og den moralske. Mitt utgangspunkt for oppgaven var 

kronisk sykdom og dens subjektive opplevelse. Etterhvert som intervjuene ble gjennomført, 

innså jeg at informantene var like mye opptatt av sin sykdom som de var opptatt av hvordan 

andre rundt dem oppfattet dem. De la spesiell vekt på det at sykdom hindret dem i å arbeide 

og føre det livet normale mennesker har. Samtidig kom det frem i intervjuene at anerkjennelse 

for en sykdom avhenger i stor grad av kulturelle, tidsspesifikke modeller. Disse gikk ut på 

sykdommens beviselighet og graden av visualisering, og på hvilken måte sykdommen kunne 

sies å avhenge av et menneskes moralske karakter. Det er ikke min hensikt med denne 

oppgaven å bedrive diskursanalyse, men jeg vil benytte meg av denne inndelingen som et 

analytisk redskap, for å drøfte effektene disse diskursene har for informantene, vise hvordan 

de forankrer sine utsagn og sine valg i dem, på hvilken bakgrunn det foretas politiske 

vurderinger og hvordan generelle samfunnsholdninger til arbeid, sykdom og moral arter seg.  

Ettersom disse diskursene er tett forbundet med hverandre og inneholder overlappende 

elementer, kan de derfor ikke diskuteres isolert hver for seg. Jeg har allikevel valgt å vie tre 

adskilte kapitler til disse tre diskursene, for å tydeligere redegjøre for de forskjellige 

aspektene disse diskursene inneholder, uten å unnlate å inkludere i diskusjonen forbindelsen 

mellom dem. For å kunne forstå den dialektiske relasjonen mellom sykdom, arbeid og moral, 

må en samtidig analysere de dominerende forestillingene disse sosiale fenomenene hviler på. I 

følgende del vil jeg gi en kort redegjørelse for hva jeg legger i dette.  

Biomedisinens (u)tilstrekkelighet 

I dagens moderne samfunn er sykdom blitt et fenomen som i stor grad forklares og forstås ved 

hjelp av biomedisinske begreper. Antropologen Cecil Helman (2007) snakker i sin bok 

«Culture, health and illness» om den senere utviklingen i vestlig medisin. Han hevder at «the 

model of modern medicine is mainly directed towards discovering and quantifying 

                                                           

6 Diskurser ble forstått av Foucault som tankesystemer bestående av ideer, holdninger, trosforestillinger og 

praksiser som konstruerer subjektet og verden det lever i. Han vektla diskursenes betydning innenfor makt- og 

legitimeringsprosesser, i forhold til dannelsen av sannheter og konstruksjonen av virkelighet (Foucault i Lessa 

2006)  

 



14 
 

physiochemical information about the patient, rather than less measurable social and 

emotional factors» (2007:122). I medisinsk antropologi har sykdom blitt analysert ut ifra det 

syke individets opplevelse. Måten vi konstruerer vårt syn på sykdom og måten vi uttrykker 

oss om den kan representere vårt syn på samfunnet og vårt forhold til det (Herzlich 1995).  

Blaxter påpeker at «the ‘construction’ of disease is, of course, most easily demonstrated in 

such ‘contested’ diagnoses, where the biological basis is unclear or disputed” (2004:29). Jeg 

vil ta utgangspunkt i Blaxters utsagn for å underbygge min diskusjon om at en sykdom er 

sosialt konstruert og at forståelsen av en sykdom avhenger i stor grad av medisinens fremgang, 

eller motsatt, manglende evne til å avdekke sykdomsårsaker og forklare symptomer. Dette 

argumentet vil jeg komme tilbake til i kapittel 3. Jeg vil samtidig hevde at det sosiale feltet, 

der hvor både arbeid og sykdom hører til, har omfavnet medisinen og tilkjennegitt den 

definisjonsmakten. Medisin, som vitenskap og institusjon, har blitt på denne måten 

utslagsgivende for sosiale prosesser, selvforståelse og identitet. Den er samtidig et sterkt og 

hyppig brukt verktøy i prosesser om å nå individuelle og politiske mål. Som jeg vil vise 

senere i oppgaven, medisinens instrumentelle rolle i konteksten av kronisk sykdom 

fremkommer i både intervjuene med de syke informantene, lederne og på den forsknings- og 

politiske arenaen.  

Arven etter den protestantiske arbeidsetikk 

I de nordiske landene er arbeid både den viktigste inntektskilden for velferdsstaten og en 

høyaktet kulturell norm og verdsatt sosial verdi. Den tyske sosiologen Max Weber diskuterte 

den protestantiske arbeidsetikken i sin bok «Den protestantiske etikk og kapitalismens ånd». 

Der vektla han betydningen av protestantismens ideologi i utviklingen av 

markedskapitalismen. Den protestantiske arbeidsetikk hadde religiøse røtter og hentet 

inspirasjon fra Kalvinismen og Lutheranismen, hvis mottoet ble etterhvert kondensert i den nå 

kjente Bibelsitatet «I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød». Slik det fremgår av Webers bok, 

gikk denne etikken ut på at man kunne tjene Gud ved å arbeide hardt og leve asketisk (Hernes 

2012). Fra å være en straff til å være en velsignelse, en kilde til frelse, et kall og etter hvert en 

plikt, har arbeid også blitt forbundet med moralitet. Et av hovedprinsippene bak denne etikken 

var «its insistence on work as the only legitimate road to riches» og at arbeid var et mål i seg 

selv (Applebaum 1992: 334,336).   

Johans Sandvin (2008:50) understreker at «kjernen i denne etikken ikke bare er at en skal 

arbeide, og aller helst arbeide hardt, men at en skal ville det». I tråd med moraliteten 
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innskrevet i den protestantiske arbeidsetikken, ble også retten til arbeid lovfestet i Norge i 

1945: «Alle arbeidsføre skal ha rett og plikt til arbeid» (Kildal 2012:179). Selv om denne 

paragrafen ble senere omformulert, har ideen bestått og er til å gjenfinne i dagens holdninger 

til arbeid. Med den franske sosiologen Pierre Bourdieus begreper, er arbeidet og de verdiene 

det står for den sosiale «doxa», eller «oppfatninger som vi tar for gitt uten å stille spørsmål 

ved dem» (Bourdieu i Sandvin 2008:48). Den dialektiske relasjonen mellom sykdom, arbeid 

og moral består hovedsakelig i at individenes kropp skal og bør vedlikeholdes friske, ved egen 

individuell innsats og med myndighetenes overvåkende blikk, for at de skal kunne yte og 

arbeide. Sykdom defineres ved fravær av helse og manglende evne til å arbeide. Moral 

trekkes frem som en forutsetning for god helse (se Lupton 1994). Ved fravær av helse 

fordømmes individer for både å ikke være villige eller i stand til å ta vare på egen kropp, og 

dermed også for manglende vilje til å arbeide og sørge for fellesskapets velferd. Følgelig blir 

både arbeid og sykdom, eller bedre sagt befolkningens helse og arbeidsevne, problemstillinger 

som opptar velferdsstaten. Borgernes livskvalitet blir et mål for samfunnets kvalitet (Kildal 

1999). Samtidig kan det også peke på myndighetenes manglende evne til å ta seg av sine 

innbyggere på en tilfredsstillende måte, eller på en slik måte at disse kan bli til produktive, 

friske individer.   

Forholdet stat - individ 

Velferdsstaten Norge har utviklet seg til det den er i dag nettopp fordi den har gjort seg viktig 

for individene. Slik Vike (2016) påpeker, har staten overtatt ansvaret for individet som 

tidligere lå i familien og individet fikk en direkte tilknytning til staten. Med sine omfattende 

velferdstjenester tok staten på seg oppgaven med å sørge for individuell autonomi, en ide også 

kjent som «statsindividualisme» (Trägårdh 1998,2008 i Vike 2016). I takt med velferdsstatens 

utvikling i Norge, ble den fremste og mest sosial anerkjente måten å gjøre nytte for seg i 

samfunnet realisert gjennom arbeid og produktivitet. Den høye sysselsettingen i Norge sier 

noe om at de fleste er i lønnet arbeid
7
. Med andre ord er normen i det norske samfunnet å 

arbeide for penger for å tjene til livets opphold (Halvorsen 2012). Temaer som selvstendighet, 

å være til byrde, i motsetning til å være en bidragsyter i samfunnet er knyttet til lønnsarbeid 

og de verdiene og godene dette representerer. 

Med idealet om selvhjulpenhet i tankene, har norske politikere den siste tiden valgt å investere 

betydelige økonomiske ressurser i aktivitet og arbeidsrettede tiltak for å vektlegge at 

                                                           
7
 Jeg velger her å bruke «lønnet arbeid» fremfor kun arbeid, som en betegnelse for alt pengebetalt arbeid.   
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avhengighet og passivitet er uønskelige og noe som kan muligens bidra til å undergrave 

velferdsstaten og dens legitimitet på sikt (Kildal 2011). Nyttig i denne sammenhengen er den 

franske filosofen Michel Foucaults (1991) begrep om «governmentality»
8
, også oversatt til 

norsk som regjeringsrasjonalitet, eller «føring av hvordan individer ‘fører’ seg» (Farsethås 

2009:241). I hans omfattende historiske studier av makt beskriver Foucault den økonomiske 

utviklingen etter industrialismens fødsel. En av konsekvensene for denne utviklingen var en 

økning i befolkningen. For å kunne administrere det økende antall mennesker og sørge for 

deres behov, ble staten eller den regjerende maktens oppgave å utvikle praksiser og metoder 

som kunne styre folk og regulere dem i den retningen staten ønsket. Nærmere bestemt ble 

individenes kropp, som redskaper i den industrialiserte verdens produksjon, et sentralt 

fokusområde for en regjering. Individene, som produsenter av arbeidskraft, og deres helse, 

slik Foucault forsto og analyserte det, var en av grunnene til at befolkningens kropp og liv 

fikk mye større betydning for den statlige politikk (Turner 1997). God helse og produktivitet 

henger sammen med arbeid og sosial orden (Lupton 1997).  For å bedre forstå måten 

regjerende myndigheter forholder seg til individenes kropper og biologiske funksjonsevne på, 

finner jeg det fruktbart å anvende begrepet biologisk borgerskap (Petryna 2002, Rose 2009). 

Denne går ut på at individer kan kreve sine rettigheter imøtekommet i kraft av deres 

tilhørighet til en nasjonal stat. Biologisk borgerskap innebærer å forstå borgerskapsbegrepet, 

altså ens nasjonale tilhørighet, i biologiske termer (Rose 2009). Det er en ny måte å definere 

seg selv og identifisere seg selv på, uti fra en biologisk forståelsesramme. I og med dette 

biologiske borgerskapet følger også visse krav man kan stille til de utøvende myndigheter 

(ibid). Blant disse rettighetene er den biologiske retten til et anstendig liv som gjør seg sterkt 

gjeldende for mine informanter, som en del av den sosiale kontrakten mellom individ og stat. 

Helse og moral  

En av de hyppigst trufne sosiale normene som ble avdekket under intervjuene og var felles for 

alle informantene, var at samfunnet i sin helhet er preget av en diskurs om god helse og sunn 

livsstil, som skal vedlikeholdes ved individuell innsats og ansvarliggjøring for egen kropp 

(Lupton 1995). Helse, i likhet med sykdom, har med andre ord blitt et moralskt, individuelt 

prosjekt (ibid). På samme måte ble denne moralske dimensjonen trukket frem når 

informantene fortalte om sykdommen. Det paradoksale med velferdsstaten Norge er 

                                                           
8
 Begrepet, som ble først diskutert av Foucault i en forelesning fra 1978, er en sammensetting av ordene 

regjering og mentalitet og betegner en styrings- og forvaltningsmentalitet, eller de praksiser og teknikker en 

regjering anvender på sine borgere (Vike 2003). 
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inkluderingen av sårbare grupper slik som kronisk syke og uføre og på samme tid den 

ansvarliggjøring og moralske fordømmelse de utsettes for (Vike 2014). Dette er i tråd med 

den senere utviklingen i det postmoderne samfunn hvor hvert individ er forpliktet til å ta 

ansvar for egen helse. Samtidig finnes det en antagelse om at moralsk karakter henger 

sammen med dette ansvaret for helse, og i forlengelse av det, for sykdom:   

 Moral character is assessed through the response to ill health and adversity (...). The presence of health

 reflects correct behavior, selfdiscipline, willpower and virtue, and its absence is a sign of weakness

 (Blaxter 2004:63).   

De som lider av en kronisk sykdom som er vanskelig å legitimere og rettferdiggjøre ovenfor 

omgivelsene, blir tillagt en stigmatiserende stempling. De kronisk syke befinner seg slik i en 

kontinuerlig forhandling med deres selv og de andre, mens sykerollen endres i henhold til 

hvilken kulturell mening en sykdom blir tilskrevet (Lupton 1994:89). Stigma er et sentralt 

aspekt ved den moralske diskursen, som bidrar til å vedlikeholde etablerte sosiale kategorier 

og reprodusere den sosiale ordenen. 

Fysisk kapital9 

Det nærmeste man kommer det moderne ideelle bildet er ved å vise seg karaktersterk, fysisk 

veltrent og uavhengig. Kroppen blir et viktig instrument for selvpresentasjon og tilegnelse av 

sosiale og kulturelle goder. I tråd med den franske sosiologen Pierre Bourdieus begrepsfesting 

av kroppen, kan man hevde at «the management of the body is core to the acquisition of status 

and distinction» (Bourdieu i Edwards og Imrie 2003:240).  Sosiale medier, hvor det 

fremstilles nærmeste perfekte kropper, er også med på å støtte under denne tendensen. 

Treningsklær industrien, skjønnhetsindustrien så vel som de såkalte ernæringseksperter med 

råd om bedre og mer effektive dietter, trives og florerer stadig i et miljø hvor 

oppmerksomheten er rettet mot en bedre fungerende, bedre til å yte, sterkere til å arbeide 

kropp. Det handler om å forme kroppen i henhold til de aktuelle verdiene samfunnet fremmer 

til enhver tid. I mangel på fysisk kapital mister de kronisk syke tilgangen til generelle goder.  

Mine informanters holdninger gjenspeiler denne sosiokulturelle normen. Helse settes for 

eksempel av min informant Trygve på 64 år i den motsatte enden av det å bli en «kadaver». 

Han forklarer begrepet med å være «totalt ubrukelig til noe som helst», samtidig som han gir 

                                                           
9
 For Bourdieu er kapital «akkumulert arbeid (i dets materialiserte form eller dets «inkorporerte», kroppsliggjorte 

form) som når den tilegnes på en privat, det vil si eksklusiv, basis av aktører eller grupper av aktører, gjør det 

mulig for dem å tilegne seg sosial energi i form av tingliggjort eller levende arbeid» (2006:5). Samtidig er kapital 

«ressurser som fastsetter besitternes objektive muligheter og begrensninger for handling» (Bourdieu i Bugge 

2002:229). 
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sykdommen mening gjennom bruken av en slik metafor (Lupton 1994). I tråd med den 

idealiserte moderne kroppen, avslører denne metaforen at det sosiale idealet i dag er av en 

veltrent, eller i det minste velfungerende kropp, en sunn livstil og et attraktivt utseende. Helse 

assosieres med å ha en nyttig kropp, en kropp som skal kunne brukes til å yte og være til nytte 

for en selv og andre.   

Oppgavens struktur 

I dette innledende kapittelet har jeg formulert problemstillingen, presentert bakgrunnen for 

oppgaven og redegjort for de viktigste teoretiske begrepene som er brukt i oppgaven. 

I kapittel 2 diskuterer jeg metodebruk og tilgang til felten. Her introduserer jeg informantene, 

og hva min empiri består i. I denne delen argumenterer jeg også for hvorfor jeg har valgt 

narrativer som hovedkilde for mitt datamateriale.  

I kapittel 3 drøfter jeg innholdet i sykdomsdiskursen, herunder biomedisinens rolle i 

formingen av informantenes forestillinger om sykdom. Jeg diskuterer også behovet for 

legitimering, ut ifra biomedisinens visualiserings- og beviselighetsprinsipper og drøfter ideen 

om at biomedisin, som har blitt tilskrevet en instrumentell rolle i tilegnelsen av biologisk 

borgerskap, er et bindeledd i relasjonen individ-stat.  

Kapittel 4 tar opp tema arbeid i lys av den dominerende normen om den protestantiske 

arbeidsetikk. Jeg argumenterer for at arbeidsdiskursen settes opp mot sykdomsdiskursen, og at 

den konstrueres i spenningsfeltet mellom ideen om å være et produktivt menneske og ideen 

om å være en byrde for velferdsstaten.  Et viktig poeng jeg tar opp i dette kapittelet og som 

jeg videreutvikler i kapittel 5, er spørsmålet om moralitet. Paradokset i forholdet mellom 

sykdom og moral er at, til tross for at det forventes at hver enkelt skal klare seg selv, sykdom 

og helse er på samme tid et statlig anliggende.  

I kapittel 5 binder jeg sammen hovedideene fra kapittel 3 og kapittel 4 og argumenterer for at 

moral er den røde tråd som går gjennom debatten om sykefravær, kronisk sykdom og arbeid. 

Jeg diskuterer hvorvidt biomedisinens utvikling har hatt en innvirkning i informantenes 

oppfatning om egen sykdom og kropp, samtidig som jeg peker på at sykdom og helse har blitt 

et sterkt individualisert moralsk «prosjekt» og et imperativ for både enkeltindivider og 

samfunnet i sin helhet.  I siste kapittel oppsummerer jeg mine funn og trekker noen 

konklusjoner med hensyn til denne oppgavens vitenskapelige bidrag, samt reiser noen 

problemstillinger for videre forskning. 
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KAPITTEL 2 Metode 

Metodologiske betraktninger 

  
Mitt feltarbeid i Oslo og omegn har hovedsakelig bestått av semistrukturerte og strukturerte 

intervjuer, deltakende observasjon, seminardeltagelse og uformelle samtaler. Jeg har 

dybdeintervjuet 14 kronisk syke mennesker, hatt kortere intervjuer med fire bedriftsledere 

med personal ansvar, samt deltatt på fire ulike fagseminarer om kroniske sykdommer av 

inflammatorisk og revmatisk karakter, Jeg har i tillegg hatt uformelle samtaler med syv 

informanter og vært deltagende på trening sammen med en av mine informanter. Disse har 

gitt meg innsikt i hva den norske medisinske og samfunnsforskningsdiskursen rundt sykdom 

består av i dag. 

Denne oppgaven bygger på en seks måneders feltarbeidsperiode, fra 15.12.2014 til 

09.06.2015. Nedenfor vil jeg gi en kort redegjørelse for hvordan jeg fikk tilgang til felten, 

hvilke metoder jeg har brukt i datainnsamlingen, hvem mine informanter er og hvilke 

vurderinger jeg måtte foreta under feltarbeidet. Til tross for den omfattende kvantitative 

forskningen rundt sykefravær som har blitt gjort i de senere årene, det være seg økonomisk, 

sosialpolitisk eller statistisk, så jeg et behov for å fremstille den enkelte individs subjektive og 

unike opplevelse av sin egen situasjon og sette det i en større sammenheng av sosiale 

prosesser og maktrelasjoner innenfor de ovennevnte dominerende diskursene.  Å kunne få 

innsikt i noen menneskers sykdomsopplevelse og erfaring med fravær fra arbeid innebærer 

nødvendigvis å få tilgang til deres indre private liv, noe som er mest oppnåelig gjennom 

samtaler og intervjuer. Tatt i betraktning temaets sensitive karakter, mener jeg at det ville vært 

vanskeligere å få tak i informasjon om sykdom hadde jeg befunnet meg i en annen, mer 

«eksotisk» kultur, hvor det ville vært vanskeligere for meg å lykkes med å fange språklige 

nyanser. Det er av denne grunn at fortellingene om sykdom og arbeid utgjør grunnlaget for 

dataanalysen i denne oppgaven.   

Denne avhandlingen er basert på feltarbeid i en urban, vestlig kultur. Min bakgrunn som 

rumensk student/forsker har gitt meg anledning til å betrakte fenomener og prosesser jeg 

hverken hadde noe særlig kjennskap til fra før av, eller var veldig like de fra min egen 

opprinnelige kultur. Dette mener jeg har skapt den nødvendige analytiske distansen til det 

samfunnet og de kulturelle forståelsene jeg har studert. Nærhet og distanse er det som 

kjennetegner antropologisk forskning. Nærheten til informantene som mine studieobjekter 
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gjorde seg gjeldende ved at vi deler omtrent samme forståelsesrammer for sykdom, både fordi 

vi oppholder oss i samme samfunn, men også grunnet min botid i Norge de siste elleve årene.  

På tross av at mitt feltarbeid mangler den «radikale annerledesheten» noen antropologer 

legger til grunn for ethvert antropologisk feltarbeid (Hastrup 1991 i Frøystad 2003), mener jeg 

at min bakgrunn som ikke-etnisk norsk var en god forutsetning for et feltarbeid i en annen 

kultur. Jeg vil tro at kulturmøtet mellom meg og mine informanter har ført til at jeg har klart å 

sammenlikne fenomener og observere forskjeller (Vike 1996 i Frøystad 2003).  Samtidig vil 

jeg hevde at mitt feltarbeid var preget av tvetydighet. Det samfunnet jeg studerte var mitt eget, 

men samtidig fremmed, og ikke en setting hvor jeg er oppvokst i. Min tolkning av 

informantenes opplevelser vil slik bære preg av den kulturelle «bagasjen» jeg har hatt med 

meg fra mitt hjemland, samtidig som den vil gjenspeile de verdiene jeg har sluttet meg til fra 

den nye «kulturen». 

I et antropologisk feltarbeid er antropologen selv nødvendigvis sitt eget forskningsredskap. 

Feltarbeid er som oftest et ensomt foretagende, hvor antropologen må bruke sin kropp og sine 

sanser til å forholde seg til, forstå og analysere andre kulturer. Man henter kunnskap ut ifra 

bevisste valg man foretar i felten, samtidig som denne kunnskapen blir også formet av en 

rekke tilfeldigheter og «lykkelige sammentreff» (Okely 2012).      

Tilgang til felten 

Revmatiske sykdommer og muskel- og skjelettlidelser er blant de vanligste årsakene til 

sykemelding i Norge i dag (Mæland 2014). To av mine informanter led av denne typen 

sykdommer. En viktig inngangsport for meg til felten har vært NRF (Norsk 

revmatikerforbund). I regi av NRF deltok jeg på tre seminarer om kroniske revmatiske 

lidelser. Myalgisk encefalopati (ME) er en kronisk sykdom hvis årsak ennå ikke er oppklart. 

Det var nettopp denne sykdommens mystiske karakter som vekket min interesse for nærmere 

undersøkelse. I denne sammenheng henvendte jeg meg til ME-foreningen og kom slik i 

kontakt med syv informanter. De fleste av disse var engasjerte i foreningens gjøremål og var 

aktive i å delta på møter og seminarer, i tillegg til å møtes en gang i måneden på en lokal kafé. 

Jeg ble kjent med to andre av mine mannlige informanter gjennom en egen «reklame» plakat 

for studien som jeg hadde hengt på det lokale lege- og fysioterapi kontoret. Resten av 

informantene kom jeg i kontakt med gjennom arbeidsplassen, et av de seminarene jeg deltok 

på, venner og bekjente. Ved å følge det som ble min hovedinformant, fikk jeg tilgang til en 
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annen relevant arena, nemlig en arbeidsinkluderingsbedrift som samarbeider med NAV om å 

reintegrere folk i arbeidsmarkedet.  

Seminardeltagelse 

Når man lider av en kronisk sykdom, er forekomsten av utmattelse en naturlig fysiologisk 

konsekvens. I desember 2014 deltok jeg på et seminar om kronisk utmattelse arrangert ved 

Diakonhjemmet sykehus i regi av Norsk Revmatikerforbund. På denne måten kom jeg i 

kontakt med min første informant som også ble min diskusjonspartner i løpet av seminaret. 

Seminaret hadde som tema syke menneskers evne til å hjelpe seg selv ved å være bevisst de 

daglige energityvene og balansere mellom hvile og aktivitet. Med mottoene «økt mestring» og 

«vær helseminister i eget liv!», tok kurset retning av hvordan man individuelt kan overvinne 

de daglige utfordringene man møter som følge av utmattelse ved hjelp av mental styrke og 

kognitiv psykologi.     

Det andre seminaret jeg deltok på rettet seg mot «Bedre hverdag med kronisk inflammatorisk 

sykdom». Her var foredragsholderne av mer variert bakgrunn og inkluderte både spesialist i 

medisin, NAV ansatt, regjeringsrepresentant og pasient. Dette seminaret hadde som mål å 

formidle at diverse aktører innen helse og velferdssektoren er opptatt av å fremme gjennom 

sitt arbeid god livskvalitet for de pasientene som rammes av kronisk sykdom. Her også gikk 

diskursen ut på større fokus mot pasienten selv og hans/hennes medvirkning i egen 

behandling. Som en av legene til stede uttalte, «hver pasient bærer en lege inn i seg!». Det 

tredje seminaret, i likhet med den forrige, hadde også som tema revmatiske sykdommer og 

andre relaterte lidelser.   

Forskning på sykefraværsfeltet er sentral i måten en regjering tilnærmer seg 

sykefraværsproblematikken på. Forskere og de resultatene de kommer frem til bidrar til den 

offentlige diskursen, samtidig som de gjør krav på et vitenskapelig, objektivt perspektiv på 

dette temaet. En sentral aktør i forskningsmiljøet når det gjelder arbeid og sykdom er Statens 

arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Det er et førende nasjonalt organ for forskning innenfor 

arbeidshelse og arbeidsmiljø, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet, som har ansvar for å 

utvikle og formidle kunnskap om arbeid og helse. Der deltok jeg på et seminar med tema 

psykososiale arbeidsmiljøfaktorers betydning for legemeldt sykefravær. Her ble statistikk tatt 

i bruk for å fastslå at 11-12 % av de sykemeldte står for 80 % av det totale sykefraværet, samt 

at kvinner, eldre arbeidstagere, lavere utdannede og de som har et fysisk krevende arbeid er de 

https://stami.no/prosjekt/psykososiale-arbeidsmiljofaktorers-betydning-for-legemeldt-sykefravaer-en-landsomfattende-prospektiv-studie/
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som er mest utsatt for sykefravær. Ut ifra de resultatene forskerne la frem, kunne de 

konkludere med at «arbeid er bra for helsa».  

Deltagelse på seminarene har bidratt til å gi meg en pekepinn på i hvilken grad samfunnet i 

dag er opptatt av å forklare og forstå en sykdom ved hjelp av biomedisinske 

forklaringsmodeller og behandlingsmetoder. Samtidig har det hjulpet meg å forstå hvordan 

kvantitative statistiske målinger, medisinsk forskning og uttalte meninger fra viktige 

offentlige aktører i forskjellige helseinstanser utgjør betydningsfulle faktorer i konstruksjonen 

av den moralske diskursen om sykdom. Noen av seminarenes tema belyser også de senere 

tendensene i samfunnet til individualisering gjennom ansvar for egen helse og 

«empowerment» i og med at kronisk syke mennesker oppmuntres til mer handlingskraft og 

kunnskapstilegnelse.   

Hvem er mine informanter? 

I løpet av feltarbeidet dybdeintervjuet jeg 14 informanter. I tillegg til disse har jeg hatt 

uformelle samtaler med syv og kortere intervjuer med fire. Av disse tilsammen 25 

informantene var 21 kronisk syke, mens fire var ledere i en statlig bedrift. 

De kroniske syke 

Informantene representerer en heterogen gruppe mennesker som har til felles at de er kronisk 

syke og har hatt et lengre fravær fra arbeid grunnet deres sykdom. De varierer ellers i forhold 

til både sosial bakgrunn, alder, kjønn, yrke og type sykdom. Et annet felles trekk ved mine 

informanter er at, i kraft av deres fravær fra arbeid, har de inngått et forhold til noen av staten 

velferdsinstitusjoner. Blant disse utgjør NAV en sentral aktør i informantenes liv. Slik 

Kathinka Frøystad (2003) peker på, kan antropologisk feltarbeid defineres av valgt tema, av 

det nettverket informantene er en del av, eller av geografisk lokalitet. Mitt feltarbeid kan sies 

å være både avgrenset av det temaet jeg har valgt, men på samme tid av nettverket 

informanter, ettersom halvparten av dem var relatert til hverandre både i kraft av at de hadde 

samme diagnose, men også fordi de var del av en forening med felles mål. 

Informantenes opplevelse av kronisk sykdom varierte og kan slik ikke bli gjenstand for 

generalisering. Det vil imidlertid likevel kunne bidra til å gi en forståelse av fellestrekk blant 

personer som lider av en kronisk sykdom, samt belyse sammenhengen mellom sykdom, 
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arbeid og moral ved å se på det dialektiske forholdet mellom kronisk syke menneskers 

personlige opplevelse og forståelse av egen situasjon og samfunnets vurdering av dem.   

En måte å inndele mine informanter på er relatert til sykefraværets varighet. De kan således 

inndeles i to kategorier: midlertidig sykemeldt og varig sykemeldt (eller uføretrygdet).  På 

intervjutidspunktet var fire av informantene uføretrygdet, en var fulltidsarbeidende, tre var 

deltidsarbeidende og mottok tilleggsstønad, mens resten ikke var i arbeid og befant seg i en 

arbeidsavklaringsperiode med stønad fra NAV. Årsaken til deres sykemelding eller uføretrygd 

var ulike medisinske tilstander av kronisk karakter som revmatisme (Bekhterevs syndrom, 

fibromyalgi, artritt), kreft (leukemi), inflammatoriske lidelser (Chrons syndrom, astma), 

nevrologiske lidelser (myalgisk encefalopati, multippel sklerose, hjerneslag), medfødte 

fysiske feil eller tilstander forårsaket av skade og uhell. Hoveddiagnosen til syv av 

informantene var myalgisk encefalopati (ME), i tillegg til flere andre mer eller mindre 

relaterte tilstander.  Jeg vil vie mer plass til de informantene som lider av ME, ettersom de 

utgjør halvparten av intervjuobjektene og dermed vil kunne si noe om de felles utfordringene 

disse informantene må takle i hverdagen. Dette vil dog kun gjelde for kvinner, ettersom jeg 

ikke lyktes å komme i kontakt med mannlige ME-pasienter. Dette kan ha sin forklaring i at 

det er færre menn som lider av denne diagnosen, samtidig som menn er generelt mindre 

tilbøyelige til å snakke om personlige problemer, og velger derfor å ikke offentligjøre sin 

svakhet gjennom å snakke om sykdommen. Et annet felles trekk ved gruppen av ME-syke 

informanter er at, grunnet denne sykdommens uforklarte karakter, oppsto det et behov for 

dem å ivareta sine rettigheter og fremme sine interesser i møtet med velferdsstaten. ME-

foreningen, som i dag brukes som en plattform for de ME-syke til å komme sammen og «være 

seg selv», er grunnlagt med tanke på at deres medlemmer skal kunne motta sosial og 

medisinsk anerkjennelse, samt å få innvilget sine velferdsrettigheter i form av økonomisk 

utbetaling. Dette vil jeg komme tilbake til i et senere kapittel.  

Med 14 av informantene utførte jeg dybdeintervjuer som varte mellom en og to timer, de 

fleste av dem tatt opp med diktafon. Denne gruppen besto av fire menn og ti kvinner, med et 

aldersspenn på mellom 44 og 70 år. De fleste av dem ble intervjuet en gang, tre ble intervjuet 

to ganger, mens med min hovedinformant hadde jeg til sammen fire intervjuer.  
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Lederne 

Intervjuene med lederne ga meg innsikt i hvordan en statlig bedrift, representert her ved den 

enkelte leder, forholder seg til sykefravær i bedriften og i Norge for øvrig. Disse intervjuene 

er med på å gi mine data større brede, men også dybde ved at de gir mulighet til 

sammenligning og diskusjon. De vil bidra til å belyse et «utenfra» perspektiv, som disse 

lederne innehar, og nyansere bildet av betydningen av arbeid versus fravær fra arbeid grunnet 

sykdom, og de kostnads- og bedriftsmessige konsekvensene dette får innad i en bedrift. Jeg 

vil spesifisere i presentasjonen av empirien hvem som står bak de forskjellige uttalelsene. De 

fire bedriftslederne jeg intervjuet hadde personalansvar for og ledet mellom 12 og 30 ansatte. 

Blant dem var en ansvarlig for å lede et større prosjekt rettet mot å redusere sykefraværet i 

bedriften og tettere oppfølging av sykemeldte. 

Intervjuer og samtaler 

De kronisk syke informantene led av forskjellige grader av kronisk sykdom, som ga seg 

utspill i ulike overlevelses- og mestringsstrategier. Jo sterkere grad av uførhet, desto mer 

begrenset var informantene i sine sosiale liv, så vel som i arbeidslivet. Både temaets art og 

sykdommens fysisk begrensende natur gjorde at jeg måtte oppsøke de kronisk syke 

informanter og i de fleste tilfellene gjennomføre intervju hjemme hos dem, på deres premisser. 

På denne måten kunne jeg forsikre meg at informantene følte seg bekvemme ved å fortelle 

intime detaljer fra sine liv som sykemeldte og kronisk syke, uten noen utenforstående til stede. 

Av de 14 kronisk syke informantene jeg dybdeintervjuet, ble ni intervjuet hjemme hos seg, en 

på en kafé, en på arbeidsplassen og en hjemme hos meg.  

Intervjuene med de kronisk syke informantene bar preg av en uformell, semistrukturert 

intervjusamtale der de fikk lov å snakke fritt om det de var mest opptatt av i forhold til 

sykdom, arbeid og velferd. Under intervjuene prøvde jeg, så langt det lot seg gjøre, å lede 

samtaleemnet i den retning som var relevant for mitt tema, men samtidig fant jeg det nyttig og 

interessant å være vitne til hvordan mine informanter tar i bruk narrativer for å skape mening 

rundt og forståelse for deres nåtidige situasjon (Good 1994). Gjennom disse intervjuene fikk 

jeg tilgang ikke bare til deres sykdomshistorier men også delvis deres livshistorier. I samtale 

med lederne i den statlige bedriften tok intervjuene en mer strukturert, innarbeidet form, av 

hensyn til disse ledernes tidsbruk. Her la jeg vekt på hvordan de forholdt seg til sykefravær i 

deres respektive avdeling, hva deres mening er om sykefraværet i Norge, deres personlige og 

profesjonelle erfaringer med velferdsstaten og NAV, om det kjønnsdelte sykefraværet og 
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hvordan de forholder seg til arbeid og uføretrygd. Det er mine informanters narrativer om 

sykdom og velferd og analysen av disse som utgjør grunnlaget for denne oppgaven. Jeg har 

valgt å bruke narrativer som utgangspunkt for analysen ettersom, slik jeg ser det, var de den 

best egnede måten å tilnærme meg de indre prosessene i informantenes liv på, som en del av 

deres virkelighetsoppfatning og konstruksjon.   

Samhandlingsdata 
 

Empirien fra samhandlingssituasjoner består i deltagelse og observasjon av min 

hovedinformant på et treningssenter, i samtale med en ansatt i en arbeidsinkluderingsbedrift 

og hos fysioterapeut. Jeg har i tillegg observert to andre informanter i 

samhandlingssituasjoner med andre familiemedlemmer eller helsepersonell. Deltagelse på et 

treff for ME syke har gitt meg mulighet til å observere hvordan en større gruppe kronisk syke 

mennesker forholder seg til hverandre i en offentlig setting og hvilke temaer de er opptatt av.  

Bruk av narrativer 

Narrativer har vært brukt i medisinsk antropologi for å avdekke subjektive opplevelser av 

sykdom og smerte. Den amerikanske antropologen Arthur Kleinman (1988:32) hevder at “it is 

only in the detailed context of a lengthy case description that we fully appreciate the personal 

and social meaning of illness”. Sykdomsnarrativer er både en måte å kommunisere til andre 

ens egen opplevelse av lidelse, og en måte å gi denne opplevelsen mening og gjøre den 

tilgjengelig for den lidende selv (Good 1994:164). Sånn sett har en sykdomsnarrativ to 

aspekter ved seg: et personlig og et sosialt. Den første refererer til det å gi kroppen en stemme, 

mens den siste viser til at historier blir fortalt til noen, enten de er fysisk tilstede eller ikke 

(Frank 1995). 

Historier gjenspeiler både fortellerens og samfunnets verdier og holdninger (Good 1994).  

Michael Bury (2001:264) påpeker at sykdomsnarrativer er en viktig kilde til å avdekke større 

sosiale prosesser: «the study of such narratives has the potential to reveal a wider set of 

important issues to do with the links between identity, experience and ‘late modern’ culture”.  

Det er nettopp dette jeg betrakter som et relevant aspekt i forhold til mine informanters 

fortellinger.   

Fortellinger om sykdom handler dog ikke bare om sykdommen i seg selv, men også om et liv 

endret av sykdom (Garro 1992). Linda Garro (1992:104) understreker at nesten alltid i 
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sykdomsnarrativer om kronisk sykdom finnes det en tendens til å bevare ens identitet. For de 

som er rammet av en kronisk sykdom blir det viktig å opprettholde «a sense of self and 

purpose in the face of this profound life disruption» (ibid). I tråd med dette utsagnet, vitner 

mine informanters beskrivelser av et liv med kronisk sykdom om vanskeligheten med å 

opprettholde sin gamle «jeg» i møtet med sykdommen, og om hvordan den har ført til et 

manglende samsvar mellom deres forventninger om seg selv, på den ene siden, og 

samfunnets, på den andre siden. I denne sammenhengen er sykdom den fremste årsaken til 

denne konfliktfulle situasjonen, eller med andre ord, konflikten mellom «å være seg selv og å 

være til nytte» (Gullestad 1996:224). 

I konteksten av kroniske sykdommer, hevder noen forfattere (se Bury 2001, Good 1994) at 

biomedisinen har mistet sin ledende rolle som dominerende helbredende system. Bury (2001) 

fremhever at i takt med denne tendensen har det også oppstått et behov for å lytte mer til de 

sykes subjektive fortellinger om sykdom. Sykdomsnarrativer, hevder han, er slik en motsats 

til medisinens fokus på det rasjonelle og fysisk målbare, hvor det sosiale aspektet ved sykdom, 

dens betydning for den syke og hans omgivelser, blir utelatt og ofte oversett (ibid).   

Narrativer er en intersubjektiv opplevelse, de er skapt i møtet mellom den som forteller og 

den som lytter (Good 1994:143).  Narrativer krever en respons fra audiensen og inviterer 

lytteren til å reagere. Min oppgave som lytter har vært å se etter meninger og 

meningsdannende prosesser (ibid) og samtidig være bevisst på hvordan min tilstedeværelse 

påvirker narrativens utforming og presentasjon. Informantenes presentasjon av seg selv, deres 

situasjon og deres sykdom er slik utformet i samhandling med meg. Det er således viktig å 

være oppmerksom på ikke bare hva folk sier, men også hvordan de sier det (Hyden i Blaxter 

20004:69). Men kanskje viktigst av alt har det vært å fremstille historien fra «the native’s 

point of view». Mine informanters narrativer vil bli fremstilt i denne oppgaven slik de ble 

fortalt i deres møte med meg i rollen som student, forsker, kvinne, mor. Det er mulig at i 

andre sammenhenger vil andre aspekter av deres narrativer komme til syne. Dette mener jeg 

at det ikke vil svekke narrativenes kvalitet, siden livshistorier i seg selv eksisterer og er 

meningsfulle også utenfor intervjusammenheng (Peacock og Holland 1993). 

Mine informanters fortellinger har gjennomgående en struktur basert på erindringen og 

rekonstruksjonen av forskjellige stadier i deres liv og sykdom.  Beskrivelsen av disse 

forskjellige stadiene pekte på at flere andre forhold inngikk i narrativet, enn bare den rene 

medisinske fortellingen om sykdommen. Narrativene var strukturert rundt viktige hendelser 
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for informantene, milepæler i deres liv som sosiale og biologiske personer (Good 1994).  

Slike eksempler på viktige hendelser fra narrativene er samlivsbrudd, sykdomsfrembrudd for 

andre familiemedlemmer, jobboppsigelse, betydningsfulle møter med velferdsstatens 

representanter eller endringer i familieoppsetting.  Alle disse hendelsene samt den 

kontinuerlige søken etter å bli bedre, etter medisinsk hjelp og behandling, og kanskje, slik 

noen håpet på, en kur, var sentrert hele tiden rundt sykdommen og dens betydning for 

informantenes sosiale og personlige liv. Sykdommen og lidelsen denne skapte hadde med 

andre ord en sentral plass i informantenes fysiske og emosjonelle liv. Innholdet i 

informantenes fortellinger bidrar samtidig til å belyse øvrige aspekter ved kronisk sykdom 

som er individuelt opplevd, men sosialt og kulturelt forankret i den større diskursen om 

kronisk sykdom. Disse er i korte trekk arbeidsrelasjoner, familie og sosiale relasjoner, 

moralske holdninger til sykdom og til arbeid, skam og stigmatisering, legitimering, relasjonen 

til statlige institusjoner og strukturelle maktforhold. 

I analysen av narrativene har jeg vært opptatt av å «lese meg inn» i informantenes verden og 

forstå dem slik de forstår seg selv. Samtidig har det vært viktig for meg å kunne 

kontekstualisere deres opplevelser og beskrivelser i en større, diskursiv forståelsesramme. 

Med Gullestads ord, “det er både mulig og ønskelig å føle dagens moderne samfunn på 

pulsen, ved å lytte til ‘vanlige menneskers’ erfaringer» (1996:243).  

I neste kapittel vil jeg redegjøre for biomedisinens rolle i utformingen av forståelsen av 

kroniske sykdommer. Jeg vil forsøke å vise hvordan den har satt sitt preg på informantenes 

syn på deres sykdom, dens effekter på kroppen og de sosiale, moralske og økonomiske 

konsekvensene som fulgte i kjølvannet av sykdommen.    
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KAPITTEL 3  

Kronisk sykdom og biomedisin  
 

“Biomedicin har (...), ikke blot ændret vores forhold til sunhed og sygdom, men har 

modificeret de ting, vi syn es, vi har ret til at håbe på, og de mål, vi stræber efter.»   

                                                                        (Rose 2009:54) 

Den biomedisinske forståelsesmodellen 

 

Den biomedisinske modellen for sykdomsforståelse er fremtredende i dag i den vestlige delen 

av verden. Ved å være det dominerende referansepunkt, er den med på å skape 

rammebetingelsene for definisjon av sykdom. Medisinsk forskning og teknologisk innovasjon 

har vært to viktige bidragsytere til at menneskers syn på de fleste sykdommer har endret seg 

vesentlig de senere årene. Det har ført til at biomedisinens autoritet strekker seg langt. I norsk 

lov om folketrygd står det spesifisert at:        

Når det skal avgjøres om det foreligger sykdom, legges det til grunn et sykdomsbegrep som er 

vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Sosiale eller økonomiske problemer 

gir ikke rett til uføretrygd 
10

. 

I konteksten av kronisk sykdom må denne nødvendigvis bli definert fra et biomedisinsk 

synspunkt ettersom staten opererer med samme definisjon. Dette får konsekvenser for 

velferdsutbetalinger i forbindelse med sykdom og skaper større behov for å skille juridisk 

mellom sykt og friskt. Til tross for at biomedisinen har vært utsatt for kritikk fra mange hold 

(se for eksempel Zola 1972, Friedson 1970, Illich 1975 i Lupton 1997) for dens 

reduksjonistiske tilnærmingsmåte til mennesker som pasienter, «caser» og laboratorieobjekter, 

er den likevel fortsatt ansett som den dominerende måten å forholde seg til kropp og sykdom 

på.  Både helsevesenet og folk flest bruker biomedisin til å forklare, bekrefte og behandle 

sykdommer. Som jeg vil vise til senere, er dette også tilfelle for de av mine informanter som 

led av en sykdom uten kjente objektive og målbare tegn, som ME, hodepine og fibromyalgi.  

Med medisinsk teknologisk utvikling har det også skjedd en skifte i måten man setter en 

diagnose på, fra en subjektiv til en objektiv tolkning av symptomer, fra usynlige sykdommer 

til synlige, målbare kliniske funn (Helman 2007). Legers oppfatninger av om sykdom kan 
                                                           
10

 Lov om folketrygd, § 12-6.Sykdom, skade eller lyte - krav til årsakssammenheng 
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faktisk kvalifisere som en «ekte» sykdom som vil gi rettigheter til ytelser, samt pasienters 

oppfatning av deres tilstand blir også formet og påvirket av den biomedisinske modellen. Den 

har på denne måten blitt veiledende i både private liv og i en mer institusjonalisert 

sammenheng, gjennom lover og regler (Blaxter 2004). Biomedisinens instrumentelle rolle blir 

synliggjort i både de kronisk syke informantenes søken etter bedre helse og legitimering av 

sin sykdom og i måten velferdsstaten håndterer disse på. Hvordan man forstår og definerer 

hva en sykdom er med på å avgjøre hvem som får rettigheter til medisinsk behandling og 

lønnskompensasjon fra staten. I hvilken grad man er berettiget på offentlige sykepenger 

avhenger av om man oppfyller de gitte kriteriene for en bestemt diagnose. De fleste av mine 

informanter benyttet seg av denne modellen både for å finne ut hva som feilet dem, gi lidelsen 

et navn som er allment akseptert, og for å kunne bruke diagnosen fastsatt av legen til å kreve 

trygdeytelser og legitimere sin tilstand.   

Den biomedisinske mekaniske modellen er basert på fire grunnleggende prinsipper: spesifikk 

etiologi (tydelig, identifiserbar årsak til sykdom), sykdommers universalistiske trekk, avvik 

fra det normale og vitenskapelig nøytralitet (ibid). Disse prinsippene står i kontrast til nyere 

tids kroniske sykdommer, som mine informanter lider av. Deres lidelser har hverken en kjent 

årsak eller kan sies å gjelde for alle samfunn i verden. De lar seg vanskelig måle, ettersom 

skillet mellom friskt og sykt har blitt mer fleksibelt, samtidig som det stilles spørsmål om 

normalt i forhold til hva eller hvem (ibid). Her gjenfinner vi likhetstrekk med den 

biopsykososiale modellen som innebærer at sykdom er biologisk i utgangspunktet, men at 

«psykiske egenskaper ved personene og sosiale forhold rundt personen er i høy grad med på å 

utforme det endelige helsebildet eller sykdomsbildet» (Ingstad og Fugelli 2009:199). Sagt på 

en annen måte, kan sykdommer også inneholde et psykologisk element, men selv om sosiale 

og psykologiske årsakssammenhenger som for eksempel stress, kan være bidragsytere til 

fysiologisk sykdom, kan de ikke i seg selv bli sett på som en sykdom (Blaxter 2004). Mange 

av mine informanter erfarte dette selv. I noen tilfeller kunne de fortelle at visse hendelser eller 

relasjoner de inngikk til bestemte personer eller institusjoner hadde en negativ innvirkning for 

deres helse, noe som tyder på at sykdom kan ha forskjellige aspekter. 
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Sykdomsaspekter 
 

Sykdommens tredimensjonale aspekt som det biopsykososiale perspektivet antyder, lar seg 

bedre uttrykke på engelsk enn på norsk. Her kan man skille mellom begrepene «illness» og 

«disease», innført av Leon Eisenberg (1977), som har sitt grunnlag i filosofen Rene Descartes’ 

dualistiske syn på mennesket som bestående av sjel og kropp, som to adskilte enheter. 

«Illness» refererer til den subjektive, personlige opplevelsen av sykdom som pasienten og 

hans nærmeste beskriver i egne ord, mens «disease» peker mer i retning av den biomedisinske 

forståelsen av sykdom som en fysiologisk prosess i kroppen, som må avklares av en spesialist 

i medisin, gis en årsak, kategoriseres og diagnostiseres (ibid). Kleinman skiller mellom de 

samme begrepene, og definerer «illness» som den medfødte menneskelige opplevelse av 

symptomer og lidelse (1988:3 min oversettelse). Han legger til at «illness» blir til «disease» 

idet den lidende oppsøker medisinsk profesjonell hjelp.   

En tredje kategori av sykdom er «sickness», et begrep som viser til hva samfunnet anser som 

sykdom, i forhold til sosial status og rettigheter. Dette danner grunnlaget for anerkjennelse av 

rettigheter og arbeidsplikt fritak i form av innvilgelse av økonomisk trygd og sykemelding 

(Hoffman 2014). Det er i «sickness» at vi granskes med den syke rollen, hva de andre 

forventer av oss i forhold til sykdomsoppførsel. Forut for sykdomsårsak, symptomer og 

behandling, var mine informanter også opptatt av «sickness», som et relasjonelt trekk ved 

sykdom, og hvilken respons de fikk av omgivelsene. Den sosiale responsen fra samfunnet var 

i sin tur med på å forme deres egen opplevelse og oppfatning av sykdommen.  

Forestillinger om og holdninger til helse og sykdom kan variere med hvilken rolle man har i 

samfunnet: pasient, lege, NAV ansatt, arbeidsgiver. Ut ifra de tre sykdomsbegrepene på 

engelsk nevnt ovenfor, kan man snakke om egen personlig opplevelse av sykdom («jeg er 

syk»- illness), om den profesjonelle erfaring med sykdom («du har en sykdom»-disease) eller 

det sosiale perspektivet («sykerollen»- sickness) (ibid). Denne inndelingen kan også tyde på at 

biomedisinen kan, i likhet med sykdom, betraktes som en kulturell konstruksjon (Hydle 1997), 

eller slik Kleinman (1988) hevder, som «forklaringsmodeller» for fenomener som oppstår i 

mennesker og mellom mennesker. 

Men det finnes også gråsoner der hvor det er vanskelig å definere sykdom og å skille friskt fra 

sykt. Man kan se frisk ut, men føle seg syk.  Dette var tilfelle for min informant Emilie på 46 

år. Hun fikk diagnosen fibromyalgi etter nesten tre år med utredninger og undersøkelser. 
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Legen klarte ikke å finne ut hva som feilet henne, men hun selv følte seg syk. Fibromyalgi er 

et godt eksempel på en lidelse som oppleves som «illness», og gir grunn til sykemelding 

(«sickness»), men som ikke har en kjent årsak eller objektive tegn («disease»). Det samme 

kan sies om diagnosen myalgisk encefalomyelitt. Syv av informantene jeg gjennomførte 

dybdeintervju med led av denne sykdommen, som i mange sammenhenger blir betegnet som 

en psykosomatisk lidelse. Det innebærer at psykiske belastninger gjøres til fysiske tilstander. 

Legen har i slike tilfeller vanskelig med å finne kliniske tegn til sykdom (Helman 2007:150).  

Alle disse informantene opplevde lange periode med utredninger før den faktiske diagnosen 

ble fastsatt, som for eksempel Gunnhild på 60 år. Hun brukte ett år på å få godkjent ME-

diagnosen, og byttet i mellomtiden sin fastlege flere ganger.   

«Sickness», som den sosiale delen av kategorien sykdom, innebærer, i tillegg til erkjennelse 

av sykdomsrettigheter, et behov for bekreftelse av sykdommen. Et sykt menneske er forventet 

av samfunnet å oppføre seg syk, ikke kun påstå at han er syk. Jakob, på 45 år, som lider av 

blant annet multippel sklerose (MS), har både en høy terskel for smertetakling samt en 

personlighet som tilsier at han er motvillig til å la andre se at han er syk, på tross av intense 

smerter og ytterst ubehagelige plager. Som jeg vil vise til senere, er dette med på å gi ut feil 

signaler til de velferdsrepresentantene som har ansvar for fordeling av helsepersonell ressurser.   

Trygve på 64 år, som har lidd av hodepine nesten hele sitt liv, inngår også i kategorien 

pasienter med diffuse plager og uklare diagnoser. Hans eneste klardefinerte diagnose er 

kroniske smerter som hindrer ham i sin daglige fungering. Han er et lidende menneske, men 

ikke nødvendigvis syk, i vanlig forstand. Han mangler det Eisenberg betegner som «disease», 

men han har derimot en «illness».    

I Trygves tilfelle dreier dette seg om anerkjennelse ikke fra leger og spesialister i medisin, 

men fra statens representanter. Hans behandlende leger, to nevrologer og en 

allmennpraktiserende, har fastslått at det er ingenting som kan gjøres med hans tilstand. 

Trygve forteller at:          

 Kan ikke opereres, det er ingen indikasjoner på at det vil være vellykket, kan ikke gjøre noe annet, det

 er ikke noe synlig. Jeg har ikke noen lam arm for eksempel. Men jeg har altså smerter. Det er det som er

 det eneste problemet jeg har, egentlig. Jeg har ingen begrenset bevegelighet liksom.  

Selv om de fleste av informantene var opptatt av disse aspektene ved sykdom, var selve 

lidelsen forårsaket av sykdommen, det vil si «illness» aspektet, som kom tydeligst frem i 

intervjuene. De handlet i samsvar med det de andre rundt forventet av dem - de oppsøkte lege, 
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prøvde ut forskjellige behandlinger, utviste vilje til å bli bedre og ønske om å bli arbeidsfør 

igjen. På denne måten kunne de legitimere sin syke rolle ovenfor andre. Både legitimering og 

forhandling er to viktige aspekter i livet til personer med kronisk sykdom. I følge Helman, “a 

person is defined as being ill when there is agreement between his perceptions of impaired 

wellbeing and the perceptions of those around him” (2007:128). Man må altså dele en felles 

forståelse av hvordan symptomer skal tolkes, hva slags konsekvenser for helsen og 

livssituasjonen den respektive sykdommen får for den syke og hvilke behandlingsmetoder 

man bør oppsøke.  

Det ser ut til å være et manglende samsvar mellom informantenes subjektive opplevelser av 

sykdom og den øvrige samfunnsdiskursen om kroniske tilstander. Denne uoverensstemmelsen 

er basert, etter min mening, på veletablerte tankesystemer rundt betydningen av å være syk. 

Som Marianne Gullestad peker på,  

Den enkeltes modeller for å forstå både seg selv, de sosiale prosesser hun eller han er en del av, og 

hvordan en fortelling kan bygges opp, er kodet inn i verdibegreper og hverdagslige erfaringer» (1996: 

27).  

Disse verdiene er, ifølge Gullestad, «organiserende begreper som stadig skapes og gjenskapes 

av aktørene» (ibid). I Norge, slik som i ande moderne vestlige land, råder det en forestilling 

om «sykerollen» som ble opprinnelig analysert og teoretisert av den amerikanske sosiologen 

Talcott Parsons i 1951. Denne forestillingen går ut på: 1. det syke mennesket har ikke skyld i 

sykdommen og skal ikke holdes ansvarlig for den, 2. sykdommen gir den syke fritak fra 

vanlige forpliktelser, 3. sykdommen er en legitim form for avvik, betinget at den syke selv 

oppfatter sin situasjon som uønskelig og må overvinnes, 4. den syke er forventet å oppsøke 

hjelp for behandling og føye seg etter den (Freidson 1988:227, min oversettelse). Blaxter 

poengterer at: 

This was one of the key points in the contract of rights, obligations and privileges between the ill person, 

their doctors and society. To gain the right to a ‘sick role’, to be recognized as legitimately ill, people 

must conform to the norms of this role (2004:76).   

«Sykerollen» er en del av «sickness» kategorien og er implisitt en respons fra samfunnet til 

det syke individet. Dagens forståelse av sykdom har beveget seg bort fra Parsons 

forklaringsmodell og kan heller ikke anvendes på kronisk syke mennesker. For det første vil 

ikke kronisk sykdom modellen passe inn i Parsons teoretiske syn, ettersom den er per 

definisjon kronisk og vanskelig å kurere (ibid). Samtidig kan den moralske diskursen i dag på 
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den medisinske fronten tyde på at pasienten kan i noen tilfeller, dog implisitt og stillferdig, 

holdes ansvarlig for å ha pådratt seg en sykdom, slik som med krympelever, AIDS eller 

lungekreft
11

.  I slike tilfeller blir da skyld knyttet til moralsk identitet. Det tredje punktet i 

Parsons fremstilling av sykerollen er også åpen for diskusjon i den grad at legitimering er nå 

avhengig ikke kun av et uttrykt ønske om å bli bedre, men å bevisst benytte seg av visuell 

teknologi for å bevise en sykdom og dens ekthet. I tillegg er relasjonen lege-pasient mye mer 

konfliktfull i dag enn da Parsons introduserte sin teori. Pasienter er nå mer tilbøyelige til å 

selv søke informasjon om deres symptomer, noen ganger diagnostisere seg selv og være 

aktive agenter i avgjørelsesprosesser som har med deres kropp og sykdom å gjøre. I denne 

sykdomsprosessen blir aktører fra flere hold involvert og «sykerollen» blir et 

forhandlingstema ikke kun i møtet med legen eller familien, men også velferdsstaten. 

De sykdomsaspektene nevnt ovenfor kan altså tyde på at «forskjellige sykdommer og 

sykdomsforklaringer får forskjellig status ut fra de sykerollene de åpner for» (Espolin Johnson 

2008:33).  Kulturelt sett er sykdommer meningsladete begreper, hvis innhold «skaper (…) 

forventinger og fordommer fra både den som er rammet og fra samfunnet» (ibid:34). Mens 

legene er opptatt for det meste av sykdommen i seg selv og dens behandling, og arbeidsgiver 

er opptatt av i hvor stor grad den reduserte arbeidsevnen til arbeidstakeren vil påvirke 

bedriftens produktivitet og utgifter, er velferdsrepresentantene opptatt av å vurdere om den 

nedsatte arbeidsevnen stemmer overens med de gitte juridiske og medisinske kriteriene for 

aksept av fravær fra arbeid og innvilgelse av trygderettigheter. I dette ligger like mye ansvar 

som det ligger makt (ibid). Jeg vil i neste avsnitt av dette kapittelet komme tilbake til kroniske 

sykdommer med omstridt årsak og få synlige sykdomstegn på kroppen, ved å eksemplifisere 

en av dem. Det vil illustrere både dilemmaene og konfliktene som kan oppstå i krysningsfeltet 

mellom personlig lidelse, medisin og velferdspolitikk.  

ME (Myalgisk encefalopati) – en utfordring for biomedisinen 

ME utgjør i dag en utfordring for både legestanden og pasientene som lider av den. Den 

regnes som en uoppklart, psykosomatisk lidelse, hvis ukjente årsak og få synlige sykdomstegn 

på kroppen gjør at den har blitt møtt med lite aksept, blant både leger og allmenheten. Denne 

typen sykdom inneholder et «illness» aspekt og nå også «sickness», men ingen «disease. Som 

en av mine informanter sa, «med ME, du ser ikke syk ut. Man kan ikke måle ME, det er det 
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 Jeg tar opp igjen dette punktet når jeg drøfter Album og Westin (2007) sin studie i avsnittet om legitimering 

og sykdomshierarki. 
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som er problemet.»  ME har hatt flere ulike navn opp gjennom tidene, ettersom forskningen 

har avslørt nye mekanismer eller symptomer ved denne sykdommen. Disse er blant annet 

kronisk utmattelsessyndrom, myalgisk encefalopati, og den nyeste «systemic exertion 

intolerance disease
12

». Det mest gjennomgående kjennetegnet er at musklene og den 

kognitive funksjonen blir sterkt og raskt redusert ved de minste fysiske eller mentale 

anstrengelser og ved at restitusjonstiden er unormal lang.     

ME-foreningen har forsøkt, siden den ble stiftet, å få gjennom en aksept for ME som en 

biologisk sykdom på lik linje med andre medisinsk aksepterte sykdommer. Foreningen utgjør 

en viktig sosial plattform for informasjonsdeling og forskningsoppdatering og har blitt på 

denne måten en viktig aktør i måten informantene forstår sykdommen sin og presenterer seg 

på. Den felles forståelsen av ME-sykdommen gjorde seg gjeldende, ble formet og forhandlet i 

fellesskap, gjennom informasjonen lagt ut på foreningens side og deltagelse på de lokale, 

månedlige treffene. Alle mine informanter som led av ME var enten engasjert i foreningens 

aktiviteter, eller var ofte innom på deres nettside. 

ME kan betegnes som et av de tilfellene hvor biomedisinen både har feilet og lyktes. Den har 

lyktes med at man har klart å gi denne lidelsen et medisinsk vitenskapelig navn som skaper 

dens legitimitet. Samtidig har den ikke lyktes med å forklare, behandle eller kurere den.   

Årsaks- og symptomspekteret ved ME er så bredt at det gjør det vanskelig og tidskrevende å 

utrede en pasient med ME. Som oftest settes det likhetstegn mellom kronisk fatigue syndrom 

(CFS) og ME, selv om i dag er CFS betraktet som et mer bredt og uspesifikt navn for denne 

tilstanden. Navnet CFS er blitt kritisert av både pasienter og leger på grunn av den trivielle og 

stigmatiserende undertonen denne betegnelsen bærer med seg og slik undergraver 

alvorsgraden ved sykdommen. Det at ME har blitt sett på fra et psykosomatisk perspektiv, 

som tilsier at mentale lidelser somatiseres og gjøres om til fysiske symptomer (Grue, 

Johannessen, Rasmussen 2015) har ført til diagnosens svekkete kredibilitet. Det skyldes ofte 

på stress eller annen psykososial belastning når man snakker om ME. Derav også pasienters 

og pasientorganisasjoners mer foretrukne vitenskapelige navn ME istedenfor CFS, ettersom 

ME betegnelsen viser til en mer håndfast fysiologisk beskrivelse, i henhold til biomedisinske 

kriterier (Cooper 1997). Dette har alvorlige implikasjoner for de det gjelder, med hensyn til 

behandlingsmuligheter, økonomiske rettigheter og sosiale relasjoner. 
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 Denne betegnelsen ble forsøkt utviklet av det amerikanske Instituttet for medisin (IOM) i februar 2015 i et 

forsøk på å få større samfunnsaksept og forståelse for disse pasientene, og skape en holdningsendring blant 

befolkningen.  
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Sykdommens ukjente årsak gjorde at informantene befant seg i en kontinuerlig prosess med å 

finne en behandling som virker. Mange av dem samt deres fastleger hadde ikke mye kunnskap 

om hva ME var på det tidspunktet de ble syke. Disse informantene ble klar over at de kunne 

ha ME etter forslag fra andre eller etter å ha søkt om informasjon på internett. I og med at de 

var mer aktive enn de fleste til å diagnostisere seg selv og introdusere diagnosen i møtet med 

legen, førte det til at legens kunnskapsmessige stilling som faglig autoritetsperson ble 

utfordret og gjorde informantenes historier desto mindre troverdige (ibid). Dette tyder på at 

den biomedisinske forståelsen av sykdom er ikke kun preget av legestandens begreper om 

sykdom, men også av de som faktisk lider av en sykdom (Freidson 1988).  

For de fleste av dem tok det lang tid fra de første symptomene oppsto til en diagnose ble 

fastsatt. Mangelen på umiddelbar årsaks- og symptomforklaring og tydelige sykdomstegn er 

blant grunnene til at pasienter som lider av ME er mer utsatt for lengre saksbehandlingstider 

hos NAV, stempling som late og snyltere fra lokalmiljøet og som følge av disse, en forverret 

livskvalitet, noe informantene kunne fortelle om i intervjuene. I den moralske diskursen om 

ME blir denne lidelsen som oftest assosiert med latskap, manglende interesse til å arbeide og 

motvilje til å bli bedre. Alle disse fordommene hadde mine ME-informanter erfart selv, og 

som jeg skal vise i neste kapittel, inngikk de som en viktig del i måten informantene 

presenterte seg på. Videre i oppgaven vil jeg introdusere noen av disse informanter med ME. 

Deres fortellinger vil kunne klargjøre de forskjellige problematiske aspekter og utfordringer 

de møter i sine daglige liv, som en konsekvens av den kroniske ME-tilstanden. 

Irene 

 

Jeg møtte først Irene på kafétreffet for den lokale ME-gruppen. Når jeg møter henne igjen 

hjemme hos henne, sitter vi ute på terrassen, under markisen. Jeg legger fort merke til den 

velstelte hagen med flott plen og busker. Irene forteller at hun, i likhet med mannen, er 

interiørarkitekt og møbeldesigner, hennes «største interesse her i verden», og at det er hun 

som har stått for planleggingen av hagen. Det første hun begynner å snakke om er den gangen 

sønnen hennes ble syk med kyssesyke i 2006. Like etterpå ble hun selv syk, og fikk flere 

lidelser i løpet av kort tid: langvarig feber, skulderbetennelse, nyrebekkenbetennelse, 

urinsyregikt og lungebetennelse. Hun forteller at hun ble bare verre og verre. I desember 2006 

fikk hun hjerneslag, i en alder av 41. Hun prøvde å komme tilbake i arbeid måneden etter, 

men som Irene sier: «Jeg maktet ikke jobben, rett og slett, jeg klarte ikke å tenke, klarte ikke å 

snakke, jeg var fullstendig utafor». Etter å ha blitt medisinsk undersøkt, ble det oppdaget en 
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medfødt hjertefeil-et hul i forkammeret-som hun fikk operert påfølgende år. Hennes tilstand 

ble betydelig forverret som følge av operasjonen. Hun fikk fastsatt ME-diagnosen høsten 

2007. På gode dager kan Irene beskjeftige seg med små hobbyer, som strikking, stelle 

blomstene i hagen, sy bunad til datteren. På dårlige dager ligger hun på sofaen og svetter og 

fryser av og på, har vondt i hodet og i alle muskler, og «orker bare ikke å se noen bevege seg i 

synsranden», i tillegg til at hun er ofte kvalm og ikke klarer lyder. Mannen hennes har laget et 

stille rom til henne, for hun vil ikke ligge i senga, da senga er for å sove i. Mens intervjuet 

pågår, går hun fra tid til annen inn i huset og ser til sønnen, spør hvordan det går og om han 

skal ha noe å spise. Irene forteller at sønnen, som nå er i tenårene, fikk samme diagnose, ME, 

to år etter at hun fikk sin. Han ble mye hardere rammet enn henne, særlig kognitivt. Han har 

vanskelig å huske ting, finne ord. Sønnen har ligget hjemme de siste fem årene, og har ikke 

klart å følge normal undervisning på skolen. Når hun snakker om ham blir hun plutselig 

alvorlig, og endrer stemning fra glad og latterfull til trist og nedstemt. For meg blir det tydelig 

at det er greit å spøke og være ironisk når hun snakker om seg selv. Men når sønnen og hans 

sykdom blir et tema, forandrer hun ansiktsuttrykk og toneleie. Hun virker da mer nedtrykt og 

fortvilet over å ikke kunne gjøre noe med sønnens tilstand.  

I følge Irene, lever hele familien i håp om å finne en kur mot ME-sykdommen. Det at de er 

begge syke gjør at familien som helhet begrenses i deres bevegelighet. Irene beskriver det 

som at på dårlige dager kan de ikke være borte fra huset i mer enn en halv time. Og «det 

begrenser veldig mye ferie med datteren som er frisk». I følge Irene har forholdet til hennes 

yngste datter blitt endret på grunn av sykdommen. Datteren er veldig aktiv innen idrett, men 

det er stort sett far som følger henne på trening og er med på konkurranser. Irene er nødt til å 

bli igjen hjemme, både fordi hun kan fort bli for sliten, og fordi den eldste sønnen, som også 

lider av ME, må passes på. Irene forteller: «Ungene mine har nesten ikke kjent meg som frisk, 

og det er ganske sårt. Jeg tror de ser på meg som jeg er lat, siden jeg ligger så mye. Det er litt 

vondt». Kontrasten er slik stor mellom datterens travle liv med mye trening og morens liv 

bundet til hjemmet. Irene sier at «det faller en del bemerkninger fra henne, men jeg har en 

veldig grei mann, han passer godt på oss». Til tross for at hun betrakter seg selv som heldig 

med mannen sin, føler Irene seg som en byrde: «Jeg hemmer jo familien på veldig mange 

måter».   

Irene er veldig aktiv i ME-foreningen. Hun driver en facebook-side for pårørende med ME-

syke barn, og nå har hun blitt vara styremedlem for foreningen i Oslo og Akershus. Selv om 

hun virker ganske syk selv, er Irene mest opptatt av sønnen. Hun sier at grunnen til at hun 
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ville snakke med meg var at det er viktig å få satt fokus på barn med ME problematikken: 

 Vi foreldre, vi sliter med at det er så mye uforstand blant helsepersonell, som ikke tror på at det er en

 reel diagnose. Det er så tull altså. Vi snakker sjeldent om symptomene (med sønnen), og det er et 

 paradoks at det skal bli brukt imot oss. At vi ikke er gode nok omsorgspersoner, de sier at vi gjør 

 ungene våre syke. Det er helt absurd!  

Irene refererer her til at Barnevernet har vært involvert i deres sak når de søkte om personlig 

assistent for sønnen som mangler tilbud, og er for syk til å ligge på sykehus.  

Gjennom å bli kjent med Irene, kan vi forstå at hun omfattes av den klassiske definisjonen av 

den syke rollen som Parsons formulerte. Hun legitimerer sin situasjon ved å oppsøke nye 

behandlingsmetoder, hun isolerer seg fra samfunnet for å unngå andres dømmende blikk, og 

prøver å gjøre opp for manglende arbeidsforhold ved å sysselsette seg med små jobber rundt i 

hjemme. Hun handler med andre ord i henhold til samfunnets forventninger. Hun viser også at 

sykdommen begrenser hennes utfoldelse av sosiale roller. Hun er ikke i stand til å arbeide 

lenger, og forholdet til datteren har blitt anspent. Hun har derimot inngått i nye relasjoner til 

velferdsstaten gjennom kontakten med NAV og Barnevernet. Begge disse opplevelsene har 

hun erfart som belastende. Jeg vil drøfte dette temaet mer inngående senere i oppgaven.   

Legitimering og sykdomshierarki 
 

Sykdomsnarrativer er en måte å presentere seg på i samhandling med andre. De kan 

tydeliggjøre for fortelleren meningen med sykdommen, samtidig som de gir anledning til å 

legitimere den ovenfor andre. I denne sammenhengen blir det viktig for den som forteller at 

sykdommen fremstår som ‘ekte’ og han selv som en moralsk person (Blaxter 2004). Den 

amerikanske antropologen Byron Good (1994:9) hevder at:  

A person’s complain is meaningful if it reflects a physiological condition; if no such empirical referent 

can be found, the very meaningfulness of the complaint is called into question. Such complaints (for 

example of chronic pain) are often held to reflect patients’ beliefs or psychological states.  

Dette psykologiske perspektivet på sykdom gjenfinner vi i Sontag som hevder at i dag finnes 

det en «particularly modern predilection for psychological explanations of disease» (Sontag i 

Blaxter 2004:63). Det er en tendens i medisinen at når ingen objektive funn blir avdekket som 

årsak til sykdommen, tyr man til psykologiske årsaksforklaringer i stedet (Helman 1985). 

Mine informanter var opptatt av å formidle under intervjuet at de hadde prøvd all slags 

behandlinger og hatt hyppig kontakt med helsepersonell. De uttrykte også et ønske om å bli 
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bedre, slik at de kan gjenoppta sine vanlige aktiviteter og roller, samt å gå tilbake til arbeid. 

På denne måten legitimerte de seg selv og sykdommen ovenfor meg som utenforstående.  

Til tross for at den nyeste forskning på ME, som for eksempel den publisert i Microbiome 

tidsskriftet
13

, ser nå ut til å ha lyktes med å avdekke hvilke mekanismer som ligger bak ME, er 

det ennå en lang vei til denne tilstanden er fullt ut oppklart. Teknologien er i denne henseende 

en medvirkende faktor som er med på å øke skillet mellom illness og disease (Hoffman 

2014:166). Friedson er inne på det samme når han uttrykker at «the recognition, labelling and 

legitimation of illness is transferred from the ‘lifeworld’ of the person to become part of the 

‘monopoly’ of the profession of medicine (Freidson 1970 i Scambler og Higgs 1998:7). Det 

viktigste kriteriet for manglende kredibilitet ved ME er at den har ingen synlige tegn på 

kroppen, bortsett fra tretthet, som kan lett assosieres med latskap. Grunnet ME diagnosens 

relativt ukjente status, er selv-diagnostisering en vanlig metode brukt av informantene, noe 

som motstrider med den vante forestillingen om at legen er den som kan legitimt sette en 

diagnose.  

Mistenkeliggjøringen av disse pasientene, som i mine informanters tilfelle, om at de later som 

de er syke for å få tilgang til visse rettigheter var en konsekvens av selvdiagnostisering 

(Cooper 1997). Tross dette, og slik mine informanter fortalte, er de høyst reelle lidelser som 

fører med seg betydelig ubehag og smerte. For at en sykdom skal forstås, aksepteres og 

handles med trenger den en forklaring og et navn, en kategorisering. En diagnose fungerer 

derfor som en bekreftelse for omverden, samtidig som den gir anledning til å tilfredsstille 

behovet for forklaring (Johanisson 2007). Diagnoser representerer i en viss forstand makt, idet 

«den stadfester skillet mellom friskt og syk, normalt og unormalt, og kan bestemme grensene 

for forventet eller akseptabel oppførsel» (ibid:16). Samtidig kan en diagnose være både en 

lettelse, over å ha fått avklart ens tilstand, og en belastning, fordi sykdommen medfører 

stigmatisering og utstøting fra samfunnet (ibid).  

Karine Nyborg (2010) påpeker at ME er blant de sykdommene som har fått navnet subjektive 

lidelser, uten verifiserbare symptomer. Den blir ofte knyttet til depresjon og andre 

psykososiale eller emosjonelle tilstander, i og med at det ikke finnes bevis på sykdommens 

organiske karakter. Et gjennomgående trekk ved mine ME informanter var at alle hadde 

mottatt en form for psykologisk behandling i forkant av diagnose fastsettelsen, noe som bidro 

                                                           
13 https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-016-0171-4, 23.06.2016 

https://microbiomejournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40168-016-0171-4
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til å svekke deres egen tro på om sykdommen var ekte. De pasientene som lider av ME blir da 

beskyldt for å bruke ME navnet til å legitimere sin uforklarlige psykiske tilstand (Cooper 

1997). 

Mine informanters fortellinger bygger nettopp under denne tvetydigheten som følge av å bli 

stilt en diagnose som var lite kjent, og enda mindre sosialt akseptert. Good påpeker at 

«interpretations of the nature of an illness always bear the history of the discourse that shapes 

its interpretation, and are always contested in settings of local power relations» (1994:53, min 

kursiv). Jeg velger å tolke Goods utsagn slik at en sykdomsdiskurs ikke er førende for 

informantenes handlinger. Den blir gjenstand for refleksjon og bestridelse når den ikke passer 

inn i informantenes livssyn og livsbetingelser. For mine ME-informanter er sykdommen et 

tema for forhandling med omgivelsene, til forskjell fra andre mer alvorlige diagnoser, nettopp 

fordi diagnosen og sykdomsbildet ikke stemmer overens med de gitte kulturelle og sosiale 

normene for hvordan en sykdom oppfattes. 

Jeg vil ta utgangspunkt i sosiologene Dag Album og Steinar Westins studie fra 2007 og bruke 

de to forfatternes begrep om sykdommenes prestisje som et analytisk verktøy i min diskusjon 

av dataene (Album og Westin 2007). Studiet er basert på en undersøkelse blant overleger, 

allmennleger og siste års medisinstudenter. Album og Westin undersøkte fordelingen av 

prestisje blant disse gruppene for 38 sykdommer og satte det i sammenheng med den 

hierarkiske prestisjen blant de samme gruppene for medisinske spesialiteter. Deres studie 

peker på at sykdommens lokalisering i kroppen, måten den oppstår på, sykdommens karakter 

og forløp, teknologibruken assosiert med den og behandlingens effektivitet blir sett på som 

avgjørende kriterier i hierarkiseringen av en sykdom. Sagt på en annen måte, vil sykdommer 

som oppstår i vitale organer ladet med høy symbolsk verdi som hjerne og hjerte, få større 

prestisje enn for eksempel lever eller nyrer. På samme måte vil sykdommer uten klare 

objektive tegn, sykdommer som ikke er lokalisert i et spesifikt organ, med kronisk utvikling 

og uten rask og effektiv helbredelse bli rangert lavere. Under denne kategorien av lavt 

rangerte lidelser faller fibromyalgi (rangert lavest på plass 38), Bekhterevs (plass 23), 

multippel sklerose (plass 26), artritt (plass 27), hjerneslag (plass 29). Deres liste er langt fra 

uttømmende, men er derimot illustrerende for hvordan kategorier sykdommer og ikke 

nødvendigvis sykdommene i seg selv blir vurdert og rangert av de som studerer og utøver 

medisin. Forfatterne argumenterer videre for at deres funn peker på en stilltiende forståelse 

blant leger og helsepersonell om hvilke sykdommer som blir rangert høyest eller lavest på den 
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sosiale moralske skalaen, i henhold til deres tilhørende medisinske spesialitet. Jeg vil støtte 

meg på Album og Westins studie og argumentere for at disse moralske holdninger gjenspeiler 

seg i både helsepersonells, NAV ansattes og befolkningens syn på sykdom og får 

ringvirkninger for hvilke sykdommer som får mest oppmerksomhet og ressurser og hvilke 

som ikke gjør det.   

Irene googlet først symptomene sine på internett og, som hun sier,    

 ...kunne huke av hele veien nedover, jeg fikk helt sjokk. Gikk til legen: ’jeg tror jeg har ME’, men det

 skulle jeg aldri ha sagt, hun holdt på å le seg i hjel. ME, det er ikke noe diagnose, det er bare en liksom

 greie det, sa hun (legen). Hun bare føyde meg vekk.  

For å kunne likevel få en sykemelding henviste fastlegen Irene til psykiateren, hvor hun ble 

behandlet med antidepressiva. Hun sier at hun ble presset til å gjøre det for at fastlegen skulle 

fortsette å skrive ut sykemelding. Etter seks måneder med antidepressiva byttet Irene lege. 

Den nye legen anbefalte henne å slutte med disse medisinene, noe Irene følte som en lettelse: 

«…og det var godt, det var noe av det verste jeg hadde vært med på. Jeg var en zombie. Det 

var ikke meg i det hele tatt». NAV derimot hadde ikke vanskeligheter med å tro på Irene. Før 

hun ble diagnostisert med ME, hadde Irene året før fått hjerneslag og hadde hatt en 

korrigerende hjerteoperasjon. Dette er, ifølge henne, «håndfaste ting. Det gjorde det litt 

enklere for meg.» 

Legitimering handler om sosial anerkjennelse av den sykerollen, mulighet for medisinsk 

behandling, fritak fra arbeid, samt innvilgelse av rettigheter til velferdsstønader. Når en 

sykdoms symptomer og forklaringsmodell ikke stemmer overens med den eksisterende felles 

forståelsen i samfunnet av hva som kvalifiserer som sykdom og fritak fra vanlig sosial 

deltagelse, oppstår det konflikter som ikke gagner det syke mennesket. Hoffman påpeker at «i 

det man kaller et fenomen for sykdom, oppstår det en forpliktelse til medisinsk inngrep og 

hjelp» (Hoffman 2014:170). Dette illustreres tydelig ved det foregående eksempelet hvor 

Irenes lege nektet å anerkjenne hennes tilstand som en medisinsk sykdom, og dermed 

behandle den deretter. 

Siden medisinen og den diagnostiske praksisen styres i dag i stor grad av visuell teknologi, er 

dette med på å påvirke alle de involverte aktørers syn på og holdning til en sykdoms 

legitimitet (ibid). Usynlige, ikke verifiserbare sykdommer skaper derfor større rom for 

forhandling og gir anledning til konflikt og uenighet mellom de involverte partene: den syke, 
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arbeidsgiver, trygdeetaten og lege. Nesten alle mine informanter, og spesielt de som hadde 

mindre «håndfaste» diagnoser som ME, fibromyalgi, hodepine ble stilt ovenfor krav om å 

redegjøre for sin sykdom og overbevise at de er syke nok til å fortjene å bli tilkjennegitt 

sykerettigheter. På vårt siste møtte etter feltarbeidets slutt, kunne Trygve fortelle om at han 

hadde nylig gjennomgått en scintigrafi av skjelettet, etter anbefaling fra hans terapeut. Dette 

er en diagnostisk prosedyre hvor man bruker et radioaktivt stoff som blir tatt opp i det organet 

man ønsker å undersøke. Det tas så et bilde for å se fordelingen av stoffet i organet. Opptaket 

av det radioaktive stoffet vil være endret ved sykdom. Med andre ord, man vil kunne se ved 

hjelp av bildet at en del av kroppen ikke fungerer som det skal.
14

 Dette var også hensikten for 

Trygve med å gjennomføre denne prosedyren, nemlig å vise verden hvor syk han egentlig er. 

Undersøkelsen viste at han hadde mye betennelse i store ledd i kroppen: «ikke noe rart at jeg 

har vondt overalt» sier Trygve. Slik Kleinman (1988) argumenterer, har mennesker et iboende 

behov for å forstå hvorfor ting skjer til dem. Sykdom er et slikt personlig fenomen som må 

forklares og gis mening. Dette gjenspeiler tendensen til rasjonalitet som preger moderne 

samfunn i dag, og som støttes av den omfattende vektleggingen på vitenskap som en måte å 

kjenne og oppdage verden på, men også en måte å overvinne usikkerhet på (Lupton 1994).  

For noen av informantene ble mistroen videreført fra legekontoret til NAV, hvor samme 

spørsmålstegn ble satt ved denne diagnosens legitimitet og troverdighet. Mange av mine 

informanter opplevde at dette både drøyde innvilgelsen av sykepengesøknaden men også at 

mangelen på anerkjennelse av at dette er en «ekte» og ikke en innbilt sykdom, gjorde at 

informantene opplevde en forverring i deres fysiske og psykiske tilstand. Måten man ble møtt 

av NAV på satte sine spor i den enkeltes livskvalitet og opplevdes som en ekstra belastning, i 

tillegg til sykdommen. (Aamland, Werner og Malterud 2013 ). Å ikke bli trodd gjorde at de 

følte seg «små», uviktige og overkjørt av det dominerende medisinske synet på at sykdommer 

skal bevises i laboratoriet.   

Mange av informantene hadde oppsøkt andre behandlingsformer enn det biomedisinen hadde 

å tilby. De fleste av dem hadde gjennomgått forskjellige medisinske utredninger, inklusivt 

psykologiske eller psykiatriske før den nåværende diagnosen ble fastsatt. Unntaket var de som 

fikk påvist sykdommen på et tidlig tidspunkt i sykdomsforløpet som for eksempel Bekhterevs, 

leukemi, Chrons sykdom og hjertefeil. Jo lengre tid og jo vanskeligere å sette en diagnose, 

desto større tendens til å psykologisere sykdommen. Dette er med på å bekrefte konklusjonen 

                                                           
14

 http://www.oslo-universitetssykehus.no/pasient/unders%C3%B8kelser/scintigrafi-nukle%C3%A6rmedisinsk-

unders%C3%B8kelse , 26.02.16 

http://www.oslo-universitetssykehus.no/pasient/unders%C3%B8kelser/scintigrafi-nukle%C3%A6rmedisinsk-unders%C3%B8kelse
http://www.oslo-universitetssykehus.no/pasient/unders%C3%B8kelser/scintigrafi-nukle%C3%A6rmedisinsk-unders%C3%B8kelse
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i Album og Westins studie, der hvor alvorlige, livstruende diagnoser som krever bruk av 

medisinsk teknologi og som kan kureres relativt raskt får større prestisje og dermed også 

legitimitet enn de mindre «håndfaste» diagnosene.   

Therese  

Therese er 55 år gammel og fikk diagnosen ME i 2011. Med sine uttalelser deler hun synet 

som fremkommer i Album og Westins studie: «har du influensa og 39.5 i feber, da er du syk. 

Når du har ME så er du på en måte ikke syk, du er bare dårlig». Dette er hennes tanker om å 

bli stilt ME-diagnosen:          

 Å få ME diagnosen var ikke noe jeg ville ha, ikke noe gøy, men samtidig en lettelse. Det er på en måte

 en sykdom som ikke er noe. Helt håpløs. Kunne sitte i bilen på vei til jobben og tenke hvor skal jeg nå,

 er det morgen eller ettermiddag, hva skal jeg. Jeg måtte inn på do og gråte fordi jeg var så sliten, og

 gikk inn igjen og jobbet.  

Therese er ansatt i NAV og jobber for tiden 80 %. Hun er en av de ME-informantene som, 

slik hun sier, lider av «flinkpike syndromet.» Hennes forrige lege hadde hun kjent i 26 år og 

hadde et godt forhold til henne. Therese forteller at når hun skjønte at hun kunne ha ME, 

foreslo det til hennes fastlege som «visste at jeg ikke var typen som kom og bestilte 

sykemeldinger.» Hun forteller om tunge dager på jobben i påvente av diagnosen fra 

spesialistlegen: «jeg hangla meg gjennom jobben og gjorde så godt jeg kunne, jeg bet tennene 

sammen når jeg gikk på jobb». Som hun begrunner det: «jeg er ekspert på å ta meg sammen, 

det er jeg supergod på». Hun gikk i gangene på jobben og støttet seg til veggene, trodde ikke 

at noen skulle se det, men noen så det. Hun følte på den frustrasjonen det er å gå lenge syk og 

ikke vite hva som feiler en: «Tenkte at de andre tror at jeg vil gjerne være syk. Det har vært 

veldig frustrerende å være så elendig, så mye rare ting som skjer også er det ingenting».  

Ingvild  

Ingvild, som er 57 år, jobber også i NAV. Hun er en informert og nysgjerrig pasient. Hun ble 

veldig dårlig i 2013 og ble sykemeldt i november samme år. Hun opplever samme 

vanskeligheter med å bevise at ME er en ekte sykdom. Hun forteller at: «ifølge alle 

blodprøver så er jeg frisk, jeg har bare ME». Etter at hun fikk pustebesvær anfall og «en 

voldsom frost ri» mens hun var på legekontoret, fikk hun beskjed at hun har antagelig noe 

autoimmunt. Hun søkte symptomene på internett og skjønte at det kunne stemme med ME. 

Hun var motvillig til å akseptere diagnosen: «men det vil jeg jo ikke ha, så jeg fortrengte det.» 

Nå vet hun at det er snakk om ME fordi hun var med i et prosjekt som undersøkte cytokin 
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nivåene i kroppen, som viser at «B cellene er litt rare, ute av fasong». Siden hun fikk 

diagnosen forteller Ingvild at hun har brukt enorme pengeressurser på diverse undersøkelser 

og tester, som til nå ikke har avdekket noe av betydning. Siden hun fikk diagnosen har Ingvild 

dokumentert sin hverdag detaljert i en «sykdomsdagbok» hvor hun fører inn symptomer, 

medisiner, forbedringer, diett, daglige aktiviteter og hvilken form hun er i.   

I lys av ME-sykdommens uoppklarte karakter, har Ingvild et behov for å legitimere den ved å 

vise til nøye nedskrevne tegn på sykdommen og variasjoner i symptomer. Disse detaljerte 

beskrivelsene fra dag til dag hjelper Ingvild å skape orden i en så uforstått, og på samme tid 

misforstått lidelse. Det gir henne en følelse av kontroll og hjelper henne å bedre forstå 

kroppen og dens endringer i et kronologisk perspektiv. Hvis legen eller undersøkelsene ikke 

kan lykkes med å oppklare hverken årsaken til lidelsen eller finne former for behandling, tar 

Ingvild saken i egne hender.  Hun leser mye på Internett, prøver nye ting og holder dagbok, 

alt i et forsøk på komme til bunns i ME. Dette underbygges også av Claudine Herzlich som 

hevder at de kronisk syke spiller en større rolle i dag i håndteringen av deres egen sykdom, 

ettersom de utvikler lange pasient «karrierer» som tvinger dem til å samle og tilegne seg 

kunnskap om deres lidelse (1995:159). Herzlich påpeker videre at “patients such as these 

actively negotiate the management of their condition with their doctors, and take part in the 

‘social construction of illness’”(ibid). 

Biologisk borgerskap 

Å lide av en kronisk sykdom er en måte å føle usikkerhet på, både i forhold til hvordan 

kroppen vil oppføre seg, helseutsiktene for fremtiden og hvordan sykdommen vil ha en 

innvirkning på ens sosiale relasjoner. Biomedisin som vitenskap bidrar til å forklare 

sykdommen, men også til å kontrollere den. Den biomedisinske diskursen om kronisk sykdom 

har også et element av politikk i seg og blir avgjørende i måten stater tar seg av sine syke 

borgere på.  Som nevnt tidligere utgjør kroniske sykdommer en økonomisk utfordring for 

både de som lider av den og for staten. Staten, i samarbeid med den medisinske vitenskapen, 

har kroppen og dens funksjoner som sitt fokus for kontroll og regulering. Nikolas Rose 

(2009:57) hevder at «lægevidenskaben har været central for udviklingen af kunsten at regere». 

Michel Foucaults (1991) begrep om biomakt og biopolitikk beskriver nettopp dette. Han 

analyserte makt og kunnskapsprosesser i forhold til statlig politikk og dens hovedinteressefelt, 

nemlig livet, eller en «slags statliggjøring av det biologiske» (Farsethås 2009: 234). Biomakt 

beskrives av Foucault (2004/1976) som de mekanismer som gjør det mulig for menneskets 
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«fundamentale biologiske trekk» å bli gjenstand for en politisk strategi. Mens biomakt 

innebærer kontroll over livet, på individnivå så vel som på befolkningsnivå, refererer 

biopolitikk til utøvelsen av denne biomakten. Overvåkning, kontroll og regulering av livet 

skjer gjennom den individuelle kroppen og den sosiale kroppen, altså befolkningens kropp 

(Hewitt 1983). Hans utgangspunkt var at demografiske spørsmål som fødselsrater, en 

voksende befolkning og dens sykdommer, alderdom og ulykker, ble etter hvert et spørsmål 

om politisk forvaltning i takt med utviklingen av statsinstitusjonen (Rose 2009). Individer og 

deres produktive evner ble statens anliggende og på denne måten også en metode for 

statslegitimering (ibid). Livet selv ble til en politisk hendelse, og fikk en sentral rolle i 

økonomiske og statlige, administrative spørsmål (Gastaldo 1997). Det er med andre ord 

økonomiske spørsmål som knytter individet og dens optimale fungering til staten, ettersom 

staten er i første instans opptatt av å ha individer som kan bruke sin arbeidskraft til å støtte 

opp om statens økonomiske vekst (ibid). 

Paul Rabinow og Nikolas Rose (2006) argumenterer for at borgerskap i nyere tid er oftere 

assosiert med rettigheter til helse og medisinsk helbredelse. Borgerskap blir et iboende trekk i 

relasjonen mellom individ og stat (ibid). Adriana Petryna(2002) er en av de antropologene 

som utforsket begrepet biologisk borgerskap. Hennes studie av de menneskelige, økonomiske 

og politiske ringvirkningene i kjølvannet av kjernekraft katastrofen i Ukraina i 1986 blir 

beskrevet i boken «Life exposed: biological citizens after Chernobyl”. Her tar Petryna for seg 

en etnografisk-historisk analyse av hvordan menneskene som ble utsatt for stråling i 

forbindelse med reaktor eksplosjonen forsøker å finne måter å overleve på gjennom å ta i bruk 

sin nye status som syke mennesker i den nydannede uavhengige staten Ukraina. Hun knytter 

opp ideen om sosiale rettigheter og borgerlig tilhørighet til ideen om biologisk identitet, og 

viser til hvordan vitenskap, i dette tilfelle biomedisin, brukes aktivt og bevisst av de syke i 

deres søken for anerkjennelse av sykdommen og innvilgelse av velferdsrettighetene i 

forbindelse med den. De individene som ble syke som følge av strålingen ble uegnet for 

arbeid og ble nødt til å søke om midler til livsopphold fra staten. Petryna er opptatt av å vise 

hvordan disse utsatte individene kjemper for sine rettigheter i kraft av dere biologiske 

borgerskap, og hvordan i denne prosessen blir de til mennesker hvis lidelse blir oversett av 

staten og gjort om til et politisk og økonomisk anliggende. Hennes bok er illustrerende for 

hvordan «biologisk borgerskab kan således indbefatte et krav om særlig beskyttelse» (Rose 

2009:182). Begrepet borgerskap blir på denne måten sentralt i utformingen og beskrivelsen av 
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en velferdsstat (Esping-Andersen 2006). I kraft av ens tilhørende borgerskap, blir staten 

ansvarliggjort for å ivareta sine borgeres sosiale rettigheter.  

Jakob 

MS-syke Jakob har, på samme måte som Petrynas informanter, et forhold til staten som blir 

materialisert i innvilgelsen av retten til helse og livskvalitet, men også retten til 

selvbestemmelse over eget liv. Jakob er 45 år gammel og virker ved første øyekast som en 

rolig, behersket type. Når jeg først møter han hjemme er han ikledd en hvit t-skjorte og litt 

posete, hengende olabukser. Han går på en anspent men bestemt måte. Jeg får først høre at 

Jakob begynte å bli syk allerede i 2001. Han minnes en episode der hvor han plutselig ikke 

klarte å åpne bildøren. Han ble sittende lenge i bilen og undret seg over hvor ufattelig sliten 

han var. Dette var uvanlig for Jakob som, ifølge han selv, var «vant til å ha voldsomt mye 

krefter». Han ba da legen om å sykemelde han.     

Jakob husker nøyaktig datoen for når han våknet en morgen lam fra livet og ned, det var 

18.05.2003. Det skjedde omtrent to år etter de første symptomene dukket opp. Dette ble 

vendepunktet i hans pasientliv og førte til diagnosen multippel sklerose (MS), bekreftet ved 

hjelp av MR bilde og spinalvæske test. Det ble starten på en lang periode med anfall, 

ekstreme smerter, komplikasjoner, medisinering og kirurgiske inngrep som følge av MS 

diagnosen. 

Hjemmetjenesten i Jakobs bydel står i dag for hjemmebesøk og administrering av injeksjoner 

mot de sterke smertene Jakob lider av daglig. De gangene de glemte ham helt eller kom 

senere enn avtalt, ble hans kone nødt til å sette inn morfinsprøyten. Dette var Jakob overhodet 

ikke komfortabel med: «Det bryr henne (kona) å sette inn sprøyte på meg, for hver gang hun 

gjør det så skjønner hun hvor syk egentlig mannen hennes er. Det er ikke noe koselig det.» 

Samtidig vet Jakob at ved å vise for mye av sykdommen vil slite hans kone ut.   

Sik han fremstiller seg selv, er Jakob på ingen måte en typisk MS pasient Han er avhengig av 

smertelindring 24 timer i døgnet. Smertene er så intense at selv det å drikke kan være 

smertefullt. Han opplevde et nivå 10 av smerte sekundene før han fikk et grand mal epilepsi 

anfall:         

Jeg fikk så vondt i hodet at jeg tenkte dette går ikke. Og det hadde jeg rett i, jeg var borte i nesten fire, 

fem minutter. Da trodde min kone at jeg dødde. For jeg kastet meg på sengen, sprellet litt også ble jeg 

helt stille. 
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De sterke smertene er det som styrer dagliglivet til Jakob. Han har vanskelig med å sove, 

sliter med matinntaket på grunn av spasmer i spiserøret og må bruke rullestol om skal gå 

utenfor boligen. Han går i tillegg glipp av aktiviteter barna er med på, og får sitt privatliv 

invadert av regelmessige sykepleier besøk. Tidligere kunne han innta ketorax tabletter, et 

preparat som er sterkere enn morfin, men nå er smertene så sterke at han må ha mye raskere 

og oftere lindring. Til dette bruker ham ketorax sprøyter hver tredje time som administreres av 

en sykepleier, i doser han selv har bestemt etter behov og i samråd med sin lege. Får han ikke 

lindring innen en halvtime, risikerer han å få veldig høyt blodtrykk og puls på grunn av 

smertene og infarkt, i tillegg til blodsukkerfall. Det er avgjørende å ha kontroll på den 

finurlige balansen, for Jakob ønsker ikke å bli narkoman: «Jeg går på en knivegg hele tiden, 

ikke for mye, ikke for lite. Og sånn har jeg det døgnet rundt, det er en voldsom kamp.» 

Mengden av morfinderivatet han bruker kan være farlig og avhengighetsskapende, derfor skal 

den administreres kun av en høyere utdannet sykepleier, ettersom ved feildosering kan han 

risikere å gå i koma eller få pusteproblemer. Sykepleieren er forpliktet til å vente i 15 minutter 

for observasjon av et slikt mulig utfall. De hyppige besøkene og den forholdsvis lange 

ventetiden etter sprøytesetting gjør at, ifølge Jakob, blir han betraktet som en dyr pasient, som 

krever store ressurser av hjemmetjenesten. Jakob forteller at han har møtt betydelig motstand 

fra denne instansen, hovedsakelig grunnet den økonomiske siden ved denne ressursbruken. 

Jakob beskriver at for å spare penger prøver hjemmetjenesten å lene seg på det at hans kone er 

sykepleier. Ved flere anledninger har Jakob opplevd at hjemmetjenesten hadde vanskeligheter 

i å bistå ham når han trengte akutthjelp. De nektet han nattevakt for å, hevder Jakob, spare 

penger. Han endte opp med å ringe til legevakta, et livsnødvendig valg han har tatt ved flere 

anledninger, som er mye mer kostbart enn sykepleierbesøk.  

Jakob betrakter seg som et så komplekst og uvanlig tilfelle at han har slitt med å kommunisere 

til hjemmetjenesten hvor sterke smerter han har og hvor livsfarlig konsekvensen kan være av 

å ikke motta rask nok lindring: «Jeg har så store smerter at jeg kan dø av det. De skjønner 

ikke at det er bokstavelig talt en livstrussel.» Hjemmetjenesten i den bydelen Jakob bor i har 

gått enda et skritt videre i et forsøk på å kontrollere hans liv, ved å nekte ham hjelp utenfor 

hjemmet, men i stedet tilby ham sprøyte administrasjon ved faste tider, og slik bryte det som 

står nedfelt i loven. I følge Jakob handler dette om hans rett til å styre sitt eget liv:  

 Det de vil er at jeg skal stå i følgerekke og være klokkestyrt. Gjennomgangstema i loven er at det skal

 være en tjeneste, man skal strekke seg langt for at brukere skal få minst slitasje i hverdagen, men det de

 egentlig prøver er å kontrollere når jeg sover, når jeg skal medisineres og når jeg er hjemme. 

 Kontrollere livet mitt.  
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I tråd med Foucaults begrep om disiplin, vitner Jakobs erfaring med helsemyndighetene om 

de disiplinerende metodene som produserer individer «ved hjelp av teknikker som virker på 

kroppen» (Farsethås 2009:228). Men Jakob står imot disiplineringen fra myndighetenes side 

og hevder sin rett til selv å bestemme hvordan livet skal se ut. Maktaspektet i Jakobs relasjon 

til helsemyndighetene kommer til syne ved at Jakob yter motstand, men for en så 

grunnleggende ting som retten til livet og hans rett til frihet for selvbestemmelse. Foucault 

beskrev i sin analyse av makt relasjoner at «der hvor det er makt, er det motstand» (Foucault 

1978 i Abu Lughod 1990). Lila Abu-Lughod velger derimot å snu denne ideen på hodet og 

hevde i stedet at «we should use resistance as a diagnostic of power» eller med andre ord at 

«where there is resistance, there is power», som en mer fruktbar måte å forstå og avsløre 

maktprosesser på (ibid). I Foucaults (2004) resonnement er makt ikke en eiendom, men en 

relasjon på alle samfunnets nivåer. Jeg vil derimot hevde at makt er en bestanddel i en 

relasjon, der hvor individer forhandler og gjenforhandler roller, rettigheter og sosiale 

posisjoner. Mine andre informanter, i likhet med Jakob, er et bevis på at sykdomsdiskursen de 

selv befinner seg i, er en form for maktkamp, «et instrument for konfrontasjon» (Davidson 

2004). Diskurser skaper dermed en reaksjon og fremkaller effekter (ibid). Makt er med andre 

ord et relasjonelt fenomen som investeres i og overføres mellom sosiale grupper (Lupton 

1997: 99). Jakob beskriver seg selv som en med klisterhjerne. I likhet med Petrynas 

informanter, oppsøker Jakob aktivt informasjon om sin sykdom, den nyeste forskning på 

området og den beste behandlingen medisinen har å tilby. Dette stemmer overens med hva 

Nikolas Rose (2009:193) uttrykker om «at udøve borgerskab er at være aktiv». Jakob er ingen 

lydig pasient som bøyer seg for legenes autoritet. Han stiller spørsmål ved myndighetenes 

evne og vilje til å hjelpe ham og handler ved å kunne lovverket og kjenne til sine rettigheter. 

Tilegnelse av kunnskap blir på denne måten en strategi for å ta makten tilbake:   

 Jeg lever i dag fordi jeg forstår ting. Og det har også vært et problem med omgivelsene at de ikke vet

 hvordan de skal behandle meg, i noen tilfeller vet jeg mer enn de.   

Marianne Gullestad (1996:31) er inne på det samme når hun understreker i sin bok 

«Hverdagsfilosofer» om at «mennesker lever sine liv og forteller sine historier under sosialt 

strukturerte betingelser, men deres handlinger og fortellinger har potensielt også kraft til å 

virke transformerende på disse betingelsene». Til syvende og sist handler det om en kamp for 

overlevelse – Jakobs forståelse og interesse for systemet springer ut av hans faglige bakgrunn 

innen økonomi, juss og forsikring, men også et sterkt grunnleggende ønske om å få sine 
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rettigheter anerkjent. Jakob uttrykker det slik: «Det er en kamp om livet, får jeg ikke det jeg 

har krav på, så stryker jeg med». 

De ME-syke informantene var likedan en aktiv gruppe. De var også aktive på et individuelt 

nivå, i deres kamp for anerkjennelse av en diagnose, en sykdom og velferdsytelser. ME-

foreningen og dens medlemmers engasjement er et annet eksempel på hvordan mennesker 

som gruppe utøver sin sosiale borgerskap gjennom det å være biologiske individer, for å 

kunne gjøre juridiske endringer i forhold til deres velferdsrettigheter.  Det er en del av 

prosessen Rose kaller for «biomedisinsk selvformingsprosess» å være biologisk borger at 

mennesker forsøker å skape de beste livsbetingelser for seg selv eller andre nære. Biomedisin 

er med på å skape dette biologiske borgerskapet, idet individer definerer seg selv og sider ved 

deres liv i biologiske termer (Rose 2009). ME foreningen fungerer som både en politisk arena, 

i det de sørger for at ME blir godkjent som en diagnose av NAV, de sprer biomedisinsk 

kunnskap blant de ME-syke og deres familier, men også helse personell, ved å arrangere 

konferanser, og slik støtte opp under den biomedisinske diskursen. De samler inn midler til 

forskning om ME gjennom innsamlingsaksjoner og har avtaler med advokatfirmaer i de 

tilfellene en ME-syk medlem ville møte på vanskeligheter med å bli innvilget statlige 

stønader. De er i tillegg aktive på sosiale medier med ME-forum og en facebook side. 

Oppsummering 

 

Informantenes narrativer gjenspeiler betydningen biomedisin har fått i moderne samfunn i dag. 

De benytter seg av dens teknologi for å fremme krav for velferdsrettigheter. Myndighetene på 

sin side bruker biomedisin for å definere hva en sykdom er og avgjøre på denne måten hvilke 

kriterier man bør oppfylle for å bli tilkjennegitt statlig kompensasjon for sykdom. Man kan 

slik si at biomedisin har fått en instrumentell rolle på både makronivå, gjennom lover for 

syke- og uføretrygd, og på mikronivå, ved at syke mennesker søker om støtte til livsopphold 

gjennom å være biologiske borgere av en velferdsstat. Skillet mellom syk og frisk settes på 

denne måten under biomedisinens premisser. Informantenes narrativer belyste dette aspektet 

når de forhandlet sin sykerolle ovenfor omgivelsene og velferdsmyndighetene og la vekt på at 

de har forsøkt all slags behandlingsmetoder i håp om å bli friske igjen. Det mest sentrale for 

dem var sykdom og de forskjellige utfordringene dette medførte. I samhandling med andre 

var den sosiale siden ved sykdom, «sickness», som kom mest tydelig frem, i det de forsøkte å 

få anerkjennelse for sin situasjon. 
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KAPITTEL 4  

«Lønnsarbeidet-vår tids sekulære religion»15 
 

Kronisk sykdom innebærer et lengre fravær fra arbeidslivet, noe som er økonomisk belastende 

både for den syke, hans arbeidsgiver og staten. Tross disse kostnadene har den norske 

velferdsstaten påtatt seg ansvaret med velferd til alle. Den vanlige, brede definisjonen av en 

velferdsstat postulerer at staten er ansvarlig for å sikre et minstemål av velferd for sine 

borgere (Esping-Andersen 2006:160). Den norske modellen for velferd bygger på et 

universalistisk syn om at alle borgere har like rettigheter (ibid:166). I de nordiske landene har 

velferdsstaten blitt bygd ved hjelp av en stor oppslutning blant befolkningen. Mest mulig 

velferd til flest mulig mennesker skaper solidaritet og politisk støtte. Målet er at alle skal 

kunne dra nytte av velferden, samtidig som alle blir avhengige av staten, og føler seg på 

denne måten forpliktet til å betale for velferden (ibid:169). Den store graden av tillit som 

karakteriserer den norske velferdsstatsmodellen (ibid) gir sitt uttrykk i måten individer uttaler 

seg om den. De fleste av mine informanter uttrykte takknemlighet over å bo i et land med så 

mange velferdsgoder og ordninger. De betrakter seg heldige av å være medlemmer av den 

norske trygden og kunne ikke tenke seg et bedre sted å være. Men velferdsstatens 

karakteriseres av dobbelthet: «den er radikalt inkluderende-den reduserer avhengighet fra 

andre og fattigdom blant dem som ikke kan konkurrere i markedene, men forutsetter at man 

tilslutter seg det dominerende normsettet» (Vike 2014), som i dette tilfelle er arbeid.  

Det paradoksale forholdet som oppstår er at mens staten forsøker å sørge for velferden for alle, 

er den samtidig avhengig av at de flest mulig er i arbeid.  Den er «at once committed to a full 

employment guarantee, and entirely dependent on its attainment» (Esping-Andersen 

2006:169).  Av denne grunn er det ytterst viktig for velferdsstatens eksistens og oppslutningen 

til den at sosiale kostnader holdes nede, og at inntektsnivået er stabilt, eller fortrinnsvis 

oppadstigende. Det er i hovedsak dette økonomiske argumentet den politiske debatten om 

sykefravær dreier seg om, det vil si å holde kostnadene for statlige velferdsutbetalinger nede, 

mens samtidig flest mulig skal være i arbeid. Sykefraværskostnadene er høyest for de som er 

lengst syke og borte fra arbeid med en langvarig kronisk sykdom.  

Mitt utgangspunkt og antakelse er at alle er innforstått med at en skal arbeide for å oppnå 

selvrealisering, uavhengighet og frihet, og at selv om arbeidet er kjedelig eller slitsomt, bør 

                                                           
15

 Halvorsen (2012) 
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man etterstrebe etter å beholde det, ettersom alternativet, arbeidsløshet, er både 

stigmatiserende og økonomisk ulønnsomt. Disse samme holdningene er også uttrykt av mine 

informanter i deres narrativer, samt av de fire lederne jeg intervjuet. Nedenfor vil jeg 

presentere begge disse gruppers syn på arbeid og sykdom. 

Arbeidets betydning 
 

De fire lederne jeg intervjuet hadde ulike personlige og profesjonelle erfaringer med sykdom. 

Deres rolle som ledere var blant annet å holde sykefraværet på et lavt nivå. På denne måten 

fremmet de både bedriftens mål og statens for øvrig. Noen av ledernes uttalelser kunne 

bekrefte Album og Westins teori om hva som kvalifiserer som sykdom og hva ikke. Å ligge 

med 40 i feber eller å få «en heavy kreftdiagnose» ble vurdert som ekte, legitime grunner for å 

bli sykemeldt og holde seg hjemme. Hvis en ansatt derimot hadde en skade eller sykdom som 

vil likevel tillate ham å komme på jobb, var dette å foretrekke. Da vil lederen prøve å tilpasse 

arbeidsoppgavene.    

Å «holde seg innenfor loopen», det vil si å opprettholde et arbeidsforhold og kontakten med 

arbeidsplassen var viktig og kunne realiseres gjennom gradert sykemelding for de av de 

ansatte som var langvarig syke, et tiltak disse lederne så på som positivt.  Et annet positivt 

trekk ved å fortsette å være i arbeid er at man slipper å få «hull i kunnskapen» og slipper å 

måtte forsvare seg om hvorfor man har vært borte så lenge. Arbeid er ifølge noen av lederne, 

viktig for både selvutviklingen og selvfølelsen, og at man føler man bidrar med noe og er en 

del av et fellesskap. Alle de fire lederne svarte at arbeid er en viktig del av livet og en måte å 

være sosial på. Å være i arbeid ble sett på som en måte å føle seg nyttig og bidra med noe i 

samfunnet, og at når man står utenfor, vil dette kjennes ganske tungt for den enkelte. Arbeid, 

forklarte en av dem, var med på å gi livet mening og en viktig faktor som bidrar til god fysisk 

og psykisk helse. Dette stemmer godt overens med den arbeidsdiskursen fremmet av for 

eksempel Statens arbeidsmiljøinstitutt, som poengterer at «arbeid er bra for helsa». Selv om 

arbeid ikke er hele meningen med livet, sa en av lederne at «veldig mye av identiteten vår og 

selvtilliten og hvordan folk ser på oss er jobben». Denne lederens uttalelse kan kobles til den 

postmoderne identiteten som i større grad knyttes til hva vi har og hvordan vi lever (Bauman 

1998 i Sandvin 2008). Å være deltagende i dagens markedsorienterte kapitalistiske samfunn 

ved å forbruke har blitt et element av sosial inklusjon. Man kan oppnå status ved å forbruke 

varer som kan kjøpes ved å tjene en pengeinntekt gjennom arbeid. 



51 
 

I samsvar med den dominerende norske diskursen om moral og arbeid antydet noen av 

lederne at velferdssystemet i Norge har skapt lavere terskel for å sykemelde seg hos den 

enkelte og endrede holdninger i forhold til rettigheter og plikter. Slik en av dem sa: «Man tar 

en del ting for gitt kanskje egentlig, sånn innenfor jobb og arbeidsliv». Eller slik en annen ga 

uttrykk for: «mange tenker rettighetsbasert og ikke behovsbasert. Da blir det mer som ekstra 

frie dager, enn egenmeldte sykedager». En annen leder sammenlignet Norge med andre land 

der hvor det finnes mer fattigdom og arbeidsledighet og hvor folk av denne grunn går på jobb 

selv når de er syke. En medvirkende årsak, ifølge denne lederen, er at vi i Norge har det 

kanskje for godt, og at det har gått for langt noen ganger i forhold til det å være bevisst over 

hvor viktig det er å ha folk i jobb for at samfunnet skal fortsette å være bra også i fremtiden. I 

følge denne lederen finnes det tre typer ansatte: de som er «ekte» syke, de som er litt, men 

ofte syke og en tredje kategori av ansatte som hun tviler på at de er så syke at de skal være 

borte fra jobb. Denne sistnevnte kategorien beskriver hun som den som er vanskeligst å jobbe 

med.   

Som det fremkommer av intervjuene med lederne, er moral og arbeid to viktige temaer i 

debatten om sykefravær. For de som er i et ansettelsesforhold, og er attpåtil ledere, blir det 

desto viktigere å fremstille seg selv som respektable samfunnsborgere som deler de samme 

verdiene som velferdsstaten fremmer. Det er gjennom å opprette et skille mellom «oss» og 

«de andre» at en føler seg normal, og kan rettferdiggjøre sine meninger om de som er 

annerledes. Bruken av slike ord som «snyltere», «unnasluntrere» og «navere» fra ledernes 

side for å beskrive generelt de som ikke opptrer moralsk riktig, er med på å opprettholde 

denne avstanden og legitimere deres egen stilling. Den samme normen om betydningen av 

arbeid for den enkelte individ og for samfunnet er også synlig i informantenes narrativer. De 

var opptatt av å fremstå som individer som verdsetter arbeid. De ga uttrykk for at arbeid er 

eller har vært en viktig sosial arena for dem, og at, hadde de blitt friske, ville de ha «gått på 

jobb i morgen». Å lide av en kronisk sykdom ga dem en følelse av sårbarhet, sosial 

eksklusjon og tap. De fortalte om tapet av gode arbeidskollegaer, spennende arbeidsoppgaver, 

muligheten til selvrealisering, anerkjennelse og sosial deltagelse, samt de tapte økonomiske 

fordelene det er å være i lønnet arbeid. Dette står i strid med de moralske argumentene 

fremsatt i norsk sykefraværsdebatt i dag om at sykemelding blir brukt for å ta seg fri og 

unnslippe arbeid.     

Mange av de syke informantene hadde en sykdom som ikke lett lar seg definere eller 

innsnevres til kun en kategori. I disse tilfellene oppstår det spørsmål om sykdommen også vil 
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medføre at de ikke egner seg for enhver form for arbeid.  Hvem er så i stand til å avgjøre 

arbeidsevnen deres: de selv, legen, arbeidsgiver eller en NAV saksbehandler? Mine data 

peker på at det viktige for velferdsmyndighetene er å avgjøre i hvilken grad disse menneskene 

kan arbeide og med hvilke oppgaver, det blir med andre ord et spørsmål om 

funksjonsvurdering (Hydle 1997), basert på en biomedisinsk tilnærming. 

I moderne industrialiserte samfunn er arbeid det som gir anseelse, status og tilgang til 

materielle goder. Flere ordtak i det norske språket tydeliggjør dette synet på arbeid: «arbeidet 

adler mannen», «lediggang er roten til alt ondt» (Fugelli og Ingstad 2009). Den språklige 

delen ved arbeidsdiskursen blir således moralsk veiledende og en form for sosial kontroll 

(Lupton 1994). Ettersom arbeid er den dominerende normen, blir det å være fungerende og å 

føle seg normal det samme som å arbeide. Den norske regjeringen, gjennom sin satsing på 

arbeidslinja viser til samme tankegang. Sykefraværet blir oppfattet som et hinder i å nå målet 

med flest mulig antall mennesker i arbeid, og dermed flest mulig like og likeverdige (Rugkåsa 

2011). Gjennom å satse på arbeid for alle, regner myndighetene med at flest vil bli integrert i 

samfunnet (ibid). Derfor har det blitt satt inn store ressurser på å forebygge og redusere 

sykefraværet, antall sykemeldte og uføretrygdede.   

Den offentlige debatten om sykefravær dreier seg om at det er nødvendig med innstramninger 

i blant annet syke- og uføretrygd for at folk skal «ta seg sammen», «stå opp om morgenen» og 

«gjøre sin plikt, kreve sin rett». Økonomer er i stor grad synlige i og mer deltagende i 

debatten om offentlig helse og sosial politikk, «seeking to impose values and statistical 

measurements upon moral and ethical questions» (Lupton 1995:68). Forsker Simen 

Markussen ved Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning, hevder at folk trenger et 

«spark bak» for å komme seg i arbeid, noe han mener vil sikre utsiktene for velferd i 

fremtiden. Statistiske
16

 målinger rundt arbeidsledighet og sykefravær, samt forskere og 

eksperter får en instrumentell rolle i det politiske formål om å øke bevisstheten rund 

viktigheten av å være i et arbeidsforhold. På denne måten bidrar vitenskapelige argumenter, 

samt eksperter og ekspertise til maktutøvelse (Rose i Nettleton 2011:215,216) gjennom en 

forvaltning av sannheter.    

De fleste av mine informanter uttrykte et sterkt ønske om å kunne være i jobb, fremfor å være 

sykemeldt. Arbeid var noe de verdsatte høyt og de fleste uttrykte det slik at de følte de hadde 

                                                           
16

 Statistikk er et derivatord fra stat, som, i Foucaults (1991) ord betegner statens vitenskap om å måle dens 

befolkning, dens størrelse, ut ifra et behov om å styre den økonomisk og politisk.  
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mistet noe viktig i livet i det øyeblikket de ble syke. Dette er et trekk som går igjen hos alle de 

intervjuede.  Som en av mine informanter ga uttrykk for: «I Norge er du ikke et fullverdig 

menneske hvis du ikke er i arbeid.» Informantene rettferdiggjør sin syke rolle og legitimerer 

sin status som velferdsmottakere ved å utrykke vilje til arbeid, og ved å hevde at sykdommen 

ligger utenfor deres kontroll.  

Henrik er av samme mening og forteller at arbeid:       

 …er jo et sosialt liv, det er arbeidskollegaer, så det er realisering, altså gir jo livet innhold. Så for å si

 det sånn, hvis jeg hadde vært så rik at jeg ikke trengte å jobbe, hva hadde jeg gjort da? Jeg måtte

 definitivt finne meg noe å gjøre i hvert fall, kanskje ikke lønna hadde vært så veldig viktig, man kan 

 ikke gå hjem og se på Netflix hele dagen, altså det er jo destruktivt å ikke ha noe å gjøre. 

Hans syn stemmer overens med ledernes og er i tråd med Fugelli og Ingstad (2009) sine 

resultater fra deres studie om det norske folks syn på helse. Deres informanter la spesielt vekt 

på lønnsarbeid, som en kilde til sosial kapital. Å ikke ha noe å gjøre, slik som Henrik uttaler, 

er destruktivt, først og fremst fra et sosialt perspektiv. Den psykososiale gevinsten man får av 

å arbeide har med opplevelse av fellesskap og inklusjon, verdighet og nytte å gjøre (ibid:312-

313).  

Helene 

 

I likhet med mine øvrige ME-informanter, var Helene på 44 år også velvillig til å snakke ut 

om sykdommen og hva dette har gjort med henne. Hun forteller at tidligere jobbet hun innen 

helsevesenet og at hun var glad i jobben. Helene ble sagt opp fra jobben etter å ha blitt syk. 

Hun jobbet i kommunen hun bor i, men etter å ha vært sykemeldt lenge og kommet inn i en 

periode med arbeidsavklaringspenger trengte arbeidsgiveren hennes en erstatter. Nå er Helene 

både syk og offisielt arbeidsløs: «Nå er jeg midt imellom, i ingenmannsland. Ikke arbeid, ikke 

ufør…du svever bare i løse lufta». Helene er så glad i jobben at hun tilbød seg å jobbe frivillig 

på sin gamle arbeidsplass etter å ha blitt mottaker av stønad fra NAV. Helene forteller: 

«Kommunen var ikke interessert i å betale meg når jeg gikk over til AAP. Jeg gjorde det 

frivillig for å holde kontakten med jobben». Helene understreker flere ganger under intervjuet 

hvor viktig det er for henne å føle tilhørighet til en arbeidsplass:     

 Når du er syk, du er langt nede, det er den eneste tilhørigheten jeg har, det er jobben min. Før kunne jeg

 si at jeg er ansatt i X kommune, nå kan jeg bare si at jeg er syk, jeg har ingenting.  Det er veldig surt,

 fordi man har ikke noe tilhørighet. Nei, jeg hører til NAV jeg. Det blir feil for meg. 
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Helene uttrykker et sterkt ønske om å arbeide igjen, ettersom arbeid er en betydningsfull arena 

for henne. Hun får bruke sine evner og opplever at hun er nyttig for andre. Det gir henne 

trygghet og selvtillit. Legen hennes nektet å skrive ut en erklæring som ville tilsi at hun kunne 

jobbe en dag i uken. Han mente at hun var for syk for det. Nå vil hennes nye saksbehandler i 

NAV vurdere hennes arbeidsevne gjennom en arbeidsutprøving periode. Helene uttrykker 

sine tanker om dette slik:       

Spør du hodet så skal jeg ut etter arbeid, spør du kroppen så vet jeg at jeg ikke klarer noe stor stilling.

 Det svinger hele tida, dagsformen, og jeg blir fort sliten. 

Helenes fortelling er enda et bevis på arbeidets sentrale rolle i det norske samfunnet. Når 

samfunnet har lagt opp til at arbeid som aktivitet er den gjeldende normen, er det vanskelig 

for Helene å finne en annen måte å føle seg sosialt inkludert på. Hun sier at «samfunnet i dag 

krever at du har arbeid». 

Hun deler også holdninger med mange andre informanter, nemlig at å bli assosiert med NAV, 

som en ytelsesmottaker, eller trygdeklient, er ingen ønskelig sosial kategori. Til tross for at 

Helene senere i intervjuet erkjente at hun ikke tenker på det å være uføretrygdet som noe 

skammelig, i hennes narrativ skinte det gjennom at ettersom hun ikke er syk nok på lik linje 

med for eksempel hennes søster med Parkinson, er det å bli assosiert med NAV på dette 

stadiet sosialt belastende.   

Når hun svarer på spørsmål om hvor mye hun legger i arbeid, blir Helene gråtkvalt og 

uttrykker følelser av fortvilelse og tristhet: 

A: Er arbeid meningen med livet? 

H: Ja, jeg trives på jobb, jeg syns det. Hadde jeg vunnet mange millioner, så ville jeg fortsatt hatt en dag 

eller to på jobb. Jeg trives å møte folk. Det sosiale, nettverket, tilhørigheten, bare det å ha noe å gå til 

hver dag. Det er derfor det var veldig sårt å måtte si opp jobben min. Det irriterer meg forferdelig. 

Legger ikke skjul på at det er sårt. Jeg tar dag for dag. Jeg skal ut etter jobb jeg. 

Therese  

 

ME-syke Therese er også veldig glad i jobben sin i NAV og finner det meningsløst å skulle 

være hjemme fra arbeid: «det er en sånn glede av å gå inn på jobb, tenk deg, når mine barn nå 

er store og ute av redet, hva skulle jeg ha gjort her hjemme hele tiden?». Selv om Therese har 

opplevd en betydelig forbedring i de siste årene og er fortsatt klar over alvoret ved ME-

sykdommen, ser hun likevel mot fremtiden: «mitt mål er at jeg ikke skal falle ut igjen, sånn 
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langvarig greie ute». Det å måtte søke om arbeidsavklaringspenger var et nederlag for henne. 

Therese er dessuten enig med politikernes argumenter for hvorfor og hvordan velferdsstaten 

bør ivaretas på:   

Folk har et valg, det er ingen som kan tvinge deg til å jobbe hvis du ikke vil. Men hvis du ønsker ytelser 

fra NAV da er det klart at det må avklares om det er noe restarbeidsevne og om du kan delta i noe. Og 

det er på en måte riktig, for vi er kjempeheldige som har den velferdsstaten vi har i Norge, at vi blir så 

godt ivaretatt som vi blir. Hvis mange utnytter det, så går jo ikke lenger.   

Etter hennes mening ville ikke dette vært forsvarlig for da ville velferdsstaten velte, ettersom 

den er grunnlagt på at «vi betaler skatt som går til skoler og sykehus».  

Ingvild 

 

Med sin erfaring gjennom flere år med behandling av søknader om trygdeytelser, har Ingvild 

samme syn på arbeid, som en viktig inngangsport til et meningsfylt liv: «Det er viktig å ikke 

gi slipp på arbeidsforholdet sitt. Klor deg fast i en liten andel, ikke mist kontakten!». For sin 

egen del, er Ingvild til de grader glad i jobben sin at du hun prøvde å snike seg på kvelden for 

å jobbe, men fikk ikke lov av sjefen. Hun må beskyttes mot seg selv, sier hun. 

Irene  

 

For Irene, som var lidenskapelig opptatt av jobben sin og elsket hva hun holdt på med, var 

arbeid definerende for hvem hun er: «Til jeg ble syk så var jobben min identiteten min. Det 

var den jeg var. Det var stoltheten min». Hun kan bli «gira» når hun hører om andre som skal 

pusse opp eller drive med noen interiørprosjekter. Da får hun ikke sove og blir dårligere: «Det 

er virkelig sentralstimulerende for meg å jobbe med de tingene jeg elsker, å planlegge, å 

skisse og tegne». 

For Irene, slik som for mennesker flest, kan arbeid være nyttig fordi de tar i bruk sine evner, 

og dermed realiserer seg selv og tjener samfunnet (Andresen 2001). Av denne grunn mener 

jeg at nyttiggjøring fra et protestantisk arbeidsetisk perspektiv er motsatsen til passivisering, 

slik det fremkommer i arbeidsdiskursen: arbeid forbindes med å være nyttig, produktiv, syk 

forbindes med å være svak, uproduktiv. Denne normen, slik den blir synliggjort gjennom 

informantenes uttalelser, er sterkt internalisert, og blir materialisert i måten informantene 

presenterer seg selv og de verdiene de står for, som i dette tilfelle, er i overensstemmelse med 

velferdsstatens.  
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Velferd, sykdom og governmentality 
 

I kapitalismens og markedsøkonomiens navn er en regjerings mål blant annet om å ivareta 

sine borgerne produktivitet ved at de unngår sykdom og holder seg friske. I denne 

sammenhengen blir Foucaults begrep «governmentality»
 
et nyttig analytisk redskap for å 

videre utforske dikotomiene produktiv-uproduktiv, arbeidsfør-ufør, aktiv-passiv. Den er 

knyttet til begrepet biomakt og innebærer en “art for acting on the actions of individuals, 

taken either singly or collectively, so as to shape, guide, correct and modify the ways in which 

they conduct themselves” (Foucault 1988 i Burchell 1996:19).   

Michel Foucault drøftet forholdet mellom makt og kropp omfattende i sine verker. Som han 

selv uttrykte, var han interessert i «the question of the body and the effects of power on it» 

(Foucault 1980 i Lupton 1997:102). Jeg har allerede så vidt berørt dette tema i avsnittet om 

biologisk borgerskap. Foucaults tilnærming var grunnlagt i ideen om at forholdet mellom 

individ og stat eller regjerende myndighet er preget av underdannelse fra individenes side, og 

hvor deres kropper blir gjort om til føyelige, lydige kropper, eller i Foucaults ord «docile», 

som skal kontrolleres, reguleres og administreres for å tjene myndighetenes interesser. Denne 

formen for regjeringsmentalitet er ikke ensbetydende med dominans, men den refererer mer 

til en dirigering av den «frie vilje» (Higgs 1998). Den er med andre ord en form for både 

regulering og selvregulering. Jeg vil i første omgang diskutere reguleringsaspektet, for så å 

vende tilbake til selvregulering i kapittel fem. 

Statens teknikker for slik kontroll og styring består av eksempelvis statistikk og målinger, 

ekspertuttalelser, forelesninger, seminarer, kontroll utøvd av NAV og legebestanden. Lupton 

(1995) påpeker at det er viktig å merke seg hvem sine stemmer blir hørt i diskursene. De som 

har makt til å uttale seg, har også evne til å forme den offentlige opinionen (Bury 1998). På et 

av seminarene jeg deltok, der hvor man presenterte årsaker til sykefravær, var det forskere 

innen økonomi og arbeidsliv, som, med sine resultater, satte dagsordenen om at arbeid er den 

beste medisin mot dårlig helse. Ved å benytte seg av diskursen basert på ideologien «arbeid er 

bra for helsa» er de norske myndighetene med på å legitimere sine reguleringspraksiser, under 

biomedisinen og den kollektive velferdens premisser og, med Vikes (2013:191) ord, «i den 

individuelle autonomiens navn».  Dette er også en form for maktutøvelse, i tråd med 

Foucaults forståelse av makt. Statlig regulering foregår gjennom oppfølging fra NAV, 

arbeidsinkluderingstiltak, meldekort rapportering til NAV, jevnlig fornyelse av sykemelding 
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og regelmessig oppfølging fra arbeidsgiver. Om møtene med NAV uttalte en leder at hennes 

medarbeidere blir lettere stresset når de blir innkalt på et dialogmøte med NAV etter lengre 

sykemelding. Hun mener at disse møtene «skjerper dem litt», og antyder at de bidrar til å 

bedre arbeidsmotivasjonen og arbeidsmoralen. Hun legger til at «medarbeidere blir utrolig 

stressa av å bli innkalt på et sånt møte. Det er veldig…liksom, det er skummelt, jeg har ikke 

lyst å havne der, og nei, og nei, at det har gått så langt!» Hun antyder til at for noen er det 

skammelig å ha kommet så langt at de er nødt til å møte NAV og ikke være frisk ennå. På 

samme tid kan dette også tyde på at NAV oppleves som en mektig instans, det er staten selv 

man kommer i kontakt med, som til da var kun betraktet på avstand.  

Det er ingen tvil om at NAV som en institusjon i forlengelse av staten har blitt 

altgjennomgripende. Den står ansvarlig for ytelser til alle medlemmer til den norske trygden 

og er ansvarlig for forvaltningen av en tredjedel av statsbudsjettet. Gjennom sine mange tiltak, 

aktiviseringsprogrammer og tilgang til medisinske pasientjournaler, er NAV blitt en slags 

moderne Panoptikon
17

: et abstrakt overvåkningsorgan med evne, ressurser og mandat til å 

kontrollere individers liv (se Higgs 1998). NAV er til de grader allestedsværende at NAV 

akronymet har blitt til et ord i seg selv. Den har infiltrert det norske språket og dannet ord som 

«å nave» og «naver», begge to ladet med negative konnotasjoner i retning utnyttelse av 

systemet, svak karakter og uvilje til å bidra konstruktivt i samfunnet. 

Denne samme lederen mener at velferdssystemet er ikke kun representert av NAV. Leger har i 

like stor grad et moralsk sosialt ansvar for å vurdere hvem bør sykemeldes. Hun peker på at 

legen foretrekker til tider å ikke «ta opp den samtalen» og sykemelde i stedet, på grunn av 

dårlig tid, noe som også støttes av en annen leders uttalelser. Dette er i tråd med Nyborg og 

Carlsens begrep om legens portvaktrolle (Nyborg og Carslen 2009) til samfunnets moralske 

verdier. 

Universalismen i velferdsstatlige tjenester har blitt i den senere tid betydelig utfordret. 

Sykefraværsdebattantene, blant dem leger
18

, psykologer og økonomer, argumenterer for at for 

mange sykemeldte og for mange på trygd svekker velferdsstatens bærekraft. I tråd med 

biomedisinens utvidede repertoar av sykdommer argumenteres det også for at det har blitt 

lettere å sykemelde seg og at folks terskel for smerte og sykdom har samtidig blitt lavere. 

                                                           
17

 Begrepet panoptikon stammer fra sosialteoretikeren Jeremy Bentham som evnet å tegne en bygning med 

arkitektoniske elementer som tilsa at de som befant seg på innsiden av bygningen kunne bli observert og sett, 

uten at de selv merket det.  
18

 http://www.aftenposten.no/amagasinet/Jorgen-Skavlan-Nordmenn-er-blitt-som-bortskjemte-enebarn-

604612b.html, 16.09.2016 

http://www.aftenposten.no/amagasinet/Jorgen-Skavlan-Nordmenn-er-blitt-som-bortskjemte-enebarn-604612b.html
http://www.aftenposten.no/amagasinet/Jorgen-Skavlan-Nordmenn-er-blitt-som-bortskjemte-enebarn-604612b.html
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Dette har blitt møtt av Regjeringen med innføring av insentiver som skal styrke befolkningens 

motivasjon, kompetanse og vilje til å returnere til arbeid. Velferdspolitikken har beveget seg 

fra å være universell til å være behovsprøvd, noe som kan tyde på et skifte i 

velferdsideologien fra rettigheter for alle, til rettigheter for de pliktoppfyllende. I norsk 

sammenheng har dette betydd en økning i antall obligatoriske aktiviteter i regi av NAV for de 

arbeidstakerne som har en kronisk sykdom og har vært fraværende fra arbeidslivet i lengre tid, 

noe som i Foucaults ord, kunne betegnes som «normaliserende sanksjoner» (Foucault i 

Farsethås 2009). 

Emilie 

 

I intervjuet med Emilie på 46 år, som lider av diagnosen fibromyalgi, kommer det frem at 

etter å ha vært sykemeldt i mer enn 49 uker, stoppet arbeidsgiver utbetaling av lønnen. Etter et 

par møter med HR representant, NAV og leder ble det klart at Emilie måtte søke om 

arbeidsavklaringspenger, der hvor det ytes kun 60 % av lønnen. Flere oppfølgingssamtaler 

etterpå fikk Emilie vite at hun måtte «aktiviseres», at NAV skal samarbeide med henne om å 

lage en aktivitetsplan som skal motivere henne i å komme tilbake i 100 % stilling. Dette 

motivasjonskurset i regi av NAV var organisert i samarbeid med en ekstern oppdragsgiver 

som hadde som mål å kartlegge kompetanse, gi veiledning, og hjelpe den sykemeldte med å 

finne en jobb som er tilpasset hans evner. Denne kursholderen er på denne måten med på å 

definere Emilies behov på forhånd, og heller mer i retning av at det er Emilie som skal 

tilpasse seg arbeidsmarkedets krav, enn omvendt. 

Dette kurset var ikke frivillig, men et obligatorisk skritt i prosessen med å være mottaker av 

arbeidsavklaringstjenesten. Deltagelse på kurset var et vilkår for utbetaling av pengestønaden.  

Emilies tilpasning til de nye reglene betyr ikke nødvendigvis at hun adopterte velferdsstatens 

eller NAVs normer og verdier (Rugkåsa 2016). Det er nærmere en livsnødvendig praktisk 

omstilling, en «pragmatisk tilpasning til majoritetssamfunnet» (ibid), eller i dette tilfellet det 

dominerende normsettet som arbeid i hovedsak utgjør.    

 

I likhet med flere av mine informanter som ble mottakere av AAP, var en annen betingelse at 

de måtte sende et meldekort, elektronisk eller manuelt, til NAV hver fjortende dag med 

opplysninger om arbeidsforhold. På samme måte som nevnt ovenfor, var dette også et vilkår 

for mottak av stønad. Ble ikke kortet sendt i tide, kunne dette hindre utbetaling av penger. På 



59 
 

denne måten hadde myndighetene kontroll over mottakernes aktiviteter, men uten at det føltes 

direkte inngripende, en reguleringsteknikk som mange av informantene fant unødvendig. 

Både aktiveringstiltakene, regelmessig kontroll gjennom meldekort og andre slike insentiver 

er med på å fremme individuell agens og ansvarliggjøring, med andre ord en form for 

resiprositet (Bonvin og Moachon 2011). Dette vil jeg komme tilbake til.   

Dette illustrerer at tjenestene som før var universelle, er nå betinget og ytes til de som kan 

fremvise vilje til å arbeide. Det at Emilie måtte delta på et slikt kurs var grunnet hennes 

tilstand som ikke fullt ut syk. Som tidligere nevnt, utgjør kroniske muskel- og skjelettplager 

av den typen Emilie lider av, en av de mest trufne grunner for langvarig sykemelding i Norge 

i dag. Det er også denne gruppen slike motivasjonsprogrammer som oftest blir rettet mot og 

der hvor NAVs ansatte må foreta skjønnsvurderinger.  

Regjeringens satsing på arbeid kan ikke nødvendigvis anvendes på alle kategorier mennesker 

som står utenfor arbeidsmarkedet. Noen av informantene fikk tvert imot skade av et 

arbeidsprogram som var ment til å avklare arbeidsevnen. Et eksempel er MS-syke Jakob på 45 

år. Når han var på sitt verste, krevde allikevel NAV saksbehandleren at hans restarbeidsevne 

skulle kartlegges. Denne NAV-ansatte var opptatt av å få Jan til å jobbe til tross for at han på 

det tidspunktet var 75 % lam:         

 Han sa da: «ja, men hva med restarbeidsevne da? Du kan jo skrive.» Når normale funksjoner ikke er

 tilstede som det å tisse, b…e, mat, da er ikke dette jobbmateriale. Hele situasjonen var så surrealistisk.  

Jakob beskriver denne perioden som en av de tøffeste i livet sitt, noe som også gjorde at han 

ble verre. Jakobs saksbehandlers innstilling stemmer overens med min informant Thereses, 

som er ansatt i NAV:           

 Ikke det at jeg mistror folk, men det det har vært spørsmål om de ikke kan ta annet arbeid med denne

 sykdommen? 

I praksis innebærer kronisk sykdom blant annet en større grad av samhandling med statlige 

institusjoner og de aktørene som representerer disse. Mine informanter fortalte i intervjuene at 

å være kronisk syk gjorde dem isolerte. Denne isolasjonen skapte i sin tur et brudd i deres 

sosiale relasjoner. De inngikk derimot i nye relasjoner til velferdsstaten som klienter, 

pasienter og mottakere av statlige utbetalinger.   

Den norske velferdsstaten har mange ansikter. Den er representert gjennom den enkelte 

saksbehandler i NAV, ansatt i hjemmetjenesten, fastlegen eller spesialisten i medisin. I Norge 
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er sykdom en problemstilling som berører flere andre aktører enn den som rammes av 

sykdommen. Det er i denne samhandlingen mellom de forskjellige aktørene i en 

sykdomsprosess at sykdom formes, forstås, defineres og kategoriseres. Arbeidsgivers ansvar 

er å opprettholde bedriftens drift og produktivitet, samtidig som han er forpliktet til å følge 

opp den syke, tilrettelegge på arbeidsplassen og involvere seg i tiltak som vil hjelpe den 

sykemeldte til å komme tilbake i arbeid. Legens ansvar er i første instans å helbrede og trøste, 

men på den andre siden har han også et samfunnsansvar om å ikke tillate et overforbruk av 

sykemeldingsordningen. NAV på sin side har et overordnet ansvar om å forvalte og fordele 

velferdsgodene ved å sørge at befolkningen er i arbeid og slik bidra til å opprettholde 

velferdsstaten.      

Flere av mine informanter beskrev forholdet til NAV som et forstyrrende element i deres liv. 

For noen kunne det være en direkte årsak til forverring av symptomene, for andre utgjorde det 

en stressfaktor ved at de måtte forholde seg til NAV regelmessig, ha oversikt over saksgangen 

og saksdokumentene, delta på møter med NAV og arbeidsgiver og lese og forstå regelverket 

og de kravene de måtte innfri. Som en av mine informanter ga uttrykk for, ville hun 

foretrekke å få innvilget uføretrygd «for å få fred, for å slippe å ha NAV hengende over meg 

hele tiden».  

Begrepet «governmentality» innebærer at det er statens oppgave å styre sine borgere i retning 

av tilfredse og produktive individer. Dette rettferdiggjøres ved at det skapes en diskurs basert 

på verdien av arbeid og verdien av en sunn kropp, i kontroll, disiplinert, som en sosiokulturell 

ideal. Staten baserer diskursen på biomedisin og Webers arbeidsetiske verdier og legger vekt 

på at det er i individenes interesse å ta vare på seg selv og å fortsette å være i arbeid, mens den 

implisitte beskjeden er at det tjener staten også. 

Mine funn viser at informantenes relasjon til velferdsstaten i mange tilfeller var 

motsetningsfylt og at det gjenspeilet et manglende samsvar mellom informantenes 

forventninger til og forestillinger om velferdsstatens rolle og oppgave og den sistnevntes 

praksiser på lokalt og individuelt nivå.  Det som overses som oftest i denne samhandlingen er 

individers lidelse og de daglige utfordringene sykdommen utgjør. Jeg vil forsøke å belyse 

dette argumentet med et detaljert narrativ i neste del av kapittelet.  
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Kropp og produktivitet 
 

Produktivitetskravet individer må etterkomme er knyttet til både moralske, økonomiske, men 

også politiske argumenter. Dette er i tråd med det Scheper-Hughes og Lock (1987:26) hevder 

om at “cultures are disciplines that provide codes and social scripts for the domestication of 

the individual body in conformity to the needs of the social and political order”. Kroppen, 

ifølge Foucault (1991), er et sentralt fokusområde for en regjering, hvis praksiser er rettet mot 

individenes og befolkningens kropp. De syke må overvåkes, behandles og reintegreres igjen 

friske i samfunnet slik at deres arbeidskraft kan igjen bli utnyttet. Blaxter viser til at sykdom 

kan ha negative konsekvenser ikke kun for de som opplever det men også for samfunnet i sin 

helhet, ettersom «the sick are not productive, they may require resources and they must be 

controlled and monitored» (2004:7). Helse eller god helse blir i denne sammenheng en form 

for kapital (ibid:10). Men denne kapitalen har sin opprinnelse i kroppen som fremste redskap 

for arbeid og som middel til å forstå verden med.  

Herzlich argumenterer at i takt med den industrielle utviklingen i det 19.århundre, har sykdom 

blitt i tillegg et sosialt fenomen. Behovet for å håndtere sykdom i en større skala, som hadde 

sitt utspring i produksjonsprosesser, har ført til veksten av velferdslover. Helse ble da 

ensbetydende med arbeid, siden betalt arbeid ga rettigheter til sykelønn. Konsekvensen ble at 

sykdom var anerkjent som en legitim grunn for ikke å være i aktivitet (Herzlich 1995).  

Inaktivitet, på den andre siden, er et tegn på uproduktivitet. Parsons (1951) argumenterte for 

at sykdom utgjør et sosialt avvik nettopp fordi den tvinger et menneske til inaktivitet. Herzlich 

(1995:154) legger til at «linked to the economic point of view, man is defined as a producer, 

and the sick person is considered deviant because he is unproductive». Irenes utsagn 

underbygger denne teorien. Hun mener arbeid er en viktig verdi i livet, som hun gjerne vil 

overføre og lære bort til sine barn. Hun nevner at hun prøver å oppdra og gjøre det beste for 

ungene sine til «å bli produktive mennesker». 

Individenes produktivitet i Norge er et viktig politisk mål, mens NAV er en viktig aktør for 

myndighetene i denne forbindelse. Et av NAVs hovedformål er å hjelpe individer med å 

skaffe seg eller beholde arbeid. I følge en av seminar foredragsholderne, er NAVs visjon å gi 

mennesker muligheter til arbeid og meningsfylt aktivitet. NAV sitt ansvar ligger i å fylle 

gapet mellom den enkeltes ressurser og de kravene samfunnet stiller ved å ta i bruk NAVs 

virkemidler. De senere årene har det blitt innført en mengde tiltak i regi av Arbeids- og 
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sosialdepartementet og NAV. De fleste av disse tiltakene har som hovedmål å få folk raskere 

tilbake i arbeid. Ved hjelp av Trygves eksempel vil jeg i neste avsnitt illustrere hvordan et 

slikt tiltak kommer til nytte, hvordan dets effekter oppleves personlig, og om hvorvidt den 

bidrar til mindre eller større oppslutning til velferdsidealene. Dette narrativet inneholder alle 

de temaene jeg vil diskutere i avhandlingen: den personlige og den relasjonelle siden ved 

sykdom, maktaspektet i sykdomssammenheng, det omfattende begrepet «velferd» og den 

dialektiske relasjonen mellom rettighet og plikt, og mellom arbeid og sykdom. Som jeg skal 

vise gjennom dette narrativet, utgjør moral, sykdom og arbeid kjernen i diskusjonen om 

samspillet mellom individ og velferdsstat. I dette samspillet utformes informantens holdninger 

og tanker om seg selv og samfunnet han lever i, samtidig som informanten blir en aktiv aktør i 

denne utformingen.   

Trygve  

 

Trygve på 64 år er den informanten jeg har tilbrakt mest tid med og som etter hvert også ble 

min nøkkelinformant. Trygve har høyere utdannelse og beskriver seg selv som 

samfunnsengasjert. Han forteller at han har hatt utallige tillitsverv helt siden han var i 

tenårene. Han ble tvunget til å trappe ned på alt dette for nesten 20 år siden.  De siste 15 årene 

har han jobbet som lærer på flere skoler. Han virker stolt av det han har oppnådd i livet så 

langt, men gir uttrykk for at nå har han ikke energi lenger.   

Trygve innleder vårt første intervju med å fortelle at han har en veldig lang sykehistorie, som 

kan spores tilbake til tidlig barndom. Hans nåværende medisinske tilstand skyldes, ifølge 

Trygve, flere hodeskader og andre sykdommer som til sammen har gjort at han ikke lenger er 

i stand til å arbeide. Han forteller at han har forsøkt utallige behandlinger, alt fra 

bedøvelsessprøyte i nakken til nevropsykologi, homeopati, kiropraktikk, antroposofisk 

medisin og bindevevsmassasje. På 90-tallet fikk Trygve nyrebekkenbetennelse, en veldig 

alvorlig og smertefull tilstand som krever rask behandling: «De sa at hadde jeg kommet et par 

timer senere, så hadde jeg antagelig ikke kommet. Så det var flaks», sier Trygve. Denne 

tilstanden var det mest smertefulle Trygve hadde noen gang opplevd: 

Ja, bein brekte jeg…ahh, peanuts…ja, det vil jeg virkelig si altså, det er vondt der og da men det er

 liksom ikke noe krise. Jeg har brukket 13 bein i kroppen så jeg vet noe om det.   

Det fremkommer av Trygves narrativ at han bruker ironi og humor når han snakker om 

sykdommen og plagene sine. Han takler smertene ved å vitse om dem og til og med 
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bagatellisere dem, som en overlevelsesmekanisme. Trygve nevner at forut for hodepinen og 

de mange forskjellige skadene, har han også hatt flere lungebetennelser, en ryggprolaps og 

flere infeksjoner. I 2012, da han skulle foreta en enkel kikhullsoperasjon i tarmen, oppsto det 

komplikasjoner og han fikk betennelse i hele bukhulen. Trygve blir komisk-ironisk i sin bruk 

av metaforer: «Sånn som med alle sånne operasjoner er det en viss risiko. Den risikoen traff 

meg midt i magen!» Trygve følte at i etterkant av denne operasjonen ble hodepinen verre. 

Han beskriver denne episoden som den virkelig alvorlige milepælen i hans pasienthistorie. 

Han sier at han kunne godt ha klart å fortsette og jobbe, selv med den konstante plagsomme 

hodepinen, hadde det ikke vært for dette siste store inngrepet som svekket ham kraftig.  Etter 

det siste kirurgiske inngrepet gikk Trygve tilbake til jobb, men måtte sykemeldes igjen. 

Trygve sier at:           

 Fra når jeg begynte på skolen i høst, så vil jeg påstå det var en kamp nesten hver eneste dag å komme

 seg på jobb. Og holde ut og være der til jeg ikke skulle være der lenger.   

Trygve forteller at han er glad i å jobbe og alltid satset på at han skulle jobbe helt til han ble 

over 70 år. Allikevel ser han seg nødt nå til å gi opp denne kampen. To måneder tidligere 

hadde Trygve fått avslag på søknaden om uføretrygd, og klagde på dette. Det å lide av 

hodepine var i Trygves tilfelle ikke godkjent som grunn for å bli innvilget uføretrygd. I dag 

krever NAV en tydelig biomedisinsk hoveddiagnose. Trygves tilstand er et resultat av mange 

års skader, operasjoner og andre plager som i dag gir sitt utslag i konstant hodepine. Trygve 

betrakter ikke seg selv som et fungerende menneske lenger. Fordi hodepinen er så 

gjennomtrengende og alltid tilstede, har han konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker. Han 

sliter med å huske hva folk sier og glemmer selv de enkleste ting. Han forteller at han kan 

bruke flere timer på å skrive et brev til NAV, noe som før kunne blitt gjort på bare en time. 

Trygve sier:            

 Jeg kan godt være kjempekonsentrert som nå i en time eller to, men da er jeg ferdig i mange timer

 etterpå. Da kan jeg ikke gjøre noe annet enn å sitte og glo på boksen. (refererer til tv) 

Hans bevissthet er fokusert rundt smerten og gir dermed ikke plass til andre stimuli rundt 

ham. I følge Trygve:           

 Det er en konsekvens tror jeg av langvarige smerteplager, over 40 år, og de siste fem årene med ganske

 store andre plager. Summen av det er på en måte en utkjørt kropp og et utkjørt hode, som ikke tåler det

 den tålte.  

Til tross for det, er Trygve nødt til å delta på et tiltak om avklaring av arbeidsevnen i regi av 

NAV for i det hele tatt motta sin stønad. På det tidspunktet jeg intervjuet Trygve for første 
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gang ville hans sykemeldingsperiode gå ut i mai 2015. NAVs avslagsbrev på 

uføretrygdsøknaden var begrunnet med at han ikke hadde levert medisinsk dokumentasjon og 

at han ennå ikke hadde gjennomgått avklaring av arbeidsevnen av en 

arbeidsinkluderingsbedrift. En slik avklaring innebar rent praktisk å stemple seg inn på den 

nye «jobben» og utføre en veldig enkel aktivitet, fire timer om dagen i 12 uker. Trygve 

uttrykker ingen begeistring ved dette tiltaket. Han kan ikke skjønne at han noen gang kan 

jobbe igjen, i hvert fall ikke med den grad av smerter han har nå. Å avklare hans 

restarbeidsevne ser han på som en forpliktelse han er nødt til å føye seg etter fordi staten 

pålegger han det.  Trygves narrativ viser at han har tro på velferdsstaten og «har veldig sans 

for det prinsipielle i regelverket». Men for sitt eget vedkommende har han lite forståelse for 

hvorfor nettopp ham som er 64 år gammel må gjennomgå en slik arbeidsavklaringsprosess når 

flere av hans behandlende leger lenge har rådet ham å søke uføretrygd. Dette er Trygves 

mening om dette: «Jeg føler selv at jeg er ved veis ende i arbeidslivet, men det er mitt syn. 

Men jeg er med på å finne noe annet. Jeg er mottagelig for alle forslag».  

Han er for øvrig enig med myndighetene og de siste statistiske målinger i det han sier at 

«landet som sådan har altfor mange uføretrygdede. Så vi trenger å få det tallet ned som 

nasjon». Hans uttalelse er et uttrykk for at hvordan borgerne har det, er illustrerende for 

hvordan staten har det. Dette understrekes også i politisk debatt med at i europeisk 

sammenheng liger Norge på toppen av antall sykemeldte og uføretrygdede (se Mæland 2014). 

En stats rykte blir dermed svekket i den grad den ikke klarer å sørge for en produktiv 

befolkning som er i arbeid (Bauman 1995).    

Trygve har selv profesjonell erfaring med arbeid og arbeidsformidling. Han sitter dermed med 

et dobbelt perspektiv på velferdssystemet og sin egen sak. Han sier at han har opplevd å sitte 

«på den andre siden av bordet» og har forståelse for at NAV krever en slik arbeidsavklaring 

av ham. Han mener allikevel at det er urimelig av NAV å kreve dette av ham. Jeg blir 

nysgjerrig og spør Trygve om han ville stilt seg annerledes om han ikke hadde hatt jobben i 

Aetat. Dette er svaret jeg fikk: «Ja, det tror jeg, jeg tror jeg ville tenkt annerledes, jeg tror jeg 

ville vært lynforbanna på Aetat. Eller på NAV, som det nå heter». Han begrunner det på 

følgende måte:           

 Hør nå her, nå har jeg slept meg på jobb i 20 år, lenger enn legen sa jeg burde i 1994, for allerede da så

 sa fastlegen at nå burde du søke uføretrygd med alle de plagene dine. Så sa jeg «ikke f… heller».  
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Trygve utsagn synliggjør at han har gjort sin plikt som borger av den norske stat og enda mer, 

at han har jobbet til tross for smertefulle plager. Han er dermed berettiget til stønad, selv om 

han ikke har en entydig diagnose. Eller slik Therese sier, «du har jobbet mange år, du har 

betalt din skatt, dette er ditt sikkerhetsnett». 

For å forstå Trygves historie bør vi sette den i sammenheng med den sosiale, kulturelle og 

normative systemet han er en del av. Arthur Kleinman hevder at «local cultural orientations 

(...) organize our conventional common sense about how to understand and treat illness; thus 

we can say of illness experience that it is always culturally shaped” (1988:5). Trygves 

opplevelse av sykdom skapes ikke kun av hans egne oppfatninger alene eller av symptomene 

hans, men også i møte med andre og de verdiene de står for. I denne konteksten er NAV eller 

trygdesystemet en viktig medspiller, hvis avgjørelser kan ha livsviktige konsekvenser. Slik 

Hydle hevder, «trygdeetaten kanskje har den sterkeste samfunnsskapte makt, utenfor 

helsevesenet, til å definere og omdefinere sykdom» (1997:13). Trygve opplever 

maktrelasjonen mellom han og dette systemet på kroppen. Jeg tolker Trygves narrativ i lys av 

denne påstanden om at i sykdomssammenheng er både biomedisinen og trygdesystemet to 

sterke aktører i spillet om rettigheter og velferdsytelser. De syke bruker medisinske verktøy 

som tester og målinger til å legitimere sykdommen. Biomedisinen er på denne måten iført en 

sentral rolle i samfunnet, som «det eneste lovlige systemet for menneskers/fagfolks syn eller 

tro på sykdommers årsaker og konsekvenser» (ibid: 82). Trygdesystemet på sin side er den 

aktøren som i sykemeldingsprosessen har det siste ordet. 

Senere under arbeidsavklaringsprosessen viser det seg at Trygve ikke er fysisk i stand til å 

jobbe mer enn to timer per dag, grunnet både hodepinen og stive og onde ledd som følge av 

revmatisme. Oppgaven hans til daglig gikk ut på å oppdatere adresselistene for barnehager i to 

kommuner ved å kopiere og lime inn de forskjellige adressene i et Excel ark. Han forteller at 

etter «jobben» lå han hjemmet i tre-fire timer og,       

...var totalt ferdig. Så jeg var kadaver, helt. Så trappet vi ned til en time tre ganger i uken, og tre timer  

det er ikke noe verdt i arbeidslivet det, selvfølgelig.  

Trygve hadde i forkant et valg mellom å drive med denne type oppgave eller å sortere brune 

varer. Det siste innebar rent praktisk å sette inn diverse elektriske apparater i kontakten for å 

kontrollere om de fortsatt fungerer, noe Trygve mener er ytterst absurd. Tiltaket ga Trygve 

lite følelse av mestring eller en forståelse for at dette vil hjelpe ham på noen måte å bli 
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reintegrert i arbeidsmarkedet. Tiltaket var ikke tilpasset hans behov og krevde dessuten lite 

intellektuell kapasitet. Den tok i tillegg ikke hensyn til at hodepinen hans er en konstant 

variabel i denne likningen, som gjør at Trygve blir hindret i å gjennomføre hvilken som helst 

type aktivitet som krever konsentrasjon. Dette tok heller ikke saksbehandleren i NAV hensyn 

til. Slike tiltak er ofte mer et forsøk på å redusere følelsen av passivitet når man er mottaker av 

velferdsgoder, enn faktisk å redusere antall tjenestemottakere (Mead 1992 i Kildal 1999), noe 

som kommer tydelig til syne grunnet aktivitetens meningsløshet.  

Når Trygve beslutter at han ikke vil jobbe mer enn to timer daglig, fordi han blir betydelig 

dårligere av det, får han beskjed av sin saksbehandler i NAV at dette strider mot intensjonen i 

å avklare hans restarbeidsevne. Trygve finner saksbehandlerens innblanding i kontrakten 

mellom han og avklaringsbedriften upassende. Han føler at arbeidsinkluderingsbedriftens 

vurderingsevne, samt sin egen, blir ignorert av denne saksbehandleren. Som han selv sier det: 

«det er deprimerende, etter 43 år med skattebetaling. (...) Jeg ble engstelig for at dette skulle 

ta fryktelig lang tid og koste så mye mentalt både for meg og min kone, at det ikke var verdt 

det». Han uttrykker at han føler seg allerede deprimert for ikke å kunne gå på jobb lenger, 

ikke å ha den sosiale kontakten med elever og kollegaer.  

NAVs avslag på søknaden om uføretrygd tyder på at staten ikke betrakter Trygve som syk 

nok til å få en slik varig ytelse. Velferdsstaten symbolisert ved den enkelte saksbehandler i 

NAV ville ha Trygve til å fortsette i arbeid, selv i en redusert stilling. Slik velferdsforskerne 

Nanna Kildal og Even Nilssen påpeker, «the contractual relationship is based on asymmetric 

power relations and can be seen as instruments for controlling client behavior in order to 

create an «active citizen» (Nilssen og Kildal 2009 i Magnussen og Nilssen 2011:18).  Den 

spesielle formen for kontrakt som individet inngår med velferdsstaten avspeiler en 

maktrelasjon mellom individ og system, mellom individuell vilje og interesser og kollektive 

krav.  

Å bli presset til å jobbe mer enn han klarer og å ikke bli møtt med forståelse for sin situasjon 

opplever Trygve som frustrerende og belastende, i tillegg til at det er, slik han sier, «urimelig, 

nedverdigende og nedbrytende å ikke bli trodd». Det er av denne grunn at Trygve på dette 

tidspunktet ansetter en advokat som kan fremme hans sak. Trygve får kort tid etter medhold 

og innvilget uføretrygd. Trygve er lettet over utfallet og betrakter seg i grunn heldig og 

fornøyd som har blitt ferdig med avklaringen i sin sak så raskt og at han har nå en forutsigbar 

fremtid, hvor han kan begynne å planlegge igjen. Trygve legger til at: 
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Jeg må innrømme at jeg var deprimert en stund, har aldri levd med usikkerhet, bortsett fra denne korte 

perioden nå, jeg likte det dårlig, jeg taklet det ikke spesielt godt.  

Dette er i tråd med funnene til Malterud, Aamland og Werner (2013) i deres studie av 

mennesker som lider av uidentifiserte symptomer. De argumenterer for at anerkjennelse fra 

leger og andre profesjoner som skal ivareta ens helse er spesielt viktig for ens velvære. I 

mangel på dette forverres symptomene og individets livskvalitet svekkes (se også Kleinman 

1988). 

Å ikke få anerkjennelse for den sårbare situasjonen han er i nå fra et så viktig aktør som 

velferdsstaten, samt å ikke føle at hans egne vurderinger blir imøtekommet, stritter imot 

forestillinger om individuell autonomi og frihet til å påvirke egen situasjon. I Trygves øyne 

har staten klart oppgaven med å gi ham denne friheten. Ideologien velferdsstaten er bygd på 

har ført til en sterk allianse mellom enkeltindividet og staten (Vike 2004).  I det Trygve føler 

at han ikke lenger har kontroll over sin egen situasjon føler han samtidig at ham mister sin 

autonomi og selvstendighet. Dette i sin tur gjør at Trygve opplever en fysisk reaksjon, som gir 

utslag i angst, frustrasjon, usikkerhet og depresjon. Han føler seg motarbeidet og sviktet av en 

statlig forvaltningsetat som er ment til å hjelpe ham, og som skal være en representant for 

staten. Det blir tydelig at ettersom «staten er selve garantisten og fundamentet for individuell 

frihet» (Vike 2004:93), føler Trygve at denne friheten er nå betydelig svekket i hans møte 

med NAV. Eller med Vikes ord, «enkeltmenneskets avhengighet av staten har blitt så 

naturalisert at det å ikke få et gode man mener seg berettiget til, faktisk kan forstås som et 

statlig overgrep» (ibid:94). Han blir presset av NAV til å jobbe mer enn han klarer, noe som 

viser seg å være ugunstig for hans helse. Systemet han møter på fungerer slikt mot sin hensikt. 

Når Trygve sier at han føler han blir diktert av en NAV konsulent som «sitter på makten», 

tyder dette på at han opplever forholdet til NAV som undertrykkende, hvor han er den 

svakeste part. Han mener at det byråkratiske systemet NAV mangler medmenneskelighet og 

kun leser lovens bokstav, og ikke intensjonen. Selv om det er en sannsynlighet for at systemet 

NAV er mye mer omfattende og komplisert enn hva både jeg og Trygve kan ane, vil det 

likevel være av mindre betydning, når det sentrale for denne oppgavens anliggende er å vise 

til den enkeltes opplevelse av NAV institusjonen og hvordan relasjonen mellom den enkelte 

ansatt og hans kunde setter sitt preg på den sistnevntes liv. 

Jeg vil argumentere for at de forskjellige konfliktlinjene som oppstår i samhandlingen mellom 

de syke informantene og de forskjellige instansene de kommer i kontakt med utspiller seg i en 



68 
 

negativ opplevelse for den syke som rent praktisk går ut på spørsmål om egenverd, moralsk 

karakter, lojalitet ovenfor staten og samfunnet, selvtillit, og rolle i det lokale fellesskapet. 

Mine informanters forhold til staten er et paradoksalt et, i det de både misliker statens kontroll 

og inngripen i deres liv, samtidig som de støtter seg på staten når de trenger hjelp. Dette 

forholdet utspiller seg i en nærhet-avstand handlingsramme, og tvinger informantene til å 

kontinuerlig tilpasse sine krav, justere sine forventinger, og handle deretter, men under 

betingelser definert ikke av dem selv, men av «systemet». Vike hevder at velferdsstaten har 

lagt til rette for at dens borgere skal klare seg på egen hånd. Dette gjøres først og fremst 

gjennom den brede variasjonen i velferdstjenester. Det er nettopp dette som også skaper tillit 

til staten. Måten disse tjenestene forvaltes på av førstelinjens ansatte, samt deres innhold, 

mener Vike har avgjørende betydning for hvordan individene oppfatter sitt borgerskap på, 

men også for tjenestemottakernes identitet og verdighet (Vike 2016:16).    

 

Resiprositet i velferdskontrakten 
 

De kronisk syke informantenes narrativer gjenspeiler det dialektiske forholdet mellom arbeid 

og sykdom, innenfor rammen av norsk statlig velferdspolitikk. De peker samtidig på det at for 

staten er det viktig å utnytte enhver restarbeidsevne individer måtte ha igjen for at dens 

økonomiske grunnlag skal opprettholdes. Paradokset i dette forholdet er, som jeg skal forsøke 

å vise til her, at selv om man ikke møter den holdningen man forventer av statens 

representanter, blir ikke desto mindre informantenes tillit til staten svekket. Til syvende og 

sist handler det om individuelle holdninger på begge plan, både fra NAVs ansatte og deres 

kunder, som ikke settes i sammenheng med den overordnete velferdsstatlige ideologien. Med 

andre ord er det ikke nok å bli dårlig behandlet av NAV, leger og liknende aktører for at man 

skal miste troen på velferdsstaten. Jeg vil argumentere videre for at, etter min oppfatning, 

staten heller mer i retning av plikt, mens informantene legger mer vekt på rettighet. Unntaket i 

utvalget mitt er de informantene som jobber eller har jobbet i NAV eller tidligere Aetat. 

Den norske velferdsstaten har tatt på seg den paternalistiske rollen om å ivareta borgernes 

rettigheter. Men dette forholdet er gjensidig. I dag må borgerne vise til at de har gjort seg 

fortjent til disse rettighetene ved å si ja til aktivitetsprogrammer og motivasjonskurs. 

Resiprositetsprinsippet er sterkere gjeldende i dag enn i velferdsstatens tidlige dager (Kildal 

2012). Det legges nå i større grad vekt fra politisk hold om retten til arbeid, og ikke retten til 
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velferd. Man må kunne gjengjelde mer for de rettighetene man før tok for gitt. De universelle 

sosiale rettighetene T. H. Marshall (2006) snakket om baserer seg slik mer på ansvar for egen 

velferd og pliktoppfyllelse, og blir til kontraktuelle rettigheter (Kildal 2012). Den sosiale 

kontrakten man inngår med staten og som har velferdsordningene som sitt grunnlag, blir en 

anledning for både stat og individ å legitimere sine handlinger. Jeg har tidligere vært inne på 

hvordan syke mennesker legitimere sin status som kronisk syke. Når det gjelder staten, er 

dens legitimering i dag innskrevet i vurderingen av hvilke behov som er legitime og hvilke 

som ikke er det (ibid). 

En annen måte å betrakte relasjonen stat-individ i velferdsstaten på er som en 

gavebytterelasjon (Rugkåsa 2016). Ifølge protestantisk arbeidsetikk, er plikten til å arbeide en 

kilde til å oppnå selvstendighet og anseelse på. Den norske velferdsstat baserer sine 

arbeidsinsentiver nettopp på dette, at arbeid er likhetsfremmende og verdiskapende. Arbeid 

gir mulighet til både selvutvikling og statlig utvikling. Lønnsarbeid er fremfor alt normen, 

hvor det forventes at man skal delta i for fellesskapet, som man selv er en del av. Å stå utenfor 

arbeidsmarkedet, uten mulighet til å forsørge seg selv, er ensbetydende med å ikke yte til 

fellesskapet, å ikke være lik andre, og dermed ikke likeverdig. Man bryter slik 

resiprositetsprinsippet og nyter istedenfor å yte (ibid). Å motta arbeidsavklaringspenger og 

trygd er på denne måten et brudd med sentrale verdier i samfunnet. Sagt på en annen måte, er 

«plikten til å gi og til å motta (...) et normativt grunnlag for sosiale fellesskap» (Mauss 1995 i 

Rugkåsa 2016).  

De statlige insentivene som i den senere tid er blitt anvendt for å motvirke sykefravær er tett 

knyttet til dette moralske «yte for å nyte» prinsippet, samt at de er rettet mot å motvirke 

passivisering av tjenestemottakerne. I tråd med Webers arbeidsetikk, vil passivisering 

motsette seg idealet om selvberging, som i dag kan knapt oppnås på andre måter enn ved 

lønnet arbeid. På engelsk blir dette uttrykt som «workfare for welfare». I og med at statens 

generøsitet og omfattende tjenester kan virke fristende for den enkelte å velge fremfor arbeid, 

har det blitt viktigere for staten å bekjempe og forebygge slike uønskede tendenser. 

Begrunnelsene er hovedsakelig økonomiske og støtter seg som nevnt på statens fremtidige 

bærekraft. Staten, med dens tjenester og politiske virkemidler, forsøker å integrere alle i 

arbeidsmarkedet gjennom aktiviseringstiltak, som gjør mottakerne til attraktive og 

ansettelsesbare jobbsøkere. (Bonvin og Moachon 2011) Alternativet, ekskludering fra arbeid 

ville vært ensbetydende med sosial og økonomisk marginalisering, også fordi velferdsytelsene 

er mye lavere enn lønnen.  
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Resiprositet handler i stor grad om tillit. Tatt i betraktning de store statlige ressursene NAV 

kontorene forvalter, blir det viktig å vurdere nøye hvem som skal få innvilget og hvem ikke. 

Slik Ingvild uttaler: «Vi sitter og forvalter fellesskapets penger og vi må forvalte dem på en 

fornuftig måte». Hun understreker at forholdet mellom bruker og stat er basert på gjensidig 

tillit og at hun hun bygger opp saken rundt det klienten sier, men hvis det viser seg at dette er 

feil, «da er jeg ikke nådig, for dette er basert på tillit. Jeg har sikkert blitt lurt, men jeg stoler 

på folk. Ellers så kan jeg ikke være der». 

Therese deler samme syn og forteller at:        

 Folk har et valg, det er ingen som kan tvinge til å jobbe hvis du ikke vil. Men hvis du ønsker 

 ytelser fra NAV da er det klart at det må avklares om det er noe restarbeidsevne og om du kan delta i

  noe. Og det er på en måte riktig, for vi er kjempeheldig som har den velferdsstaten vi har i Norge, at vi

 blir så godt ivaretatt som vi blir. Hvis mange utnytter det så går jo ikke lenger. 

Thereses utsagn peker også på at selv om velferdsstaten legger til rette for at man skal være i 

arbeid, er det fortsatt opp til den enkelte å være villig og aktiv nok til å oppsøke jobb selv, i 

tråd med individualiseringstendensen. «Å yte for å nyte» skinner også gjennom i sitatet fra 

Thereses. Man må være villig til å delta på avklaring og andre aktiviteter, det vil si 

samarbeide med statens representanter for å kunne nyte av de statlige stønadene. 

Ingvild er av samme oppfatning når hun snakker om uføretrygd og AAP ytelsen. I følge henne: 

«uføretrygd er en varig ytelse, og det er veldig vanskelig å si at noe er varig». Hun snakker 

om at man må vurdere godt før man innvilger en slik ytelse og at det medisinske må være 

godt dokumentert. Hun mener også at man bør vurdere restarbeidsevnen til den enkelte fordi 

«til tross for alvorlig sykdom så kan det hende at du kan jobbe litt». Hun benytter seg av en 

billedlig metafor når hun beskriver uføretrygdprosessen:      

 Hvis man kan tenke seg en lang korridor med mange dører, så står det uførepensjon på den døra nederst

 i gangen. For at vi skal komme dit, så må alle de andre dørene være lukket. Ingen dør må stå på gløtt. 

Jeg leser hennes utsagn dithen at som borger av velferdsstaten  skal man gjøre sitt ytterste for 

å både arbeide, til tross for visse plager, og til å dokumentere og bevise sykdommen. Det er 

ens eget ansvar og plikt ovenfor staten og fellesskapet å sørge for at disse to vilkårene er 

oppfylt, før man gjør krav på en varig «gratis lønn» fra staten.  

I følge Kildal (2011:51), strider denne tankegangen mot de opprinnelige prinsippene staten 

var tuftet på, nemlig at «no citizen should be denied basic goods needed to live a decent life». 

I dag går insentivene ut på å kombinere mottak av statlige utbetalinger med lønnet arbeid, 

hvor mange av disse utbetalingene betinges av en eller annen form for aktivitet som NAV har 
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utarbeidet for en. På denne måten kan man hevde at resiprositeten er svekket av en makt 

ubalanse som oppstår i relasjonen individ- stat. Denne ubalansen har jeg prøvd å skissere 

ovenfor ved å vise til Emilie og Trygves eksempler. Med andre ord, å være borger i en stat 

innebærer ikke lenger en automatisk overføring av rettigheter. Kapitalismens krefter og 

markedsprinsipper har tatt overhånd og slik Pinder (2011:173) hevder, til tross for at «social 

programmes, including welfare, were developed to protect citizens against the vagaries of the 

market», er velferd tett knyttet til «the capitalist marked because it guarantees a healthy and 

complacent working class». Det blir desto viktigere at når livet står på spill og man risikerer å 

miste de nødvendige materielle ressursene som opprettholde det, føyer man seg etter de 

reglene og normene man blir innviet i av de aktørene som kan kontrollere de ressursene, i 

dette tilfelle NAV.  

Oppsummering 
 

Det fremgår av intervjuene jeg gjennomførte med både lederne og informantene at de begge 

sluttet seg til den norske modellen for velferd. Begge kategorier informanter mente at den 

norske velferdsstaten, med sine omfattende velferdstjenester, bør tas vare på ved at flest mulig 

er i arbeid.  

For informantene var møtene med statlige institusjoner en type setting der maktrelasjoner 

kom til syne. Det viktigste funnet jeg har gjort i denne forbindelsen var at de dominerende 

diskursene disse institusjonene er med på å skape blir ikke mottatt av «lydige, føyelige» 

individer men av tenkende, følende mennesker som responderte på hver sin måte. De var ikke 

passive mottakere, men aktive forhandlere som gjorde denne diskursen til sin egen og 

forvandlet dens innhold på en måte som reflekterte deres interesser, ønsker og livssituasjon. 

Som jeg har forsøkt å vise til i dette kapittelet, spiller velferdsstaten og dens representanter en 

viktig rolle i informantenes liv. Deres oppfatning av hvordan velferdsstaten er og hvordan den 

bør handle i forhold til deres situasjon står i motsetning til deres faktiske opplevelse av dette 

forholdet. Møtet med staten foregår altså i spenningsfeltet mellom informantenes egne 

forestillinger om staten på den ene siden, og statens representanter og den velferdspolitikken 

de forvalter på den andre. Til tross for at denne motsetningen innehar en abstrakt, ideologisk 

form, gjør den seg gjeldende i informantenes kropper fysisk og emosjonelt på samme tid. Jeg 

tolker det slik at de opplever en form for svikt fra velferdsstatens side, men uten at det 

forårsaker tap av tillit til verdiene den er bygd på eller velferdsstaten som sådan. 
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KAPITTEL 5  

Moral, rettighet og plikt 
                                  

“The imperative of health: at once the duty of each and the objective of all”. 

                                                                                                      (Foucault, 1991:277).  

I den vestlige delen av verden har helse, slik sitatet fra Foucault peker på, blitt til et imperativ. 

God helse er ethvert individs plikt, samtidig som den blir et mål i seg selv, sier Foucault. 

Mine funn tyder på at samfunnsdiskursen rundt fravær fra arbeid er en grunnleggende moralsk 

en, med vekt på individenes selvansvar for eget liv og helse. Dikotomien helse-sykdom 

reflekterer moraliteten i en annen dikotomi- aktivitet-inaktivitet. Medisinsk fremgang har 

forsterket menneskers tro på fagets helbredende evner. I kjølvannet av det har det oppstått et 

økt fokus på det å leve sunt og dermed en større bevisstgjøring rundt egen kropp. Det ser vi 

gjennom blant annet den store tilgangen til og variasjonen av dietter, kostholdsråd og 

vektlegging av mosjon og trening. Fredrik Engelstad underbygger dette argumentet ved å 

hevde at «i den velutviklede norske velferdsstaten er det over de siste 100 år vokst fram et 

omfattende medisinsk sunnhetsregime» hvor «befolkningen omsluttes ikke bare av 

skreddersydde medisinske tilbud over hele livsløpet, men også av en massiv medisinsk 

oppdragelse» (Engelstad 2003 i Fugelli og Ingstad 2009:35). Helse blir ensbetydende med å 

ha anseelse, å ta styringen over eget liv og eie selvkontroll. Fordi helse blir på denne måten 

også et individuelt anliggende, blir desto mer sykdom et spørsmål om moral og karakterstyrke.   

I denne delen av oppgaven vil jeg utdype og diskutere videre selvreguleringsaspektet jeg 

nevnte tidligere. Den moralske diskursen knyttet til sykefravær er bindeleddet og 

fellesnevneren mellom diskursen om biomedisin og den velferdspolitiske diskursen. Det 

finnes iboende moraliserende trekk ved begge de nevnte diskursene, uten at de direkte eller 

eksplisitt diskuteres offentlig.  Moral blir gjort om til en kulturell verdi. Den blir reprodusert 

ved å både ta i bruk vitenskapelige argumenter i forhold til biomedisin, politiske, i forhold til 

ideen om velferd for alle og for velferdsstatens bærekraft, og moralsk-religiøse, med hensyn 

til verdien av arbeid for enkeltindivider og samfunn.  

Jakten på lykke og vellykkethet er det som kjennetegner det moderne samfunnet. Dette kan 

oppnås ved at man presenterer seg selv ved hjelp av egen kropp og fremstår som sterk, frisk 
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og i kontroll av egen helse og livssituasjon. I denne diskursen blir arbeid et viktig middel i 

realiseringen av drømmen om status og anseelse. Ut ifra et økonomisk perspektiv blir 

produktivitet gjennom arbeid knyttet til kroppen og dens ytelse under normal fungering. Kun 

gjennom arbeid kan det moderne individet oppnå helse, lykke og sosial anerkjennelse, samt 

materiell belønning for deres fysiske eller intellektuelle innsats. Slik blir kropp knyttet til både 

produksjon, arbeid, kapital og selvrealisering. Individet blir målt og vurdert i forhold til det 

han er i stand til å produsere for samfunnet. Ettersom noen kan bli kronisk syke, kan dette 

innebære en eksklusjon fra arbeidslivet, og implisitt, fra andre sosiale sammenhenger over 

lengre tid.   

Det moralske aspektet er relatert etter min oppfatning til: 1. legitimering av sykerollen 

(spesielt når en lider av en uforklart, usynlig sykdom), 2 plikten til å bevare den gode helsen, 

3. stigmatisering, som belyser både underliggende maktforhold, men også kulturelle, sosiale 

og økonomiske aspekter som er i samspill under en stigmatiseringsprosess. Jeg har allerede 

vært inne på hvordan informantene legitimerte seg og deres status som syke. I denne delen av 

oppgaven vil jeg ta for meg plikten til god helse og stigmatiseringsprosessen informantene 

opplevde.  

«God helse er lik høy moral» 
 

“From its beginnings in the eighteenth century as the paternalistic concern for the health (and therefore 

productivity) of its workforce, capital has managed to transform the body of the contemporary…worker 

into the perfect model of self-discipline…in short, one must exude health, energy and vitality. This 

healthy body must moreover, be obtained by individual effort and achievement”.     

      (Holliday and Thompson i Mcgillivray 2005: ) 

Den moralske siden ved sykdomsdiskursen kjennetegnes ved at det er individets ansvar og 

moralsk plikt til å holde seg ved god helse (Lupton 1995). Rettigheter og plikter i forhold til 

sykdom blir omformulert i dag til å gjelde mer som at retten til helse blir til plikten til helse, 

og uhelse gjort om til en svikt, en offentlig bekreftelse på en livsstil som ikke bare er feil, men 

også usolidarisk (Johanisson 1990 i Vidman 2008:73). Derav også tendensen fra politikernes, 

legenes og samfunnets side til å fungere som overvåkere (ibid). Det forventes at man bevarer 

helsen ved å holde seg informert i en verden der årsaker til dårlig helse, risikofaktorer for 

sykdom og effektene av en sunn livsstil er lett tilgjengelige, takket være media og internett. 

Det handler om plikten til å være bevisst disse faktorene og de valgene man foretar som kan 
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ha konsekvenser for ens helse. Man har både en plikt til å yte for fellesskapet i form av å selge 

sin arbeidskraft og betale sin andel til velferdskassa, og samtidig en plikt til å holde seg frisk 

og sunn for å drive arbeid
19

. Følgelig, blir det lett å rette en moraliserende finger mot de som 

bryter med denne normen ved å bli kronisk syke, og spesielt de som attpåtil blir syke av en 

usynlig, uforstått sykdom som strider mot de vante forestillinger av hva en sykdom er. Den 

nye normen om god helse er, ifølge Rose, en del av en «aktiv borgerskabsetik» hvor  

 ...maksimeringen av livsstil, potentialer, sundhed og livskvalitet næsten er blevet obligatorisk, og hvor

 negative vurderinger rettes mot dem som ikke, hva grunden så end kan være, vil adoptere en aktiv,

 informeret, positiv og fornuftig relation til fremtiden (2009:53,54).  

Kunnskapen om kroppen og sykdommen, med andre ord biomedisinen, virker disiplinerende 

(Vidman i Sandvin 2008). Både i Trygves og Jakobs tilfelle er det neppe noen som vet mer 

om sin sykdom enn de gjør selv. Dette skyldes både det at de er kunnskapsrike mennesker, 

men også fordi de er aktive borgere som verner om sine grunnleggende rettigheter gjennom 

tilegnet kunnskap. De hevder seg selv, sin identitet og sine behov ved hjelp av denne 

kunnskapen og konstruerer slik sine egne skjebner. Foucault (1991) uttalte at regjeringers mål 

er å gjøre individer til lydige borgere. Trygve, Jakob samt andre informanter, beviser at dette 

er et mål som ikke alltid blir nådd. Eller sagt på en annen måte, sosiale aktører er hverken 

styrt fullt ut av den dominerende diskursen, eller helt i stand til å trå ut av den (Lupton 

1995:137). Selvregulering inntrer ved at informantene internaliserer helsediskursen og 

handler etter verdiene velferdsstaten fremmer. Rose (2009:51) sier at sunnhet,  

...forstået som et imperative, for selvet og for andre til at maksimere livskræfterne og den levende krops 

potentialer, er blevet et nøgleelement i de moderne etiske systemer. 

Den moralske diskursen grunnlagt i de dominerende sosiale normene er en sannhetsdiskurs 

(ibid), og den fremste verdien i denne sannhetsdiskursen er sunnhet, som med Roses (ibid:241) 

ord er «et af de nøgleaspekterne i det etiske arbejde mennesker udfører på sig selv». Kronisk 

sykdom og dens konsekvens, fravær fra arbeid, gjør at de som lider av den blir ansett som 

mislykket i oppgaven om å leve opp til de gjeldende sosiale normer om å være et produktivt, 

uavhengig menneske. Begreper om skam og sviktende moral festes ved diskursen om å være 

kronisk syk og stå utenfor arbeidslivet. I lys av ideen om at man står selv ansvarlig for å ta 

vare på helsen, for å kunne være en produktiv borger, blir de syke møtt med ofte 
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 For videre lesning om plikten til helse, se Greco (1993) «Psychosomatic subjects and the duty to be well”. 
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moraliserende kommentarer fra andre, ettersom «the term sick has itself become a powerful 

metaphor for moral condemnation» (Comaroff 1982 i Lupton 1994).  

Kroppskontroll og selvstyring blir ansett som utslagsgivende for den moralske karakter. Å 

være i kontroll blir ensbetydende med å være rasjonell. Kontroll over kroppen og dens 

disiplinering kan ses i sammenheng med den protestantiske arbeidsetikk jeg var inne på 

tidligere (Lupton, 1994, 1995). Den fremmer de samme verdiene om askese og selvdisiplin. 

Men helse i seg selv har ikke den samme verdi, med mindre den kan brukes til noe. Og dette 

formålet er som regel arbeid. Mine informanter hadde et bevisst forhold til innholdet i denne 

diskursen. De var villige til å trene for å oppnå bedre helse, og forhåpentligvis komme tilbake 

i arbeid. Å trene var deres måte å delvis ta tilbake kontroll over kroppen, noe de kunne styre 

selv, i den grad kroppen tillot dem.   

Trygve  

Trygve er av den oppfatning at, for hans del, er trening nødvendig for å komme tilbake til en 

forholdsvis akseptabel fysisk kondisjon, etter det store inngrepet han gjennomgikk. Trygve 

sier på vårt andre møte på et treningsstudio, der hvor hans personlige trener var tilstede, at 

«jeg la på meg 10 kilo på to år etter den sykdommen og det er akkurat 10 kilo for mye.» Siden 

han begynte å trene i 2014 sier Trygve at han la ned cirka 200 timer med trening. Han har et 

fast treningsprogram til faste tider, og trener nesten hver dag. Trygve føler at trening hjelper 

på hodepinen, men kun mens han trener. I den siste tiden har Trygve trent så mye at han 

opplever nå å ikke ha utbytte av det lenger. Han betrakter seg som overtrent, og vurderer å 

redusere antall timer på treningsstudio. Hans innsats for å komme tilbake til den gamle 

formen er Trygves måte å vise sin vilje til å bli bedre, å bli fungerende igjen. Trygve benytter 

seg igjen av en metafor når han beskriver hvordan han følte seg på sitt verste. Som nevnt 

innledningsvis, bruker han ordet «kadaver» når han snakker om flere sosiale sammenhenger 

han måtte trekke seg ut av på grunn av den store påkjenningen de medførte. Slik han beskriver 

det, ble han «totalt ubrukelig til noe som helst», som for eksempel da han skulle ut på en 

konsert med et band han hadde lenge ønsket å se, men ikke klarte mer enn ti minutter på 

grunn av støyet. Parsons hevdet at helse er en betingelse for sosial handling og det moderne 

samfunnets fungering (Parsons 1951 i Bury 1997:4). Helse, i følge Parsons, bidrar til 

samfunnets optimale fungering, mens sykdom oppfattet ham som individers manglende evne 

til å utføre sine vanlige sosiale plikter og roller (ibid).   
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Helene  

For Helene, som ble diagnostisert med ME i 2011, er derimot trening blitt hennes nye «jobb». 

Hun har selv gått med på å forplikte seg til å møte opp jevnlig på et treningssenter, der hvor 

hun kan være sosial, komme i bedre form, og møte sine venner, hvorav noen er i samme 

situasjon som henne. Trening er for henne blitt en sosial arena, som erstatter den gamle tapte 

arenaen arbeidsplassen utgjorde. Helene prioriterer ikke husarbeid, men foretrekker å gå på 

trening med grønn resept to ganger i uken. Der er hun sammen med en «herlig gjeng». På 

fredager går hun tur med andre som også er sykemeldt: «jeg kan ikke legge meg ned, jeg kan 

ikke låse meg inne. Jeg får bare ha det litt vondt.» Hun bruker treningssenteret som en arena 

der hun kan være seg selv, uten at noen dømmer henne, og hvor hun kan møte andre som 

viser henne forståelse. Å ikke være til bry for andre med å klage over hvor vondt man har det 

eller hvor ille det står til med dem er et gjennomgående tema i min oppgave.  Helene er 

opptatt av på den ene siden å vise hvordan sykdommen har påvirket hennes sosiale relasjoner 

og har innskrenket hennes bevegelsesfrihet, samtidig som hun fremviser en sterk vilje til å 

ikke la sykdommen seire. Hun svarer til og handler i samsvar med samfunnets forventinger 

om å «ta seg sammen», og ta ansvar for eget liv.      

Informantenes fortellinger om møtet med velferdsstatens representanter var, etter min 

oppfatning, kjennetegnet av en slik stilltiende ansvarliggjøring. Jakob, som lider av MS, er 

ytterst fysisk begrenset i sin mobilitet utenfor hjemmet. Han lider av smerter som, slik han 

beskriver det, få av oss ville i det hele tatt taklet. Han kjenner sin sykdom og har allerede 

gjennomgått en rekke inngrep og behandlinger for å forbedre livskvaliteten. Likevel blir han 

spurt i samtale med bydelens helserepresentanter om hvorvidt han har vært på smerteklinikk, 

14 år etter at han først ble syk.  Jakobs reaksjon er: «det var surrealistisk, det ble bare dumt og 

rart.» Han hadde allerede vært på to klinikker. 

Irene  

Begreper om skam stigmatisering festes ved diskursen om å være kronisk syk og stå utenfor 

arbeidslivet. Dette aspektet belyses også av Irene historie. Hun forteller at siden den første 

hjerteoperasjonen har hun ikke vært i arbeid. Etter ett år med sykemelding, begynte hun å 

motta forskjellige ytelser fra NAV: først rehabiliteringspenger, så tidsbegrenset uføretrygd. 

Nå mottar hun arbeidsavklaringspenger som hun fikk innvilget i utgangspunktet i fire år, men 

som hun nå har forlenget med ytterligere to år. Irene håper fortsatt på at hun skal klare å kvitte 

seg med sykdommen og begynne å arbeide igjen: «Jeg har ikke lyst til å bli ufør. Jeg klamrer 
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meg…jeg vil…jeg skal ut i jobb jeg. Må bare bli frisk først». Irene klarer ikke å forholde seg 

til tanken om uføretrygd: «Å bli ufør, det er en ikke-orke tanke for meg». Irenes mor skadet 

en fot og ble ufør for en del år siden. Hun føler at det er fortsatt vondt å si det, for hun har 

aldri helt klart å skjønne det. Hun tenkte at moren kunne ha godt jobbet litt selv med en skadet 

fot. Nå føler hun at historien gjentar seg i det hun er blitt syk selv. Irene sier: «Kan tenke meg 

at min datter har de samme nedsettende tanker om meg som jeg har hatt om min mor.» Selv 

om hun nå mener at det var riktig av sin mor å bli uføretrygdet da, klarer hun ikke helt å se 

seg selv der. Og det er derfor hun fortsatt klamrer seg fast til AAP. Hun har hatt lite kontakt 

med jobben og kollegaene sine. På de få samlingene hun var på følte hun skam. Det samme 

skjedde når hun var blant fremmede og hun måtte svare på spørsmål om hva hun driver med: 

«Da har jeg ikke lyst å si at jeg er syk. Jeg er litt utafor akkurat nå, men jeg jobber der og der. 

Det er skamfullt». Irene har lært mye om seg selv og andre i samme situasjon: «Jeg har blitt 

mye mer ydmyk for hva folk har å streve med».  

Therese  

I 2012 måtte Therese, som er ansatt i NAV, søke om AAP. Hun befant seg da i rollen som den 

syke, en ny og ukjent opplevelse for henne, som til da hadde sittet og behandlet søknader av 

samme type. På møtet som ble holdt med en NAV representant fra en annen kommune og 

hennes leder, føltes det ubehagelig for Therese å måtte erkjenne at det har gått så langt som til 

dette: 

T: Og da var det veldig interessant, for da satt jeg på den andre siden av bordet i NAV, og det er en 

veldig nyttig erfaring.  

A: Hvordan føltes det?  

T: Jeg følte meg så «høy» (gjør tegn med fingrene til en liten størrelse). 

På spørsmål om hva hun mente når hun pekte på at hun følte seg så høy svarer Therese: «når 

man føler seg veldig dårlig, da er det så lite å gå på». Det at hennes saksbehandler måtte 

komme helt fra Oppegård til hennes lokale NAV kontor gjorde at hun følte at hun «hadde 

vært en belastning». Den andre grunnen var også fordi hun ikke hadde et svar på spørsmål når 

hun kunne tenke seg å komme tilbake til jobb. Hun sier at dette var en nyttig erfaring når hun 

skal jobbe med brukere. Therese er innforstått med det inntrykket det skaper å være syk og 

borte fra jobben. Men hun føler selv at hun har moralsk integritet og tar avstand fra den 

kategorien som later som de er syke:        

 Jeg har vært veldig lite borte fra jobb. Jeg bruker ikke egenmeldinger eller noen ting. Jeg bare tar meg
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 sammen skjønner du, jeg tar meg sammen til jeg går i bakken. Jeg hadde tidligere en kollega som kunne

 sitte på fredager og si ‘jeg lurer på om jeg ikke blir litt forkjølt jeg’. Da var det tre dager neste uke, sånn

 jevnlig. Jeg var aldri borte fra jobb, så jeg følte at de hadde ikke noen grunn til å mistro at jeg ‘faker’. 

Therese bruker kjente trekk i den moralske diskursen om kronisk sykdom til å legitimere ME 

sykdommen. «Flink pike syndromet»
20

 er en av de kategoriene som blir tildelt kvinner som er 

hardtarbeidende, står på og er opptatt av å innfri andres forventninger. Det at hun jobbet i 

NAV tolker jeg som medvirkende faktor i denne prosessen om å presentere seg selv. En NAV 

ansatt bør kunne stå for de prinsippene denne institusjonen er grunnlagt på, og som også 

reflekterer velferdsstatens. Therese er i en viss forstand selve symbolet på staten når hun 

møter sine kunder. Det er således ironisk at hun selv havner i samme situasjon som kundene 

sine, og sitter nå på den andre siden av bordet, som for øvrig var ifølge henne, «en veldig 

nyttig erfaring». Det er interessant å stille seg spørsmål om hvorvidt man bryter med de 

eksisterende moralske normer i samfunnet når man ufrivillig melder seg ut av arbeidslivet 

grunnet en upåviselig, usynlig sykdom. Thereses historie er et godt eksempel på hva slags 

forventinger individer i dag må leve opp til og det fokuset på individet som selv står ansvarlig 

for selvregulering, for å ta vare på sin helse og kropp, for sin egen del, men også for 

samfunnets. På den andre siden beviser Therese utsagn at arbeid er identitetsskapende, og at 

fordi man tilbringer så mye av ens tid på arbeid, blir det en viktig sosial arena, der hvor man 

får anerkjennelse for de evnene man har og det nyttet man gjør for seg. 

Kategorien «ufør» 

Informantene hadde et tvetydig forhold til det å motta statlige ytelser. De fleste mente at de 

har gjort seg fortjent til dem i kraft av deres tilhørighet til velferdsstaten, som norske borgere 

som betaler skatt og som har bevist deres innsatsvilje tidligere fordi de har hatt arbeid før de 

ble syke. Samtidig mener de at samfunnet fordømmer dem for det, og at hadde de kunnet, 

ville de helst ha unnslippet å være trygdemottakere. Samtlige av dem uttrykte at det er ikke 

viljen til å arbeide sykdommen går utover på, men bare evnen. De fremstilte seg selv som 

arbeidsomme, pliktoppfyllende mennesker. Flere av dem hevdet at sykdommen ikke var noe 

som var selvpåført, men som var utenfor deres kontroll. Som Trygve uttrykker det, har han 

blitt tildelt «en dårlig lodd».  

Henrik oppsummerer godt hva slags verdier som ligger til grunn i velferdsstaten Norge: 

«velferdssamfunnet forutsetter jo ærlighet og arbeid. For at noen kan gå på NAV, så må andre 
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 http://www.dagsavisen.no/kultur/vil-flink-pike-syndromet-til-livs-1.289903, 11.08.2014 
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arbeide. Det er jo velferdssamfunnet». Både Henrik og flere andre står for de samme verdiene 

som velferdsstaten: ærlighet, gjengjeldelse, arbeid og samfunnsplikt. Slik de uttrykker det, 

tillegges arbeid verdi idet det krever mye tid og krefter av et menneskets liv (Wadel 1978). 

Cato Wadel understreker at arbeid er en høyaktet moralsk verdi fordi det krever respekt for de 

som utfører det. De arbeidende, ifølge Wadel (ibid:20) kan gjennom arbeid oppnå 

«selvstendighet, uavhengighet, respekt og lønn». Arbeid fører med seg mange positive verdier, 

mens å få sin inntekt fra trygd kan ikke sies å ha de samme verdiene, selv om det er i grunn en 

rettighet. De trygdede må i større grad rettferdiggjøre sin tilværelse uten lønnet arbeid, til 

forskjell fra de arbeidende som utgjør flertallet og som kan påberope seg retten til å hevde at 

de betale for de uføretrygdede (ibid). I norsk sosial politikk har fokuset vært å endre de 

økonomiske insentivene slik at folk flest vil velge å arbeide, istedenfor å søke om varige 

velferdsytelser. Uføretrygd, samt andre trygdeutbetalinger som sykepenger eller dagpenger, 

skal kun sikre en minimumsinntekt. Det skal være «et sikkerhetsnett». Wadel (ibid) tar opp i 

sin bok «Trygdeliv og arbeidsliv» den sosiale problematikken ved det å være uføretrygdet og 

påstår at det er først og fremst de sosiale sidene man skal være bekymret for i 

trygdesammenheng, og ikke de økonomiske. Han legger vekt på at de konsekvensene 

trygdetilværelsen bærer med seg kan tyde på at arbeid er mye mer enn lønn og respekt. Også 

tilgang til informasjon og inklusjon i et fellesskap der hvor de fleste andre er i arbeid, er 

verdier som blir tapt når man står «utenfor» (ibid:24).    

Språklig sett kan det sies at ordet «ufør» er motparten til «arbeidsfør». Det er to adskilte 

kategorier, hvor arbeid setter standarden for definisjonen av betydningen av «førhet». Man er 

enten frisk og kan «føre» arbeid, eller ikke, altså «u-før». En av lederne jeg intervjuet uttalte 

at det finnes sannsynligvis visse grupperinger i Norge hvor å være ufør blir lettere akseptert 

og bør derfor belegges med mer skam og stigma enn det faktisk er tilfelle nå. Hun påpekte at:  

Ideelt sett så tenker jeg at det burde jo ikke vært forbundet med noe skam nettopp fordi at hvis de 

objektive vilkårene rent faktisk er tilstede så er det noe du har rett til, ikke sant, fra samfunnet.  Det med 

skam tenker jeg er litt sånn forbundet med en slags underliggende tanke om at du egentlig ikke har rett 

til dette her. Og du snylter på alle andre.  

Det denne lederen antyder til er at velferdssystemet er skapt for å dekke grunnleggende behov 

for de som faller utenfor, men at det har samtidig tillat en utvidelse av de rammene dette 

systemet er grunnlagt på. Med andre ord at sykefraværet er på et høyt nivå har 

velferdssystemet seg selv å takke, ettersom regelverket har tillatt misbruk av rettighetene. Hun 
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fortsetter med å uttrykke at folks moral har endret seg fra for 50 år siden. I takt med sikringen 

av arbeidsplassene og større omfang av rettigheter for arbeidstakerne, støtter denne lederen 

seg på ideen om at den norske sykepengeordningen har gitt rom for individuell tolkning av 

begrepet rettighet, som nå i dag settes høyere enn plikt.  

Uføretrygd er i Norge en ytelse som gis ved varig nedsatt arbeidsevne med minst halvparten, 

etter en grundig medisinsk vurdering. Det er velferdsstatens oppgave å sikre at vedkommende 

får oppfylt sine rettigheter til et verdig liv. Selv om uføretrygd er en rettighet man har krav på 

når man oppfyller kriteriene for det bør det, logisk sett, ikke være noe man assosierer med 

skam. Det er noe man, som innbygger i en velferdsstat, har rettighet til. Likevel viser mine 

funn at dette er en uønsket sosial kategori, som i hovedsak knyttes til tanken om at man 

mottar statlige stønader uten å arbeide. Lederne jeg intervjuet erkjente at det å være 

uføretrygdet ikke var en spesielt tiltrekkende sosial status. De ga uttrykk for at dette er et 

fenomen som er lite akseptert i Norge, og som ikke medfører stolthet. Som en av dem sa: «det 

er ikke akkurat en pangstart på en festsamtale». Å stå utenfor arbeid, eller rettere sagt lønnet 

arbeid, kan oppleves som stigmatiserende, ettersom velferdsstaten ikke opererer med andre 

former for arbeid som inngår i kategorien legitime. 

De fleste av mine informanter skydde unna tanken om å bli mottaker av uføretrygd, på tross 

av lange perioder med kronisk sykdom. De var tydelige på at de la mye verdi i det å tjene til 

livets opphold ved å arbeide, istedenfor å motta statlige stønader. Dette står i kontrast til 

diskursen om de uføre og kroniske syke, som blir mistenkeliggjort for at de bruker statlige 

velferdsordninger for å slippe unna arbeid. Nesten alle mine informanter var også 

lidenskapelig opptatt av jobben sin, de identifiserte seg med den, og betraktet livet uten arbeid 

som et liv uten mening. For Hedvig, som har hatt Bekhterevs siden hun var 19, er det å bli 

uføretrygdet forbundet med å ha overgitt seg til sykdommen og tapt kampen for arbeid:  

Uføretrygd var jo selvfølgelig noe som kom opp, men akkurat der og da så vil ikke jeg det, for meg var 

det en fallitterklæring, da hadde jeg tapt, og det skulle jeg ikke, så jeg begynte å jobbe igjen da.  

Uføretrygd blir av mange ansett som en siste utvei. Desto yngre man er, jo mer skammelig for 

informantene å godta at man kan bli ufør. Henrik er blant de som deler dette synet:  

det er klart at jeg ville ikke syntes det var akkurat kult hvis jeg skulle bli uføretrygdet i en alder av under 

50. Det å gå rundt og si at jeg er uføretrygda, det er ikke noe man skriver i panna og går og reklamerer.  
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Henriks syn samsvarer med det en av lederne ga uttrykk for, nemlig at arbeid ofte er et 

introduserende samtaletema man benytter for å bli kjent med mennesker i sosiale 

sammenhenger. Ved å ikke være i arbeid og stå utenfor den sosiale arenaen av relasjoner 

arbeid innebærer, mister man også muligheten til presentere seg selv som en verdig 

medborger. Ifølge Wadel (1978) er ens «moralske status» som står på spill i samhandling med 

andre som er i arbeid. 

Ingvild på 57 år, som for tiden jobber redusert i NAV, har hatt et aktivt liv og har fortsatt 

mange aktiviteter hun deltar i. Hun vil ikke la seg stoppe av sykdommen og forteller at, selv 

om hun ville blitt erklært ufør, ville hun holde på med noe frivillig arbeid. Som hun selv 

uttrykker: «nei, jeg skal ikke bli sittende med strikketøyet, nei». 

Miriam, som er 65 år og har ME, ble uføretrygdet i 2006. Dette er det hun mener om å være 

ufør:             

 Det er ikke noe positivt ord, ufør, ikke sant? Selv om jeg ikke føler meg ufør på en måte, jeg er jo

 oppegående, men det er mange grader av det, men det er ikke noe hyggelig. Man har lyst å være med i

 det sosiale, på jobben, men man sitter hjemme. 

Det disse informantenes uttalelser viser er at de er bevisste hvilke sosiale normer de bør strebe 

etter, og hva slags forventinger samfunnet har fra dem. Det er av denne grunn at mange ikke 

orker å tenke på å bli uføretrygdet, og «klorer seg fast» i AAP ordningen, ved å forlenge det 

så lenge som mulig. Ettersom det tillegges så mye negativitet og moralske fordommer, føler 

informantene at de som er uføretrygdet svikter samfunnet, fellesskapet og seg selv.    

Sykdom og stigma - sykdom som avvik fra normen 

Selv om alle mennesker opplever en eller annen gang i livet å bli syk, er sykdom et avvik fra 

det normale, ønskelige livet de fleste av oss forestiller seg å ha (Hoffman 2014). Zygmunt 

Bauman (1995:103) hevder at “in the popular perception the foremost, perhaps the sole duty 

of the postmodern citizen (…) is to lead an enjoyable life”. 

I den grad syk og ufør er kategorier som bryter med aksepterte sosiale normer om fysisk og 

moralsk styrke, økonomisk uavhengighet, kulturell og sosial kapital, inngår de samtidig i en 

kategori av avvikende statuser. Stigmatisering av disse gruppene brukes aktivt av forskjellig 

aktører, på forskjellige plan, først og fremst gjennom å skape uønskede sosiale kategorier. 

Dette forsterkes språklig ved slike betegnelser som «navere», snyltere, de som lever på statens 
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regning, og de som «går hjemme». I en verden der hvor frihet er et ideal, blir avhengighet noe 

som motsetter seg sentrale verdier. I denne delen av oppgaven vil jeg utforske begrepet stigma 

anvendt i to sammenhenger: stigma assosiert med en usynlig sykdom, og stigma knyttet til det 

å være arbeidsløs, eller motta statlig støtte for å tjene til livets opphold. 

Fugelli og Ingstad (2009:36) hevder at «avvik blir i økende grad definert i sykdomstermer, 

normalitet i helsetermer». Deres utsagn bidrar til å stadfeste hvorfor biomedisinen har blitt en 

makt institusjon, med rett og myndighet til å kategorisere kropper som avvikende eller 

normale (Lupton 1994:23). Stigma knyttet til sykdom er et tema som kjennetegner mine funn. 

Sosiologen Erving Goffman (1963/1990:13) definerte sigma som «an attribute that is deeply 

discrediting». Ved å tillegge negativ verdi til slike sosiale fenomener som sykemelding, 

uføretrygd og psykosomatiske sykdommer, plasseres en person som tilhører denne gruppen i 

en lavere status hierarki (Link og Phelan 2001). Andre, slik som psykologen Patrick Corrigan, 

argumenterer for at stigma er et sosialt fenomen, og refererer til den «sociocultural process by 

which members of marginalized groups are labeled by others as abnormal, shameful, or 

otherwise undesirable» (2014:9). Corrigan hevder videre at stigma knyttet til fysisk sykdom 

har blitt assosiert med marginalitet, avvik, mindreverd og generelt negative holdninger (ibid). 

Dette mener jeg henger sammen med den store graden av verdi arbeid tillegges. Til tross for 

at i Norge er forholdene lagt til rette for at de syke får statlig økonomisk kompensasjon, er 

likevel den politiske diskursen rettet mot den økonomiske trusselen de syke kan utgjøre for 

samfunnet. I mine informanters tilfelle har det oppstått en form for tvetydighet når det gjelder 

statusen som syk og mottager for støtte fra staten. Det er spesielt tilfelle for de av 

informantene som led av en stigmatisert, ikke forstått og lite akseptert sykdom, som for 

eksempel ME. De erfarte på det ene siden at de hadde fortjent seg til sine sykerettigheter, men 

på den andre siden, følte de ikke at sykdommen kunne legitimere dette, ettersom den sosiale 

aksepten ikke var tilstede.   

Mine informanter la spesielt vekt på at arbeid var å foretrekke, men at sykdommen hadde 

gjort dem maktesløse og uten kontroll over deres kropp. De var derimot ytterst bevisste det 

offentlige stigmaet deres sykdom medførte, på samme tid som de hadde tilegnet seg en type 

selvpåført stigma, som følge av internaliseringen av det offentlige stigma (ibid).  

Jakobs opplevelse bygger opp under dette argumentet. Hans uttalelser gjenspeiler både 

biomedisinens bidrag til å skille hierarkisk mellom sykdommer, men også dens 

tilkortkommenhet i å avsløre årsaker til mindre kjente sykdommer. Jakobs utsagn tydeliggjør 
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dette: «...allergipasienter, ME pasienter, det er mange sykdomsgrupper her som blir 

stigmatisert masse, før de i det hele tatt får den reelle diagnosen». 

Link og Phelan (2001) understreker at stigmatisering oppstår kun ved hjelp av makt, eller sagt 

på en annen måte, stigma avhenger av maktutøvelse. Etter min oppfatning, er stigma også 

knyttet opp mot kontrollmekanismer og disiplinerende teknikker, og anvendes for å støtte opp 

under den dominerende diskursen om sykdom og arbeid. Det samfunnet vi lever i er de friskes 

samfunn, som mer eller mindre bevisst, gjennom sitt språk og handlinger, opprettholder skillet 

mellom de syke og de friske for å normalisere, å skape grenser og befeste sin egen status som 

frisk og vellykket (Lupton 1995). Et eksempel i dette henseende er Ingvild, som arbeider for 

tiden i NAV, og er AAP mottaker. Hun hadde tidligere ansvar for behandling av søknader fra 

«ME-syke damer» og hadde det vanskelig å tro på dem, for de kom sminket og pene til møtet 

med NAV, så «hvordan kunne de da være syke, de så ikke sånn ut». Ironisk nok ble hun syk 

selv med samme sykdom. Det gjorde at hun endret perspektiv og synet på både «ME-

damene» og sykdommen. Slik hun sier: «jeg skammer meg over å ha sagt stygge ting om 

disse ME-damene, for dette trodde vi var folk som måtte bare skjerpe seg litt». Ingvild ble 

kjent selv med skammen som ME medførte og fikk slik en større forståelse for at å dømme 

andre etter hva offentligheten mener om ME blir en feilslutning. Etter å ha opplevd 

sykdommen på kroppen fikk hun mer empati for ME-pasienter. Å erkjenne at hun skammer 

seg for å ha hatt fordommer mot ME-syke er en bekreftelse for hvordan en personlig, 

kroppslig opplevelse av stigma i forbindelse med denne sykdommen skaper større forståelse 

for andre i samme situasjon. 

Mia er en av de informanter som forbinder uføretrygd med skam. For henne, å søke om ufør  

...har vært som et spøkelse for meg. Det å si at man er ufør, det er ikke hyggelig på en måte. Det har  

med oppveksten å gjøre, man må jo prøve og prøve. De uføre, det er liksom en gruppe som man ikke 

identifiserer seg med kanskje.  

Hun legger til at i forhold til det å være uføretrygd, «noen tror at du er slapp og ikke gidder og 

snylter». Men hvis hun skulle måtte søke om ufør og bli en del av denne gruppen, sier Mia at 

«jeg tror ikke jeg kommer til å si det til så veldig mange. Ikke til barna mine engang. Jeg sliter 

med å finne meg i å tilhøre den gruppen». 

Sykdom generelt og kronisk sykdom spesielt medfører en følelse av tap av kontroll over 

kroppen og dens forutsigbarhet (Frank 1995:30). Goffman (1990) peker på at dette tapet av 
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kontroll kan bli en stigmatiserende faktor, ettersom dette ikke vil stemme med hva samfunnet 

forventer av individene. Blaxter argumenterer for at «the idea of health as absence of disease 

or illness, and disease as deviation from the norm, elides easily into ill health seen as 

‘deviance’ from social or moral norms” (2004:6). Jeg vil bygge videre på dette argumentet om 

at det normale blir den nye kulturelle normen. Eller sagt på en annen måte normer er 

nødvendige for å kunne gjenkjenne anomalier (Pierret 1995:181).   

Den stigmatiserende faktoren var tilstede for mine informanters vedkommende når de 

sammenlignet seg med andre «normale». Thereses ord støtter denne ideen når hun sier at: 

 Det har kanskje også noe å gjøre med at man vil så gjerne fungere selv! Jeg vil så gjerne fungere selv og

 bare være normal og klare det som all de andre klarer. Når man ikke gjør det så er det ingen god følelse. 

Det Thereses ord er med på å belyse er at velferdsstaten praksiser har skapt det som kalles for 

«statsdrevet individualisme», hvor de fleste vil og bør klare seg selv (Trägårdh 1998 i Vike 

2016). Slik noen av informantene understreket, ble det å være ute blant folk en påminnelse av 

noe de selv ikke har- et normalt og sykdomsfritt liv. Noen av dem unngikk det 

stigmatiserende stempelet ved å holde seg hjemme, andre gjorde det ved å kun treffe folk som 

var lik dem selv, med samme sykdom. Irene forteller at sykdommen gjør at hun ikke har lyst 

til å treffe andre fremmede, av frykt for å bli spurt hva hun driver med:    

 ‘Hva gjør du på da?’ Da har jeg ikke lyst å si at jeg er syk. Jeg er litt utafor akkurat nå, men jeg jobber

  der og der. Det er skamfullt». Hun føler samtidig at «folk ser på meg som jeg er lat, jeg spiser for mye,

  ingen som ser at jeg er syk, at jeg har ligget våken hele natta. Det er ikke det jeg har lyst å snakke med

  folk om heller.  

Irenes uttalelser reflekterer innholdet i de dominerende sosiokulturelle normene i dag. I 

samsvar med teorien om system rettferdighet, som står for et generelt behov for å 

rettferdiggjøre den eksisterende sosiale ordenen, viser Irenes eksempel at folk generelt er av 

den oppfatning om at de syke har gjort seg fortjent til det livet de har, fordi de er late eller 

mangler moral (Corrigan 2014:17). Å unngå å vise frem sin syke kropp, og med det sin 

stigmatiserte status, bruker Irene det som blir kalt for «label avoidance» (ibid:19). Hun unngår 

situasjoner eller sammenhenger der hvor hun kan risikere å føle seg sosialt stigmatisert. Det er 

også grunnen til at hun er sosial med og møter andre som hun kjenner henne godt eller som 

også lider av ME.   

Det månedlige treffet på et lokalt kafe blir brukt av de ME-syke som en arena for 

sosialisering. De møttes for å være sammen med andre som er lik dem. Her snakker de helst 
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om andre ting enn sykdommen. De tar opp saker som ble nylig blitt publisert på ME-

foreningens nettside og snakker ellers om hva som er nytt på ME forskningsfronten. Den 

dagen jeg møtte dem kunne de fortelle at i begynnelsen møttes de hos hverandre, hadde 

grillfester og koste seg. Etter hvert som det ble for mange begynte de å treffes ute. Så ble det 

til slutt denne kafeen valgt ut som møtested. En av dem til stede sa at det kan kanskje virke 

som om alle er friske, men de er faktisk syke. De påpekte at de fleste av dem hviler veldig 

lenge før de kommer hit, for en to timers treff, bruker opp all sin energi og drar hjem utslitt 

igjen. Flere på treffet stilte spørsmål om det er moralsk riktig av dem å delta i samfunnet når 

man er sykemeldt. De lurte på hva som er greit å være med på og hva som ikke er det. På 

treffet satt jeg ved siden av en kvinne tidlig i 50-årene som sa at hun hadde egentlig ikke noe 

sosialt liv, bortsett fra dette her. De få gangene hun møter sine andre venner føler hun seg 

utenfor, hun drar tidligere enn de andre, hvis hun skulle ut på noe. Det er vanskelig å få 

forståelse fra de andre som ikke har hennes sykdom, sa hun. Mens her kan hun slappe av, hun 

er blant folk som er lik henne. Hvis hun skulle si at «i dag har jeg hatt en dårlig dag» så ville 

hun fått forståelse fra de andre. Mange av dem var enige om at folk skjønner ikke at de ikke 

orker å stå opp av senga, at de ikke har vasket håret i dag fordi de ikke klarte å løfte armene til 

hodet, men de forstår seg imellom.  

ME-informantene opplevde en dobbel belastning av stigma-ved at sykdommens fremste 

symptom, kronisk tretthet, gjorde det vanskelig for dem å legitimere sin sykdomsoppførsel 

(«ligger hele dagen») og ved at de ikke var i arbeid grunnet nettopp denne usynlige, uforklarte 

sykdommen (se Jackson 1992). ME assosieres generelt med kvinner og de som lider av det 

blir lettere stigmatisert enn andre med mer beviselige sykdommer. Mine ME informanter var 

alle kvinner og de kunne alle bekrefte at de hadde kjent stigmatiseringsaspektet på kroppen. 

De som var med på treffet kunne de fortelle at det finnes kun noen få menn med i foreningen 

fra det lokale laget, men at de har aldri blitt sett. Dette kan muligens peke på at menn opplever 

enda større grad av stigmatisering og sosial marginalisering enn kvinner, som benytter seg i 

større grad av dette tilbudet.   

Therese er en av de som kjente skammen på kroppen i det daglige, i møtet med andre: «det å 

være sykemeldt også syns jeg var litt skambelagt». I møte med kjente i butikken, ble hun 

spurt om hun ikke var på jobb. Noen ganger løy hun om at hun avspaserte, avhengig av hvem 

hun møtte på.  Det føltes ikke greit å si at hun var sykemeldt: «den skammen, ja den kjenner 

jeg på». For Therese er det viktig hvordan andre oppfatter henne. Hun baserer sin egen 
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selvforståelse på andres forståelse av hvordan hun presenterer seg i samfunnet. Dette har blitt 

kalt innenfor den symbolsk interaksjonisme tradisjonen for «reflected appraisal», eller en 

omforming av individers selvbilde gjennom oppfatningen av hvordan andre ser og dømmer 

dem (Cooley 1964, Mead 1934 i Corrigan 2014:11, min oversettelse). 

Helene forteller at i sitt forhold til mannen sin må hun bestandig rettferdiggjøre seg. Hun 

foretrekker å møte vennene sine og heller bli sliten etterpå fordi «jeg må jo ha noe positivt i 

livet, kan ikke bare sitte hjemme.» Hun sier at mannen hennes ikke er spesielt forståelsesfull, 

han skjønner ikke hvorfor hun ligger så mye. Helene leger til at mannens innstilling til hennes 

sykemelding endret seg når hun fikk diagnosen ME. Han ble mindre forståelsesfull og 

hjelpsom. Hennes mann føler at hans rolle som hovedforsørger med lønnet arbeid kan ikke 

sammenstilles med hennes som «bare går hjemme». Kronisk sykdom i dette tilfelle avdekker 

kjønnsrelasjoner og underliggende kulturelle verdier om det å være mann og familieforsørger. 

Begrepet om ansvar for egen helse kan settes i sammenheng med Talcott Parsons teori om 

sykerollen. Man blir selv ansvarliggjort for å gjøre alt i ens makt til å bli bedre og gjenoppta 

sine vanlige sosiale roller. Henrik bekrefter dette når han sier at:  

Den der balansegangen tenker jeg, at det å få lov til å være syk, det stiller store krav til den personen

 som er syk, at man faktisk er litt ærlig med seg selv… tror jeg det er veldig fort gjort å misbruke det

 faktum at du er syk da, til å ikke gjør noe, mens kanskje du strengt tatt kunne ha gjort litt. 

Det er lett å se gjennom dette sitatet fra Henrik at sykdom av en ikke alvorlig karakter kan lett 

bli gjenstand for moraliserende fordømmelse. Som samfunnsmedlem har man også plikter, 

ikke bare rettigheter. Man lever sitt liv etter visse sosiale normer og regler, og det er nettopp 

disse som kommer til syne i sykdomsdiskursen. Ærlighet, arbeid, ansvar for egen helse, aktiv 

deltagelse og nyttiggjøring i det sosiale fellesskapet er kjerneverdier i dagens norske samfunn, 

ifølge mine informanter. Henrik sier videre at:       

 Jeg tenker nå bare at er man syk, ja, så er man syk, så er det også samtidig veldig fort gjort, tror jeg, å

 bruke det som en sånn sovepute unnskyldning for å ikke prøve å bli bedre. Er man syk, så må man også

 være veldig bevisst på at man må gjøre noe selv for å bli bedre. Man kan ikke sette seg og vente på å bli

 bra, nødvendigvis. Kommer jo veldig an på hva som feiler en. 

Informantene viser gjennom sine fortellinger hvordan sykdom og hjemmetilværelsen har 

plassert dem i en situasjon av kontinuerlig forhandling av deres nye rolle som syke og 

tilpasning til de nærmest radikale livsforandringene sykdommen førte til. Mitt argument er at 
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generelt er de fleste mennesker opptatt av å oppnå best mulig livskvalitet, ut ifra de ressursene 

de har til rådighet, og at i denne søken er de aktive agenter og ikke passive mottakere av hjelp, 

tjenester eller behandling (Bury 1997). Mennesker er ikke kun «subjekter» som kan formes av 

en myndighet, ikke kun adlydende kropper som skal disiplineres, men aktører som kan yte 

motstand og gjøre seg hørt.  

Omvendt moralitet 
 

Det fremkommer av mitt datamateriale at et annet aspekt ved moraliteten i diskursen om 

sykdom er fellesskapets plikt til å anerkjenne lidelse. Med henvisning til Veena Das sin 

diskusjon om den kollektive volden indiske kvinner ble utsatt for under delingen av India og 

Pakistan, hevder Stanley Cavell (1997) at å ikke anerkjenne et uttrykk av smerte er det samme 

som å benekte dens eksistens, som i seg selv kan være en form for ubemerket vold. Han sier 

videre at en manglende respons til en uttrykt følelse av smerte bidrar til en forsterkelse av 

smerten (ibid). Dette er i tråd med det mine informanter har fortalt om sine møter med diverse 

aktører, som til forskjellige tidspunkter, kunne og burde anerkjent deres lidelse som en del av 

en felles human moralitet. 

Gunnhild  

Gunnhild på 60 år, ble diagnostisert med ME i 2011. Hun hadde vært sliten lenge og i 2010 

fikk hun en rekke infeksjoner og en kikhoste som varte ett år. Slik Gunhild husker: «Jeg ble 

mer og mer slapp og sliten. Følte at legen var lei av hele meg, hun fant jo ikke ut av hva det 

var». Hun ble undersøkt av revmatologer og nevrologer, men prøvene viste at det feilet henne 

ingenting. Hun skjønte etterhvert at dette kunne være ME og foreslo deretter denne diagnosen 

til legen sin. Etter å ha blitt sykemeldt i 2011 måtte hun «krangle» seg til en ME-spesialist: 

«jeg var redd og fortvilet over å være så syk og ikke bli trodd». Legens holdning ble overført 

til NAVs saksbehandler idet legen skrev at Gunnhild «tror» og at hun «mener». Hun følte seg 

mistenkeliggjort, hun som «aldri har funnet på noe for å være borte fra jobben.» Hun byttet da 

lege, i håp om at den nye legen ville være mer imøtekommende og forståelsesfull. Denne nye 

legen nektet å skrive erklæring til NAV fordi «det finnes ingen bevis på dine symptomer».  

Hennes nåværende fastlege, den tredje i rekken, hadde mer kunnskap om ME og hjalp henne 

med behandling. Gunnhild gir uttrykk for maktesløshet i møtet med NAV når hun sier: «Jeg 

var redd, jeg var kjemperedd, for tenk hvis han ikke tror meg da? Hva da? Jeg kan ikke gjøre 

noen ting, jeg bare ligger her». I likhet med mange andre informanter, opplever Gunnhild at 
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hvordan en legeerklæring rettet til en av NAVs saksbehandlere ser ut, er avhengig både av 

legens kunnskap om en sykdom på det aktuelle tidspunktet og hvor langt vitenskapen har 

kommet i å forklare en sykdom. Gunnhild opplevde det som en påkjenning å ikke bli trodd:  

Jeg hadde ikke noen lege på min side heller, for det er jo leger og NAV i samarbeid som styrer dette 

her. De hørte ikke på meg, og det har jeg aldri opplevd før som voksent menneske, å ikke bli trodd. 

Mistro og beskyldninger om å somatisere psykiske lidelser utgjør en utfordring for relasjonen 

lege-pasient. Linda Garro argumenterer for at:   

Questions about the authenticity of the pain experience, especially when raised by medical 

professionals, represent yet another ontological challenge to the integrity of the self. Attributing the pain 

to a malfunction of the mind rather than the body implies that it is the sufferer who is to blame for both 

the pain and for the failure of the practitioner to achieve a cure (1992:104). 

På slutten av intervjuet sammenlikner Gunnhild seg med noen kreftrammede bekjente, som 

«fikk oppfølging fra dag en, både psykisk og fysisk». Mens «vi som har ME blir gående i 

månedsvis. Og attpåtil de som har kreft og er dødelig, de blir friske, og ikke jeg». 

Gunnhilds opplevelse bekrefter det dominerende synet på sykdommer. Folk med alvorlige 

diagnoser, opplever ikke motstand fra velferdssystemet, eller negative holdninger fra 

samfunnets medlemmer. Ikke-verifiserbare sykdommer derimot, blir møtt med 

mistenkeliggjøring og mistro. Det Gunnhild forteller om vitner også om den vedvarende 

legerollen som en, slik Sandvin hevder, «kulturell autoritet og formell myndighet», grunnlagt 

i den vitenskapelige tilnærmingen til sykdommer. Gunnhilds historie viser at folk som lider av 

denne typen sykdom har vanskeligheter med å få legitimert sin sykdom, og må hele tiden 

forhandle sin syke rolle ovenfor samfunnet.  

Smerte, lidelse og fysisk ubehag er, slik Scarry (1985) hevder, ikke noe som kan uttrykkes, 

det er et ensomt foretagende. På slutten av feltarbeidet satt jeg igjen med et inntrykk av at 

denne ensomheten skapt av smerten blir forsterket når omgivelsen ikke anerkjenner eller 

forsøker å forstå den lidendes ståsted. Å ikke inkludere lidelsesaspektet i denne diskursen er, 

mener jeg, et svik fra de som har å gjøre med de kronisk syke. Som mange av mine 

informanter uttalte, er nettopp NAVs ansvar, som selve personifiseringen av velferdsstaten, å 

sørge for at individers behov blir sett, anerkjent og rettferdig imøtekommet. Hvis på den ene 

siden er de syke sett på som «outsidere», som de som svikter fellesskapet i og med at de ikke 

er sosialt deltagende, er fellesskapet i sin tur moralsk forpliktet, som en del av vår 
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grunnleggende medmenneskelighet, til å se den syke, støtte ham i hans lidelse, og vise ham 

empati og forståelse. Slik Trygve beskriver det, etter møtet med NAV ble hodepinen verre, 

hans depresjon over å ikke lenger være i arbeid ble mer alvorlig og han følte seg usikker på 

fremtiden. Han følte at saksbehandleren i NAV mistenkte ham i å være en trygdemisbruker, 

siden han ikke hadde noen entydig diagnose. Trygves tilfelle illustrerer godt hva det vil si når 

andre betydningsfulle for seg ikke viser den anerkjennelse man trenger. Den forsterker og 

forverrer opplevelsen av sykdom og det å stå utenfor (Aamland, Werner og Malterud 2013). 

Den er samtidig med på å belyse møtet mellom individ og system, som for Trygve ble 

belastende både fysisk og psykisk. Eller slik Jakob uttrykker det: «tingen er at når du blir 

behandlet på den måten av et system, så er det ikke rart at du går på et smell og depresjon». 

Kleinman (1988:7) påpeker at “psychological and social factors are often the determinants of 

the swing towards amplification”. Fortvilelsen og følelsen av håpløshet som følger med en 

kronisk sykdom kan oversettes i angst og oppgitthet. Samtidig er «threatening life event 

changes, impaired social support, and oppressive relationships», faktorer som kan føre til en 

forverring i den fysiske kroppslige tilstanden (ibid).  

Gunnhild betegner møtet med NAV og legene som en kamp, som gikk på helsen løs: «Jeg ble 

ikke noe friskere av å ha den kampen med leger og mistro og alt dette her». Hun sier videre at 

«det kostet mye krefter å kjempe imot et system, og at jeg kan nesten si at jeg ble traumatisert 

av det». Gunnhilds uttalelser gir et bilde av den sterke innvirkningen systemets omfang og 

makt hadde på hennes kropp. Hun ble «satt ut av spill» etter å ha blitt behandlet av NAV som 

om hun var en «forbryter». Den holdningen hun møtte på hadde skapte frykt hos henne: «jeg 

var redd de skulle ta fra meg alt. Det var ganske skummelt». På samme måte som hos Jakob, 

gikk Gunnhilds forhold til NAV og hennes leger ut på å overleve, å sikre seg at 

grunnleggende behov vil bli dekket i fremtiden. Hun støtter seg på systemet som hun er 

avhengig av, i kraft av sitt medborgerskap, men føler seg sviktet av de som representerer det 

og dets verdier: «Den behandlingen har forlenget og forsterket min sykdom. Det hadde jeg 

stått for i en rettssak altså».  

Oppsummering  
 

Kronisk sykdom og dens sosiale konsekvens-fravær fra arbeid- gjør at de som lider av den blir 

ansett som mislykket i oppgaven om å leve opp til de gjeldende sosiale normer, nemlig å være 

et produktivt og uavhengig menneske. Skam og stigmatisering anvendes for å vedlikeholde en 
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sosial orden der hvor plikten til helse og plikten til arbeid står høyest. Sykdom betraktes som 

et avvik fra normen og informantenes narrativer tydeliggjør denne tendensen. Etablerte 

verdier opprettholdes ved bruk av negativt ladede begreper som «navere» og «snyltere» når 

man snakker om de står utenfor arbeid. Hva informantenes uttalelser avslører er det Vike 

(2016) har referert til som «statlig overgrep». Tilliten til at staten skal ta seg av borgernes 

behov er omvendt proporsjonalt med det som i noen av mine informanters tilfelle opplevdes 

som et moralsk svik. Jo større tilliten, desto større er også skuffelsen over å ikke ha sine 

forventninger innfridd. Men istedenfor å gjøre opprør mot statens overgrep, ønsker 

informantene seg mer av de tjenestene staten har å tilby (Vike 2013), noe som belyser det 

faktum at velferdsstatens ambisjoner har skapt en grenseløs tillit til den (ibid). Denne tilliten 

mener jeg vedlikeholdes ved at syke mennesker får den anerkjennelsen de trenger.  
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KAPITTEL 6 

Konklusjon 

 

«Hvordan vi oppfatter og håndterer våre syke er en indikator på hvilket samfunn vi har.»              

                                                                                                          (Hoffman 2014:218). 

Denne oppgaven har hatt som mål å undersøke betydning av å være kronisk syk i 

velferdsstaten Norge. Med utgangspunkt i noen kronisk syke menneskers narrativer, har jeg 

ønsket å vise hvilke prosesser og sosiale fenomener som er medvirkende i informantenes 

opplevelse av sykdommen og fraværet fra arbeid.  Jeg har kommet frem til at de kronisk syke 

informantenes opplevelser og beskrivelsen av dem preges i høy grad av den dominerende 

diskursen om sykdom, arbeid og moral. Med bakgrunn i denne diskursen, har jeg argumentert 

for at sykdom forstås av informantene hovedsakelig fra et biomedisinsk synspunkt, og at 

medisinfaget har fått en instrumentell rolle for informantenes krav ovenfor myndighetene.   

Alle informantene jeg hadde dybdeintervju med, led av en kronisk sykdom som gjorde dem 

delvis eller helt uegnet til å arbeide. De fortalte under intervjuene at sykdommen har gjort 

dem usosiale, begrenset dem til hjemmet og rokket ved deres identitetsfølelse, noe som er 

med på å styrke argumentet om at en sykdom kan også være av betydning for hvordan 

identitet formes og endres. Slik Blaxter (2004:63) argumenterer om sykdom, «to the extent 

that it enters and takes over, it becomes part of the self». For informantene hadde smertene 

blitt en slags fast «følgesvenn», eller rettere sagt, følgesfiende. Eller som en annen informant 

sa, «jeg savner absolutt mest at jeg ikke kan være meg så mye, jeg er min egen verste fiende 

på en måte. Jeg blir dårlig av å være levende». 

Informantenes fortellinger belyser flere dimensjoner av diskursen om kronisk sykdom. For det 

første viser de at premissene biomedisin er tuftet på, nemlig visualisering og vitenskapelig 

etterprøvbarhet, var utslagsgivende for de forhandlings- og legitimeringsprosessene 

informantene inngikk i. Desto mindre grad av synlighet eller kjennskap til symptomer og 

sykdomsårsaker, jo større sannsynlighet for at informantene måtte rettferdiggjøre seg ovenfor 

andre og ovenfor myndighetene. Dette kan ses i sammenheng med det Album og Westin har 

kommet frem i sin studie. De to forfatterne hevder at sykdommenes prestisje kan ha en 

implisitt påvirkning på leger flest, så vel som på den offentlige opinionen. Sykdommer 

forbundet med vitale organer får høyere prestisje, mens sykdommer uten klare objektive tegn, 
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med kronisk utvikling og uten rask helbredelse bli rangert lavere. Effekten av denne 

rangeringsprosessen blir gjenspeilet i mine informanters opplevelser, i form av negative 

stemplinger, stigmatiserende holdninger, lengre saksbehandlingstider hos NAV og manglende 

anerkjennelse fra fellesskapet. Biomedisin kan slik sies å være en sosial institusjon hvis 

definisjonsmakt enten overses eller undervurderes av en rekke statlige aktører. Det er samtidig 

viktig å påpeke at på tross av kritikken om biomedisinens dominans i forestillinger om helse 

og sykdom, har den klart langt på vei å gi de fleste mennesker et lengre liv og bedre 

livskvalitet. 

Biomedisinens definisjon og vektlegging av det normale og gjennomsnittlige får 

ringvirkninger for informantenes selvoppfatning og selvpresentasjon. I denne oppgaven har 

jeg argumentert for at Bourdieus begrep om «fysisk kapital» kan være fruktbar i forståelsen 

av måten informantene tilpasset seg den dominerende normen om å være sunn, veltrent og 

bevisst de helsevalgene man foretar. Mine informanters utsagn om deres opptatthet om å trene 

og se bra ut, på tross av sykdommens innvirkning, underbygger denne argumentasjonen. De 

fleste av dem sluttet seg til dette idealet og presenterte seg selv som individer som verdsetter 

aktivitet og trening. De forsøkte å bygge opp igjen sin «fysiske kapital» for å nå målet om å 

være arbeidende mennesker. De handlet med andre ord i samsvar med samfunnets 

forventninger. 

Ut ifra et velferdsperspektiv har jeg argumentert for at sykdom kan kun forstås i forhold til 

betydningen arbeid tillegges. Min diskusjon om arbeidets betydning hviler på den 

protestantiske arbeidsetikken som var grunnlagt i moralsk-religiøse prinsipper. I 

velferdsstaten er ethvert individs plikt å både arbeide for å tjene til livets opphold og å utvise 

vilje til arbeid og innsats for fellesskapet. Det første er en forutsetning for velferdsstaten 

opprettholdelse, mens det andre er det grunnleggende moralske trekk ved diskursen. 

Moraliteten i denne diskursen er samtidig knyttet til helse og sykdom. Plikten til å arbeide, 

oversatt i plikten til å inneha lønnsarbeid, er nært forbundet med plikten til å holde seg ved 

god helse, nettopp for å kunne oppfylle arbeidsplikten. I min studie var dette både internalisert 

av informantene og fremmet av statlige myndigheter, gjennom slagordet «Arbeid er bra for 

helsa». Internaliseringen av verdien av arbeid fra et økonomisk standpunkt kan også sies å 

reflektere en form for maktutøvelse og en «vellykket forvaltning av statlige interesser» (Vike 

2003: 63). Arbeidsdiskursen, med dens vektlegging på velferd og økonomiske hensyn, blir på 

denne måten en form for sosial kontroll og en mekanisme for selvregulering. 
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Det dialektiske forholdet rettighet–plikt man finner i debatten om sykefravær mener jeg 

tilsvarer relasjonen individ-stat. Der hvor staten legger vekt på borgernes plikt til å betale for 

fellesskapets og for egen velferd gjennom arbeid, legger informantene vekt på begrepet 

rettighet gjennom tilhørighet til den omfavnende velferdsstaten, og de biologiske kravene de 

stiller myndighetene, i kraft av deres medborgerskap. Informantenes fortellinger vitner om 

den kontinuerlige forhandlingen av både statusen som kronisk syk og rollen som arbeidsløs. 

Moraliserende holdninger, språkbruk med negative konnotasjoner («navere», «snyltere», 

«unnasluntrere»), kravet om legitimering av en ikke fullt ut synlig sykdom og stigmatiserende 

stempling er viktige elementer i forståelsen av hvordan informantenes opplevelse omsluttes av 

diskursen om sykdom og arbeid. Jeg har argumentert at, fra et velferdspolitisk perspektiv, er 

det å bli syk en usolidarisk måte å opptre på som individ i en velferdsstat.  

Informantene har et sterkt ønske om å fortsette å jobbe og bli friske igjen. Dette er med på å 

avkrefte den gjengse forestilling om at de som har en kronisk sykdom, og en med attpåtil 

usynlige tegn på kroppen og ukjent årsak, vil unnslippe arbeid og misbruke velferdsordninger 

for å ta seg fri. Mine informanter vil tvert imot være «normale», og gjøre det andre normale 

mennesker gjør. Normalitet her forstår jeg som den rådende norm de fleste bør slutte seg til, 

og som skaper forutsetningene for moralsk handling. Å ikke være normal er ensbetydende 

med å stå utenfor, å bryte med «normen». De kronisk syke blir hjemme og opplever sosial 

isolasjon, både på grunn av deres fysisk innskrenkende sykdom, men også i frykt for å møte 

andres moraliserende blikk. Informantene understreket at det ikke er viljen sykdommen har 

tatt fra dem, men kun kroppens evne til å fungere. Den moralske delen av diskursen virker på 

denne måten disiplinerende, ved at informantene tar til seg denne helsediskursen og handler 

deretter.  

Ettersom kronisk sykdom fører til tilbaketrekning fra arbeidslivet, viser mine funn at den 

sosiale og psykologiske lidelsen dette medfører samt den fysiske lidelsen som følge av 

sykdommen, blir forsterket når også statlige myndigheter ikke klarer oppgaven med å gi 

informantene anerkjennelsen de trenger. Med anerkjennelse mener jeg her både å bli sett, 

forstått og vist empati av medisinske fagpersoner og tilsvarende omsorgsyrker. Jeg har lagt 

vekt på at både tilhørigheten til en nasjonal velferdsstat, og det medfølgende biologiske 

borgerskapet, danner kravgrunnlaget de kronisk syke fremmer ovenfor myndighetene, men 

også ovenfor dere sosiale fellesskap. Her har jeg anvendt begrepet «biologisk borgerskap» og 

har fulgt Adriana Petryna og Nikolas Rose sine analyser av dette begrepet. Jeg har forsøkt å 
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vise at informantene setter likhetstegn mellom tilhørighet til en nasjonal stat og oppfyllelse av 

rettigheter knyttet til livskvalitet og velferd. Informantene betraktet denne tilhørigheten som 

en type «sikkerhetsnett», i kraft av de hadde vært i lønnsarbeid og på denne måten hadde 

oppfylt sine plikter. Å forvente at staten gjør det samme var en naturlig konsekvens av denne 

innstilligen.  

Staten på sin side må ta hensyn til økonomiske faktorer og ressursfordeling. Et godt eksempel 

her er de aktivitetskravene de sykemeldte stilles ovenfor i dag. I kapittel 4 har jeg vist hvordan 

regjeringens satsing på virkemidler som skal oppmuntre folk til å velge arbeid fremfor statlige 

stønader, er et uttrykk for målet om å vedlikeholde velferdsgodene og fremme arbeidets 

moralske verdi. Jeg har valgt å bruke Foucaults begrep om «governmentality» for å illustrere 

hvordan individer styres, kontrolleres og veiledes for å innfri de arbeidskravene som stilles 

dem. De kronisk syke som har vært langtidssykemeldte og som kommer under 

arbeidsavklaringspenger ordningen må sende regelmessig meldekort, er forpliktet til å delta 

på motivasjonskurs og på samtaler med arbeidsgiver og NAV. I motsatt fall kan pengestøtten 

inndras og de risikerer å miste sitt livsgrunnlag. Nanna Kildal (2011) påpeker at dette handler 

om en type sosial kontrakt mellom staten og dens borgere, som går ut på at man skal yte for å 

nyte, et begrep som er nå blitt kjent som «workfare for welfare».  

Maktrelasjonen som oppstår mellom informantene og staten kan beskrives som «en form for 

transaksjon hvor deltakere har ulike handlingskraft» (Latour 1993 i Vike 2003:63). Slik jeg 

har forstått det, dreide dette maktforholdet seg om ikke annet enn retten til et anstendig liv og 

innvilgelsen av grunnleggende rettigheter. Jeg har forsøkt å vise at graden av tillit til 

velferdsstaten forble den samme for informantene, på tross av at samhandlingen med statens 

velferdsrepresentanter ikke gikk som de forventet. Informantene ville ha mer av velferden 

staten har å tilby, og de fleste av dem var enig om at arbeid er løsningen.  

Jeg mener det ville vært interessant å utforske denne diskursen videre. Ut ifra den analysen 

jeg har her foretatt meg, kan det være aktuelt å stille spørsmål om hvem bør besitte 

definisjonsmakten av hva en sykdom er og hvem bør være berettiget til statlige 

trygdeordninger?  Vil det i fremtiden være forsvarlig å sette lønnsarbeid som det høyeste 

idealet og en kilde til lykke når skam og stigmatisering anvendes for å utstøtte og 

marginalisere de som står utenfor arbeid? I hvilken grad bør mennesker defineres gjennom det 

arbeidet de produserer? Velferdsstatens dilemma blir da i hvilken grad den skal kunne opptre 

anstendig ovenfor sine borgere, samtidig som den skal sørge for velferden til alle. Selv om 
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økonomiske hensyn er viktige å ta i betraktning i forvaltningen av velferdsgodene, er 

befolkningens tillit en ikke desto mindre avgjørende faktor i velferdsstatens opprettholdelse. 

Begrepet velferdsstat innebærer nødvendigvis også en ide om et velferdssamfunn, der hvor 

medmenneskelighet, og ikke selvhjulpenhet står øverst som et ideal. Et velferdssamfunn 

impliserer samtidig retten til selvbestemmelse og frihet. Som vi har sett i denne oppgaven, 

velferdsstater med høy grad av tillit blant befolkningen har en tendens til å gripe inn i større 

grad i borgernes liv, og ikke alltid med et positivt utfall.  For at enda flere skal slutte seg til 

den, bør velferdsstaten prioritere mer menneskers verdighet enn samfunnsøkonomisk 

effektivitet (Kildal 2012).   

Avslutningsvis vil jeg nevne at noe av det jeg skriver her kan framstå som en kritikk av NAV. 

Det har imidlertid ikke vært mitt anliggende. Jeg har derimot forsøkt å formidle noe av den 

fortvilelsen enkelte av mine informanter hadde i møtet med NAV, særlig de med relativt 

udokumenterte sykdommer. Mine informanter forstår utfordringene en langtidssykdom utgjør 

for både NAV og leger, men antyder samtidig at det bør være mulig å finne bedre løsninger 

på disse problemene. 
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