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Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att öka förståelsen för hur det är att leva med diabetes typ 

1 i dagens Sverige. Studien har undersökt hur nitton personer med diabetes typ 

1 framställer sig själva och sin sjukdom, vilka händelser som beskrivs som 

betydande samt vilken betydelse omgivningen ges i relation till sjukdomen och 

sjukdomsupplevelsen. Vid genomförandet av intervjuerna har narrativ intervju-

metod använts som utgångspunkt för materialinsamlingen. Det empiriska 

materialet har sedan analyserats utifrån sekvenser innehållandes sjukdoms-

narrativ och narrativ identitet. Goffmans teori om stigma har använts för att nå 

en djupare förståelse för livsberättelserna. Analysen synliggör hur deltagarna ger 

olika stort utrymme för sin sjukdom i framställningen av sig själva. Det finns en 

genomgående spänning i deras syn på vad som styr deras liv: styr sjukdomen 

eller den egna viljan? Självbilden och sjukdomsbilden framställs som beroende 

av andra människors bemötanden och attityder. Andra människors okunskap 

om sjukdomen är ett tema som återkommer i samtliga deltagares berättelser och 

beskrivs som den mest centrala orsaken till svårigheter i deltagarnas liv. 

Deltagarna berättar om upplevelser av stigmatisering och konstruerar en 

avvikande identitet, då de beskriver känslor av ensamhet och att vara 

annorlunda. Vikten av att finna andra i samma situation (de egna) skildras som 

betydelsefull för att få förståelse. Likaså framställs stödet från nära och kära (de 

visa) som viktigt i livet med sjukdomen. Studien bidrar till kunskap om samhällets 

normativa influenser och dess konsekvenser för livet med diabetes typ 1 i dagens 

Sverige. 

 

 

 

Nyckelord: Diabetes typ 1, Stigma, Narrativ identitet, Sjukdomsnarrativ 
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1. INLEDNING  

Diabetes är ju också en sjukdom som ökar […] Vad beror den här ökningen på?! [Jo] 
att ni har inte motionerat ordentligt, att ni är lata (Tankesmedjan, 2013). 

 

Diabetes typ 1 och typ 2 är två sjukdomar som ökar i världen och Internationella 

diabetesfederationen benämner det som ”A global emergency” (2015: s. 12). Diabetes typ 1 är 

mindre vanlig än typ 2 och ökar med cirka tre procent varje år, men vad ökningen beror på är 

ännu okänt (Internationella diabetesfederationen, 2015: s. 16, 23). År 2015 fanns sammanlagt 415 

miljoner människor som levde med sjukdomarna1 och 2040 beräknas det vara 642 miljoner 

människor i världen med dessa sjukdomar (Internationella diabetesfederationen, 2015). Dock är 

kunskapen i samhället bristfällig om sjukdomarna och få personer kan särskilja dem från varandra 

(se Balfe m.fl., 2013; Browne m.fl., 2014). Citatet ovan är ett exempel på ett uttalande från svensk 

radio där sjukdomarna blandas ihop på grund av okunskap. Uttalandet baseras på en stereotyp 

om att diabetes endast uppkommer som en följdsjukdom till fetma, vilket är felaktigt.2 Uttalanden 

som detta leder till missförstånd och kan försvåra livet för personer med diabetes typ 1. Att ha en 

sjukdom kan vara tillräckligt för att inte passa in, avvika från ”det normala” och stigmatiseras. 

Exempelvis kan normen att den friska individen ses som normal leda till en slitning mellan att 

passa in (följa normer) och behovet att ta hand om sin kropp.  

Emellertid är stigmatisering alltid beroende av en kontext; det beror på hur samhället ser ut 

(normer), den egna självbilden och personer i individens omgivning samt hur dessa delar 

samverkar och förändras över tid. Stigmat är en del av en flytande maktstruktur, som både är 

kontextuell och relationell och som uppstår i mötet mellan individen och samhället (Link och 

Phelan, 2001). Att det finns ett behov att uppmärksamma diabetesstigma har konstaterats i 

studier gjorda i andra länder än Sverige (se exempelvis Iran (Abdoli m.fl. 2013b), Irland (Balfe 

m.fl. 2013), Australien (Browne m.fl. 2014) och Zambia (Hapunda m.fl. 2015)). Hur det svenska 

samhället inverkar på livskvalitén för individer med diabetes typ 1 finns det inte mycket kvalitativ 

forskning om. Inte heller har studier med fokus på stigma och personer med diabetes typ 1 i 

dagens Sverige påträffats under arbetets gång. Tidigare forskning påtalar också vikten av fler 

djupgående studier på grund av stigmats föränderlighet, för att förstå dess struktur och för att 

kunna motverka stigmatisering och diskriminering av personer med diabetes typ 1 (se Schabert 

                                                 
1 Dessa siffror inkluderar både diabetes 1 och 2. Statistiken baseras på blodprov där blodsockernivån var över en viss 
nivå för att klassas som diabetessjuk. Därför är det inte möjligt att avgöra exakt andel av typ 1 och typ 2 i IDF 
Diabetes Atlas. (Internationella diabetesfederationen, 2015). 
2 För förklaring av diabetes typ 2 se Diabetesförbundet, 2013a. 
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m.fl., 2013; Benedetti, 2014). Mot bakgrund av detta kommer föreliggande studie fokusera på 

berättelser om livet med diabetes typ 1 i dagens Sverige.   

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att utforska hur det är att leva med diabetes typ 1 i dagens Sverige. Mer 

specifikt undersöks hur olika erfarenheter, upplevelser och händelser i berättelser om livet med 

diabetes typ 1 framställs som viktiga och ges betydelse för den egna identiteten. I fokus står 

sjukdomsrelaterad stigma: förekommer det upplevelser av stigma, hur ser sådana erfarenheter ut, 

och hur upplevs stigmat i så fall påverka livskvaliteten och identiteten? Dessutom undersöks 

förhållandet mellan kroppsliga behov och samhällets kroppsorienterade normer, såsom dessa 

kommer till uttryck som en del av sjukdomsnarrativ. 

 

1.2 TVÅ OLIKA SJUKDOMAR: DIABETES TYP 1 OCH TYP 2   

I denna del tydliggörs skillnaden mellan diabetes typ 1 och diabetes typ 2, som är två olika 

sjukdomar. I Sverige finns det cirka 50 000 personer som har diabetes typ 1 och cirka 350 000 

personer som har diabetes typ 2 (Diabetesförbundet, 2013a, 2016).  

Diabetes typ 1 innebär att personer inte har någon egen insulinproduktion, och vad som 

stoppar produktionen är idag okänt. Att inte ha en egen insulinproduktion innebär att insulin 

måste tillföras med hjälp av injektioner och det är vanligt att insjukna i sjukdomen vid ung ålder 

(Diabetesförbundet, 2013b; Internationella diabetesfederationen, 2015: s. 22). Just insjuknandet 

är ett särskilt kritiskt moment; att upptäcka sjukdomen i tid kan vara livsavgörande.3 Arvsgången 

för sjukdomen är idag okänd, men det finns mindre än fem procent risk att ett barn till en person 

med diabetes typ 1 får sjukdomen (Diabetesförbundet, 2013b).  

Diabetes typ 2 innebär att förmågan att producera insulin finns kvar men att en del av 

insulincellerna blir resistenta och att mängden insulin inte räcker för kroppens behov. Här kan 

minskat socker- och kolhydratintag hjälpa, eller att sjukdomen behandlas med tabletter som 

förstärker insulincellernas effekt. I vissa fall behövs också insulininjektioner (Diabetesförbundet, 

2013a; Internationella diabetesfederationen, 2015: s. 23). Diabetes typ 2 kan uppkomma på två 

sätt, dels är sjukdomen mer ärftlig än vad diabetes typ 1 är och dels kan insulincellerna få 

försämrad funktion vid övervikt. Det är vanligt att diabetes typ 2 kommer mer smygande än 

diabetes typ 1 och insjuknandet är vanligt vid högre ålder eller om personen är överviktig. Många 

har också diabetes typ 2 utan att veta om det (Diabetesförbundet, 2013a). 

                                                 
3 Det finns flera fall där personer dött på grund av att sjukdomen inte har upptäckts i tid. Det som händer då är ett 
tillstånd som kallas ketoacidos då syra bildas i blodet på grund av för lite insulin i kroppen, vilket till slut leder till att 
kroppen bryts ner (se exempelvis fallet ”Kycie Terry”, Cheatham, 2015; Christensen, 2015). 
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1.3 DISPOSITION 

I nästa avsnitt, avsnitt 2, ges en sammanfattande bild av tidigare forskning som behandlar sociala 

aspekter av livet med diabetes typ 1. Här berörs aspekter rörande attityder, stigmatisering och 

hantering av sjukdomen. I avsnitt 3 presenteras Goffmans teori om stigma, där analytiska verktyg 

synliggörs. Därefter, i avsnitt 4, presenteras den narrativa ansatsen och de centrala begreppen 

narrativ identitet och sjukdomsnarrativ. I avsnitt 5 redogörs för studiens genomförande. Här 

introduceras deltagarna tillsammans med narrativ intervjumetod och analysprocessen beskrivs. 

Dessutom förs en diskussion kring metodologiska och etiska överväganden samt makt. I avsnitt 6 

presenteras studiens analys av deltagarnas livsberättelser med fokus på narrativ identitet, 

sjukdomsnarrativ och stigma. Slutligen, i avsnitt 7, summeras och diskuteras analysen i relation till 

teori, tidigare forskning och vidare implikationer för dessa.   

 

2. TIDIGARE FORSKNING  

Forskning om diabetes typ 1 har framför allt gjorts inom medicin och vårdvetenskap. Mycket av 

den befintliga forskningen som intresserar sig för erfarenheter av att leva med sjukdomen är 

vårdvetenskaplig med ett starkt fokus på hur vården ska utvecklas för diabetespatienter. I denna 

studie läggs istället vikten på de sociala aspekterna av sjukdomen i syfte att motverka 

stigmatisering och diskriminering. Utifrån ett sociologiskt perspektiv är det särskilt intressant att 

studera normer och samspelet mellan individer och samhälle för att utröna vad som ges betydelse 

i livet med diabetes typ 1. Centralt här är hur normer kan komma att inverka på livet då man har 

en kronisk sjukdom som diabetes typ 1. Mot bakgrund av detta introduceras en del 

vårdvetenskaplig forskning som undersöker erfarenheter av sjukdomen, för att skapa en 

överblick av forskningsområdet.  

 

2.1 EGENVÅRD OCH STRESS 

Eftersom diabetes typ 1 är en sjukdom där behandlingen sker genom egenvård har 

vårdvetenskapliga studier ett tydligt intresse för de sociala aspekterna av diagnosen, bland annat 

normer och relationers påverkan för hur personer sköter om sin sjukdom. Det som skiljer 

vårdvetenskapliga studier från rent sociologiska studier är att de förra har ett tydligt fokus på hur 

individer sköter om sin sjukdom, det vill säga utveckling av egenvård är huvudsyftet i dessa 

studier (Maclean, 1991; Fleming m.fl., 2002; Davidson m.fl., 2004; Dashiff m.fl., 2005, 2006; 

Nafees m.fl., 2006; Karlsson m.fl., 2008; Di Battista m.fl., 2009; Charlton och Mackay, 2010; 

Joensen m.fl., 2013; Hanna m.fl., 2014; Jull m.fl., 2016).  
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Vårdfokuserad forskning har till stor del fokuserat på hur barn och unga sköter om sin 

sjukdom (se Davidson m.fl., 2004; Karlsson m.fl., 2008; Kay m.fl. 2009; Marshall m.fl., 2009; 

Piana m.fl., 2010, 2010; Nordfeldt m.fl., 2013; Spencer m.fl., 2013; Wang m.fl., 2013; Balfe m.fl., 

2014; Babler och Strickland, 2015). Uppväxten och tonåren kan vara en särskilt känslig och svår 

period i livet där den sociala sfären får stor betydelse för egenvården. Davidsson m.fl. (2004) 

konstaterar i sin studie av ungas upplevelser av egenvård att det är vanligt förekommande med 

stress i samband med egenvården. De faktorer som Davidsson m.fl. (2004) lyfter fram i sitt 

resultat är främst socialt relaterade. Exempelvis kunde personerna uppleva stress i relationerna 

om en förälder eller en nära vän var överbeskyddande. Att ha någon i ens närhet som var 

överbeskyddande resulterade i att personen i fråga inte var lika öppen med att tala om sin 

sjukdom och sin egenvård. En annan stressfaktor som deltagarna upplevde var beslutet om för 

vem, när, hur och hur mycket personen i fråga ska berätta om sin diabetes. Detta beskrivs av 

Davidsson m.fl. (2004) som ett dilemma som deltagarna ställdes inför, då dessa upplevde att det 

fanns brister i de sociala kunskaperna som krävs för att hantera dessa situationer.  

I likhet med tonåren kan universitetstiden innebära en del förändringar i den sociala tillvaron 

som kan påverka egenvården av sjukdomen negativt (se Wdowik m.fl., 1997; Balfe, 2007a, 2007b, 

2008, 2009; Balfe och Jackson, 2007; Hill m.fl., 2013; Ravert m.fl., 2015; Saylor och Calamaro, 

2016). Svårigheterna kan uppkomma i relation till den livsstil som förknippas med att vara 

student. Exempelvis kan fester och alkohol förekomma i högre grad vid sociala sammanhang än 

under andra perioder i livet och kan medföra svårigheter för egenvården. Intag av alkohol 

beskrivs av Balfe (2007b) som ett risktagande för att upprätta identiteten som ”normal student” 

fastän det påverkade sjukdomen negativt (Balfe, 2007b: s. 254). Här blir normer synligt för vad 

som är normalt och inte, vilket kan komma att påverka egenvården av sjukdom.  

I syfte att undersöka olika aspekter av livet med diabetes (både typ 1 och typ 2) har ett 

universellt instrument (studieprogram) som kallas för DAWN4 (Skovlund m.fl., 2005) tagits fram 

för att mäta diabetesattityder, önskningar och behov. Ett resultat som är återkommande i DAWN 

och DAWN2 (senare version) är att personer med diabetes upplever en diabetesrelaterad 

oro/stress5, som påverkar deras liv negativt (Skovlund m.fl., 2005; Holt m.fl., 2013; Nicolucci 

m.fl., 2013; Peyrot m.fl., 2013; Bootle och Skovlund, 2015). Även annan forskning visar att 

flertalet diabetessjuka upplever oro och stress inför olika sociala situationer i livet på grund av sin 

diabetes typ 1 (Gåfvels, 1999; Davidson m.fl., 2004; Penckofer m.fl., 2007; Balfe m.fl., 2013; 

                                                 
4 Akronym för eng.: Diabetes Attitudes, Wishes and Needs. 
5  Diabetesrelaterad stress (eng.: Diabetes distress) definieras som: ”[…]the emotional burdens, anxieties, frustrations, 
stressors and worries that stem from managing a severe, complex condition like Type 1 diabetes” (Balfe m.fl., 2013: 
s. 1).  
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Joensen m.fl., 2013; Rasmussen m.fl., 2013 Hapunda m.fl., 2015). Ett återkommande ämne i flera 

studier är en vilja hos de diabetessjuka att inte visa sin sjukdom för andra, vilket medför att 

individer med diabetes typ 1 arbetar hårt för att hålla sjukdomen privat (Balfe m.fl. 2013; 

Hapunda m.fl. 2015: s. 5). En DAWN2-studie gjord i Danmark visar att den diabetesrelaterade 

oron är särskilt hög bland personer med insulinbehandlad diabetes och att personer med diabetes 

typ 1 i större utsträckning upplever en högre emotionell oro/stress än personer med diabetes typ 

2 (Jones m.fl., 2016: s. 84–85). DAWN-studier visar även att personer med insulinbehandlad 

diabetes är en grupp som upplever diskriminering i högre grad än personer som inte behandlas 

med insulin (Wens m.fl., 2013; Benedetti, 2014: s. 339). Dessutom känner personer med diabetes 

typ 1, som tidigare blivit diskriminerade på grund av sin sjukdom, stress över att de har blivit 

diskriminerade. En annan faktor som bidrar till stress är också om den diabetessjuke upplever 

brist på stöd från nära och kära (Hapunda m.fl. 2015: s. 5).  

Utifrån den tidigare vårdfokuserade forskningen kan slutsatsen dras att livet med diabetes typ 

1 påverkas av den sociala tillvaron; normer och personer i den diabetessjukes omgivning inverkar 

i hög grad på egenvården hos de som beskrivs i dessa studier. Med hjälp av DAWN har det 

synliggjorts att personer med diabetes diskrimineras och stigmatiseras. Dessa studier synliggör att 

livet med sjukdomen kan upplevas som stressigt och orosfyllt. Det som saknas i dessa studier är 

en mer djupgående och omfattande analys av hur samhällets normer inverkar i enskilda individers 

liv och vilka konsekvenser det får för livskvalitén hos människor som upplever ett stigma eller 

hur det är att anpassa ett liv som går emot normerna för vad som klassas som normalt. Den 

sociala aspekten av omgivningen är det som behöver lyftas och undersökas för att nå förståelse 

och kunskap om livet med sjukdomen, vilket också är fokus för föreliggande studie.  

 

2.2 DIABETESSTIGMA 

Stigma är en del av en maktstruktur som skapas i upprätthållandet av normer för vad som är 

”normalt” genom negativa attityder för personer som avviker. Studier som fokuserar på de 

sociala aspekterna av livet med diabetes typ 1 visar att det finns en tydlig stigmatisering kring 

sjukdomen.  

Att diabetesstigma är sammansatt av flera olika delar (såsom normer, andras bemötande och 

det egna medvetandet) blir särskilt synligt då forskning visar att personer som inte har diabetes 

inte uppfattar sjukdomen som stigmatiserad, medan personer som har diabetes upplever stigma i 

allra högsta grad (Schabert m.fl. 2013). Det kan vara svårt för ”friska” personer att förstå att 

individer med diabetes är en stigmatiserad grupp. Att känna sig annorlunda och att vara rädd för 

att bli negativt behandlad på grund av sin sjukdom är något som personer med diabetes kämpar 

med (se exempelvis Freeborn m.fl. 2013: s. 1894; Browne m.fl., 2014; Jaacks m.fl., 2015). 
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Personer med diabetes typ 1 känner sig ofta skuldbelagda på grund av fördomarna om diabetes 

som finns i samhället (Schabert m.fl., 2013: s. 6). Exempelvis upplever personer med diabetes typ 

1 mycket skuldbeläggande från närstående, vänner och sjukvårdpersonal för att de inte anses 

sköta om sin sjukdom (Browne m.fl. 2014: s. 6). Mot bakgrund av att diabetesstigma är 

sammansatt av flera olika delar menar Schabert m. fl. (2013), Wens m.fl. (2013) och Benedetti 

m.fl. (2014) att det behövs fler studier som är djupgående och kontextuella för att förstå de 

dilemman som kan uppstå i livet med sjukdomen. 

Normer och attityder påverkar livet med diabetes i allra högsta grad, särskilt då det inte i alla 

sammanhang är accepterat av omgivningen att öppet ta blodprov eller sprutor, vilket medför att 

personer med diabetes typ 1 behandlas negativt (Schabert m.fl., 2013). Andra människors rädsla 

och avsmak kan exempelvis medföra undvikanden av personer med sjukdomen (Schabert m.fl., 

2013: s. 6). Den avsmak och rädsla som finns bidrar till att personer med diabetes upplever det 

socialt svårt att sköta om sin sjukdom, det vill säga hålla kontinuerlig koll på blodsockernivåer 

och dagliga insulininjektioner. Dessa aktiviteter skapar en rädsla för att bli förlöjligad, bli 

behandlad annorlunda eller att det ska påverka relationer negativt (Schabert m.fl., 2013). 

Personer med diabetes typ 1 stigmatiseras också på grund av gamla attityder som lever kvar, 

där personer med sjukdomen upplevs som begränsade och behandlas annorlunda på grund av det 

(Benedetti, 2014). Största orsaken till detta är en okunskap om vad den tekniska utvecklingen 

betytt för livet med diabetes, menar Benedetti (2014). Dock finns denna okunskap både hos 

personer som lever med diabetes och personer som inte gör det. Detta leder till ett svårare socialt 

klimat där personer med diabetes inte antas klara av allt som en ”frisk” individ kan (Benedetti, 

2014). 

Personer med diabetes (både typ 1 och typ 2) blir både stigmatiserade och diskriminerade för 

sin diabetes genom människors negativa fördomar och attityder (Skovlund m.fl., 2005; Holt m.fl., 

2013; Nicolucci m.fl., 2013: s. 774; Peyrot m.fl., 2013; Schabert m.fl., 2013; Browne m.fl., 2014; 

Bootle och Skovlund, 2015; Hapunda m.fl., 2015; Jaacks m.fl., 2015). Framför allt finns det ett 

starkt skuldbeläggande kring diabetes typ 2, vilket medför att individer med diabetes typ 2  kan 

bemötas negativt av andra individer som har åsikten att sjukdomen är självförvållad (Aikins, 

2006; Bird m.fl., 2008; Bock, 2012; O’Donnell, 2015). Detta skuldbeläggande relaterar i hög 

utsträckning till skulden och stigmat som finns kring fetma och övervikt, där diabetes typ 2 kan 

komma att bli en följdsjukdom (Teixeira och Budd, 2010; Balfe m.fl., 2013: s. 11; Browne m.fl., 

2013; Schabert m.fl., 2013: s. 7; Della m.fl., 2015). I flera intervjustudier visar resultaten att 

negativa attityder som finns kring diabetes typ 2 även drabbar personer med diabetes typ 1 på 

grund av att människor blandar ihop dessa två sjukdomar (Balfe m.fl., 2013; Anderson-Lister och 

Treharne, 2014; Browne m.fl., 2014). Dessa studier indikerar att det finns en kunskapsbrist i 
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samhället kring vad diabetes typ 1 och även typ 2 är. Media har här en central roll i 

kunskapsbristen om diabetes typ 1, då skillnaderna mellan sjukdomarna sällan tydliggörs, 

konstaterar Balfe m.fl. (2013: s. 7) och Browne m.fl. (2014: s. 5–7). Även inom forskningen finns 

en kunskapsbrist när det gäller förståelsen av vikten av att särskilja dessa två sjukdomar. Det finns 

studier där man använder ordet diabetes som synonymt med diabetes typ 2 (se Tessaro m.fl., 

2005; Al Shafaee m.fl., 2008). Dessutom finns det flertalet studier där sjukdomarna klumpas ihop 

(se Ahlfield m.fl., 1983; Goldney m.fl., 2004; Kneck m.fl., 2011; Savage m.fl., 2012). Att endast 

säga ”diabetes” utan att tydliggöra vilken av sjukdomarna som åsyftas medför en 

sammanblandning som kan komma att påverka livet med diabetes typ 1 negativt. På grund av att 

sjukdomarna blandas ihop upplever personer med diabetes typ 1 en stor oro över att bli 

stigmatiserade som bärare av diabetes typ 2 (Balfe m.fl. 2013). Personer med diabetes typ 1 

känner därmed ett starkt behov av att särskilja sig från personer med diabetes typ 2 för att 

undvika stereotyper som är kopplade till sjukdomen, konstaterar Browne m.fl. (2014).  

Beroende på hur diabetesstigmat upplevs hanterar individer det på olika sätt. Bland personer 

med diabetes typ 1 finns en strävan efter att vara normal (Marshall m.fl., 2009; Wang m.fl. 2013).  

Forskning visar främst två sätt att hantera diabetesrelaterad stigma, antingen genom (a) att dölja 

det eller (b) att vara öppen (se Abdoli m.fl. 2013b). Personer som döljer sin diabetes gör det 

genom att gå undan till avskilda platser för att ta insulin eller skippar sprutor för att inte avslöja 

sin diabetes (Abdoli, m.fl., 2013b: s. 442). De personer som döljer sin sjukdom känner en ständig 

stress inför att bli påkomna med att ha diabetes, särskilt oroliga är de över att bli särbehandlade 

på grund av sin sjukdom (Abdoli m.fl. 2013b; se även Wang m.fl., 2013: s. 237; Hapunda m.fl., 

2015: s. 9; Jaacks m.fl., 2015). Det andra sättet att hantera diabetesrelaterad stigma är istället det 

motsatta – att vara öppen med sin diabetes, sprida kunskap om sjukdomen och utbilda för att på 

så sätt minska och motverka stigmat kring diabetes (Abdoli, m.fl., 2013b: s. 443; Browne m.fl., 

2014).  

Dessutom visar studier att diabetesstigma påverkar identiteten (Abdoli m.fl. 2013a; Balfe m.fl. 

2013: s. 4–5). Det finns en skillnad i om en individ ser sig själv som ”en person med diabetes” 

eller om den ser sig som ”en diabetespatient”, där det sistnämnda är en syn på identiteten som är 

påverkad av stigma (Abdoli m.fl. 2013a). Studier visar att individer, för att komma över 

diabetesstigmat, först måste acceptera sin sjukdom innan de kan acceptera andras syn (Hapunda 

m.fl. 2015; Irani m.fl. 2015).  

 

2.3 SAMMANFATTNING  

Sociologiska studier av hur det är att leva med diabetes typ 1, som inte fokuserar på 

vårdsituationen, är inte lika vanligt förekommande som studier där vården är i fokus. Utifrån ett 
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sociologiskt perspektiv är syftet inte att utveckla vården utan istället att förstå relationen mellan 

människor och samhälle. Tidigare forskning indikerar även att fler kvalitativa djupgående studier 

om diabetes och stigma behövs för att förstå hur stigma påverkar livet med en kronisk sjukdom 

som diabetes typ 1. Eftersom stigma är ett kontextuellt och relationellt fenomen, vilket innebär 

att det varierar över tid och rum, bidrar föreliggande studie till forskning om diabetesstigma 

genom att den ökar kunskapen om och förståelsen av diabetesstigma i dagens Sverige. 

Till skillnad från många av de vårdfokuserade studierna som undersöker specifika målgrupper 

under en begränsad tid bidrar denna studie likaså med ett längre tidsspann som tar med 

sjukdomsberättelser som sträcker sig från diagnosen och fram till nutid, vilket för flertalet av 

deltagarna är ett tidsspann på flera år.6 Att studera vuxna personer möjliggör för längre erfarenhet 

med sjukdomen (då det är vanligt att få diabetes typ 1 i ung ålder) och medför ett material som 

kan visa sjukdomen utifrån olika perioder i livet. Detta möjliggör för en djupgående förståelse för 

omgivningens föränderlighet och betydelse för individens sjukdomsbild och identitet.  

 

3. STIGMA  

I det här avsnittet behandlas Goffmans teori om stigma (1963) som belyser relationen mellan 

individ och samhälle, det vill säga hur normer och stereotyper som finns i samhället blir 

avgörande för när egenskaper anses vara stigmatiserade. Stigmatisering är när en människa 

stämplas som annorlunda och placeras in i en särskild kategori på grund av en mindre önskvärd 

egenskap och då inte längre ses som en fullständig och normal person (Goffman, 1963: s. 12). 

Hur stigma uppkommer är en central del i förståelsen av fenomenet (Link och Phelan, 2001: s. 

368). Vidare analyserar Goffman (1963) hur normer och attityder påverkar den enskilda individen 

både genom yttre och inre påverkan. Stigma är alltså en maktkonstruktion mellan individen och 

de ekonomiska, politiska och sociala makterna i samhället, där makt avgör vad som anses vara 

normalt eller avvikande (Link och Phelan, 2001: s. 367). De teoretiska begrepp Goffman 

utvecklat i sin analys är användbara för att studera upplevelserna av diabetes typ 1 i relation till 

normer och attityder kring sjukdomen. I det följande presenteras de begrepp som är mest 

relevanta för föreliggande studie: stigma, misskrediterad och misskreditabel, de normala, moralisk 

karriär, jag-identitet, ambivalens, social information, visibilitet, symboler, passering, skylning samt 

de egna och de visa.  

 

                                                 
6 För en överblick över deltagarnas år med diabetes typ 1 se tabell 1 s. 25. 
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3.1 STIGMA OCH STIGMATISERING  

Stigma handlar främst om två saker: att det finns något som gör individen olik andra människor 

och att denna olikhet skapar en statusförlust (Crocker m.fl., 1998; Hebl och Dovidio, 2005; Bos 

m.fl., 2013). Begreppet stigma används som en ”benämning på en egenskap som är djupt 

misskrediterande, men man måste ha klart för sig att det som verkligen behövs för att klarlägga 

detta är ett språk som inte rör egenskaper utan relationer” (Goffman, 1963: s. 12–13). Den 

sociala kontexten är alltså avgörande för vad som anses vara ett stigma. Stigma är relationellt och 

kontextuellt, och skiljer sig därmed åt beroende på den sociala kontexten (Major och O’Brien, 

2005: s. 395). Därtill gör Goffman en distinktion mellan att den stigmatiserade anser sig vara 

misskrediterad eller misskreditabel (1963: s. 13). Det förstnämnda är när den stigmatiserade uppfattar 

sitt stigma som synligt och andra människor vet om att det finns en utmärkande och avvikande 

egenskap. Det sistnämnda är istället när den stigmatiserade tror att andra människor inte ser eller 

inte vet om att det finns ett avvikande attribut.  

Då stigma är kontextuellt och socialt konstruerat kan det bli problematiskt att använda ord 

som ”egenskap” och ”attribut” för det hänvisar till den avvikande delen i den stigmatiserade 

personen, menar Link och Phelan (2001: s. 368) och förklarar att det: ”[…] risks obscuring that 

its identification and election for social significance is the product of social processes.” Istället 

använder de ordet etikett (eng.: label) för att visa att det är socialt tillskrivet.7  

Vidare utgår Goffman (1963: s. 142–143) från interaktionsroller när han beskriver 

stigmatisering som en social process bestående av dels de stigmatiserade och dels de normala. 

Begreppet de normala inkluderar alla individer som inte avviker på något negativt sätt från 

förväntningarna som finns i en viss social kontext. Denna process sker inom varje människa och 

är beroende på kontexten, där alla individer någon gång spelar rollen som stigmatiserad och i 

andra situationer spelar den normala. Han menar att det snarare ska ses som olika perspektiv som 

individer har beroende på den sociala kontexten. Min tolkning av denna stigmatiseringsprocess är 

att dessa roller/perspektiv framträder beroende på individers uppfattningar om de sociala 

normerna, andra individers attityder och förväntningar samt egna attityder och värderingar (se 

även Hebl och Dovidio, 2005: s. 164).   

Goffman menar att alla innerst inne ser sig som normala, även den som är stigmatiserad, och 

det är när dennes uppfattning om att vara normal inte överensstämmer med de normala i 

personens omgivning som ett stigma uppstår (1963: s. 16). När den faktiska sociala identiteten8 

                                                 
7 Dock håller jag inte helt med, då det i många fall framkommer av ordens sammanhang att det är socialt tillskrivet, 

men där det inte är tydligt kommer jag att använda ordet etikett.   
8 De sociala kategorier och egenskaper som man anser sig själv tillhöra eller ha (Goffman, 1963: s. 12). 
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inte är förenlig med den tillskrivna sociala identiteten9 kan skam uppstå och de normalas syn 

internaliseras och påverkar synen på jaget (Goffman, 1963: s. 16, 28). En annan dimension av 

denna process är när en person stämplas med en etikett som kopplas ihop med en negativ 

stereotyp (Link och Phelan, 2001: s. 368–369). 

Vidare beskriver Goffman (1963: s. 40, 87) stigma som en socialiseringsprocess bestående av 

olika faser. Första fasen är när individen i fråga lär sig och internaliserar de normalas syn och 

samhällets generella bild av hur det skulle vara att vara kopplad till ett stigma. Den andra fasen är 

när personen i fråga inser att denne själv har ett särskilt stigma och blir bekant med stigmats 

konsekvenser. Denna socialiseringsprocess kan ske genom fyra olika mönster som Goffman 

kallar för Moralisk karriär (1963: s. 40). Det första är ett stigma som är medfött, där individer från 

början lär sig att hantera konsekvenserna av sitt stigma samtidigt som de lär sig om samhällets 

normer. Det andra mönstret är när individer drabbas av ett stigma som barn eller ungdom och 

skyddas av sin familj samt andra i sin närhet som då skapar en slags skyddande barriär mot 

stigmat, vilket medför att personen i fråga ser sig själv som normal. Det tredje mönstret är när en 

individ blir stigmatiserad i ett senare skede i livet eller helt plötsligt blir medveten om att den har 

ett stigma. En person som inte har vetat om att den varit stigmatiserad får omvärdera sin identitet 

och det förflutna och kan därmed ha svårt att strukturera en ny identitet. Det fjärde mönstret 

som Goffman tar upp är personer som är vana att leva på ett visst sätt men som måste anpassa 

sig till en ny miljö och lära sig nya normer i den nya kontexten (1963: s. 40–42). 

De två socialiseringsfaserna följs av en tredje fas där personen lär sig att passera som normal 

(Goffman, 1963: s. 87). Men den slutgiltiga fasen i den moraliska karriären är när en stigmatiserad 

person anser att det inte finns något behov av att försöka uppfattas som normal då personen i 

fråga har accepterat och respekterar sig själv (Goffman, 1963: s. 108–109). 

 

3.2 IDENTITET  

Goffman delar upp begreppet identitet i tre kategorier: social identitet, personlig identitet och jag-

identitet. Den sociala identiteten handlar om sociala kategorier och egenskaper. Det som utgör den 

personliga identiteten är information som särskiljer en individ från andra och utmärks som unik 

(Goffman, 1963: s. 64), exempelvis kan personnummer eller namn räknas till den personliga 

identiteten. Till den personliga identiteten kan sedan den sociala identiteten kopplas och viss 

information som härrör från den personliga identiteten kan komma att påverka andras intryck 

och förväntningar (Goffman, 1963: s. 68). Om exempelvis en person ska hämta ut insulin på 

apoteket påverkar den informationen den apotekanställdes förväntningar och intryck på personen 

                                                 
9 De normativa förväntningar och intryck som de normala har på hur en individ ska vara (Goffman, 1963: s. 12) 
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och tillskriver den troligtvis egenskapen ”diabetessjuk”. Likaså kan den personliga identiteten 

skydda en person mot feltolkningar av dennes sociala identitet (Goffman, 1963: s. 68). Om 

exempelvis en person ska köpa alkohol och andra tror att denne inte uppnår åldersgränsen går 

åldern att intyga med legitimation om så skulle behövas. När det gäller känslan och den subjektiva 

uppfattningen om sig själv och sin situation benämner Goffman detta som jag-identitet (1963: s. 

112). Den subjektiva uppfattningen om sig själv kan dock vara missvisande. Ibland kan stigma 

upplevas trots att andra inte ser personen som stigmatiserad. I andra fall kan en person vara 

stigmatiserad utan att inse det själv (Major och O’Brien, 2005: s. 400).   

Vid stigmatisering kan en individ känna ambivalens. Detta sker när en person inte har bestämt 

sig/vet hur identifieringen av det egna jaget ska ske, det vill säga om denne ska identifiera sig med 

de normala eller med de egna, för innerst inne vill alla se sig själva som normala (Goffman, 1963: s. 

113). De egna är personer som delar samma stigma och som därför är sympatiskt inställda till 

personen i fråga (Goffman, 1963: s. 28). Att identifiera sig med de egna medför en förståelse och 

trygghet om att inte vara ensam om stigmat. Men det går även att finna en förståelse från de visa, 

det vill säga personer som tillhör de normala men som på grund av sitt sammanhang blivit 

införstådda med personens stigma och fått förtroende och därmed blivit sympatiskt inställda till 

den stigmatiserade (Goffman, 1963: s. 36). Att identifiera sig med de egna kan bidra till känslor av 

samhörighet, stöd och påverka självförtroendet i positiv bemärkelse (Major och O’Brien, 2005: s. 

405).  

På grund av ambivalens kan den stigmatiserade individen ha båda rollerna: vederbörande kan 

vara stigmatiserad men kan ändå bete sig som de normala mot personer som har ett starkare stigma 

än personen själv (Goffman, 1963: s. 114). Att göra så innebär att personen arbetar för att vara en 

del av de normala och på så sätt får en upplevelse av att vara icke-stigmatiserad, men detta innebär 

också att personen i vissa situationer själv blir stigmatiserad. Den stigmatiserade individen kan 

känna både en gemenskap och en motvilja inför den egna gruppen, det vill säga personen har en 

ambivalent jag-identitet (Goffman, 1963: s. 114). Huruvida vederbörande väljer att se på sig själv 

som stigmatiserad eller inte beror på en mängd olika faktorer som är både personliga, 

kontextuella och strukturella (Major och O’Brien, 2005: s. 400). 

 

3.3 INFORMATIONSKONTROLL  

För att upptäcka ett stigma lokaliseras det genom social information som uttrycks genom 

kroppsliga uttryck eller yttranden som personer i vederbörandes närhet uppfattar (Goffman, 

1963: s. 51). Vissa av dessa uttryck är särskilt framstående och benämns därmed som symboler 

(jämför med Situational Cues, Major och O’Brien, 2005: s. 400). Det finns dels symboler som 

signalerar positiv social information, vilka klassas som prestigesymboler och dels finns det symboler 
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som signalerar en brist i personens identitet, vilka kallas för stigmasymboler (Goffman, 1963: s. 52). 

Goffman nämner även en tredje kategori av symboler vilka han kallar för desidentifikatorer. Dessa 

har funktionen att förstöra en sammanhängande negativ uppfattning av den stigmatiserade 

personen och signalerar istället positiv social information (Goffman, 1963: s. 52).     

En person vars stigma är misskreditabelt (ej direkt uppenbart) står inför en rad olika beslut: (a) 

om denne ska avslöja sitt stigma eller inte, (b) vem personen ska avslöja det för eller inte, (c) när, 

var och hur det ska avslöjas, samt (d) om personen ska ljuga för att inte avslöja sitt stigma eller 

inte (Goffman, 1963: s. 50). Hur påfallande stigmat är spelar stor roll för hur individen väljer att 

hantera sitt stigma och här talar Goffman om begreppet visibilitet (1963: s. 55–57). Den sociala 

information som dagligen är synlig blir betydande för en individs sociala identitet. Goffman 

menar att ständiga avslöjanden inför andra människor medför konsekvenser för varje kontakt. 

Även om det är små konsekvenser varje gång kan det bli för mycket i det långa loppet, för antalet 

kontakter utgör tillsammans en stor påverkan på den enskilda individen. Vidare kan avsiktliga 

avslöjanden eller öppenhet vara ett sätt att få bort stressen över att bli avslöjad när vederbörande 

lyckas passera som normal. Detta kan till och med skapa en bättre relation mellan den 

stigmatiserade och de normala (Hebl och Dovidio, 2005: s. 171). För att minska stressen är det 

vanligt att en person som är misskreditabel väljer ut en liten grupp människor som den berättar 

om sitt stigma för, där denne också kan finna stöd. Följaktligen finns det en stor grupp 

människor som personer inte berättar något för, i syfte att kunna kontrollera riskerna för 

avslöjanden (Goffman, 1963: s. 102).  

Hur individen framställer sig själv i interaktion med andra påverkar andras uppfattningar om 

personen. Således talar Goffman (1963) om olika sätt att kontrollera vilken information om 

stigmat som visas, där det ena är passering och det andra är skylning (jämför med coping-strategier, se 

Hebl och Dovidio, 2005: s. 174). Främst gäller passering för individer som har ett misskreditabelt 

stigma. Passering handlar om att försöka framstå som normal inför andra människor för att 

stigmat ska förbli obemärkt, detta på grund av de fördelar som finns med att uppfattas som 

normal (Goffman, 1963: s. 80–82). Ett sätt att försöka passera som normal kan vara att dölja viss 

social information, men att alltid göra detta kan få konsekvenser. Exempelvis om en person 

passerar som normal i en nära relation kan detta ge upphov till skam över att denne inte vågar 

berätta det för den andra personen, eftersom nära relationer bygger på ett ömsesidigt förtroende 

där det är kutym att dela med sig av sådan information (Goffman, 1963: s. 81).   

Om stigmat skulle vara förknippat med en viss kroppsdel som människor normalt sett inte 

visar på offentliga platser medför detta att stigmat (vare sig personen vill det eller inte) passerar 

(Goffman, 1963: s. 82). Men att passera som normal kan även leda till missförstånd för andra 

personer (Goffman, 1963: s. 90–91). Ett exempel på det skulle kunna vara att en person med 



 18 

diabetes har dolt sjukdomen och när denne sedan får lågt blodsocker kan andra istället missta 

personen för berusad. Om en person istället skulle ha fysiska hjälpmedel som kan uppfattas som 

stigmasymboler är det troligt att denne undviker att använda dessa för att passera som normal 

(Goffman, 1963: s. 99). För personer med diabetes typ 1 kan bland annat sprutor bli en 

stigmasymbol, och för att passera kan dessa individer välja att dölja sina sprutor. Ett annat sätt att 

passera som Goffman (1963: s. 101–102) tar upp är att visa tecken på en annan egenskap som 

inte är lika stigmatiserad, som då fungerar som en alternativ förklaring och medför att det aktuella 

stigmat inte synliggörs.10  

När det sedan kommer till skylning är mekanismerna snarlika passering men det är främst 

något personer som har ett känt stigma (misskrediterade) gör. Det handlar om en vilja att 

försvara sig mot stereotypen som följer med ett särskilt stigma och förmildra den eller helt enkelt 

undgå den genom att skyla en utmärkande egenskap (Goffman, 1963: s. 109–110). Om andra 

exempelvis vet om att en person har diabetes och använder en insulinpump kan personen välja 

att använda täckande kläder som inte framhäver pumpen. Därtill, för att ta bort udden av ett 

stigma, kan personer även använda sig av humor eller överdriven vänlighet, eller försöka utbilda 

andra om sin situation (Hebl och Dovidio, 2005: s. 172). 

 

4. NARRATIV ANSATS: TEORI OCH ANALYS  

Att använda en narrativ ansats vid studiet av individers livserfarenheter av en kronisk sjukdom 

har blivit allt vanligare och har lyfts fram som särskilt lämpligt för studier som fokuserar på 

identitet: 

 ”Narratives have gained importance in the study of chronic illness as a means for 

understanding the attempts of patients to deal with their life situations and, above all, 

with the problems of identity that chronic illness brings with it” (Hydén, 1997: s. 51). 

 

Att leva med en kronisk sjukdom påverkar relationen mellan individens kropp, identitet och 

dennes omvärld, menar Hydén, och här spelar narrativ en central roll för att förstå erfarenheter 

av att leva med en kronisk sjukdom och för att kunna fånga upp dess sociala kontext (1997: s. 

51). Mot bakgrund av detta föll valet på den narrativa ansatsen, vilken presenteras i detta avsnitt. 

Avsnittet inleds med en introduktion till vad narrativ är, hur det används och dess struktur. 

Därefter lyfts narrativ identitet och sjukdomsnarrativ fram som två centrala områden för den 

narrativa analysen.  

                                                 
10 Min tolkning av detta är att det också skulle gälla för när personer med diabetes typ 1 påtalar att det är just diabetes 
typ 1 som de har, för att slippa tillskrivas stigmat för diabetes typ 2. 
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4.1 NARRATIV  

Det narrativa forskningsfältet är brett och används på olika sätt inom olika forskningsdiscipliner 

(se exempelvis Riessman, 1993, 2007; Somers, 1994; Andrews m.fl., 2008; Bischoping och Gazso, 

2016). Därmed är det inte självklart hur ett narrativ ska studeras eller definieras. Narrativ finns 

överallt, kan ha olika betydelser i olika kontexter och används också på olika sätt (Riessman, 

2007: s. 4). För att tydliggöra vad narrativ är, eller snarare var narrativ kan finnas, använder jag ett 

citat från Barthes: 

 

Narrative is present in myth, legend, fable, tale, novella, epic, history, tragedy, drama, 

comedy, mime, painting...stained glass windows, cinema, comics, news item, and 

conversation. Moreover, under this almost infinite diversity of forms, narrative is present 

in every age, in every place, in every society; it begins with the very history of mankind 

(sic) and there nowhere is nor has been a people without narrative...it is simply there, like 

life itself. (Barthes, 1982 citerad i Riessman, 2007: s. 4) 

 

Det är alltså berättelser producerade av människor som är i fokus, för det är genom berättelsen 

som en människas upplevelse gestaltas och genom dennes personliga narrativ som även en 

inblick går att nås för hur denne framställer sig själv och skapar sin identitet (Riessman, 2007: s. 8; 

se även Benwell och Stokoe, 2006: s. 138). Till citatet ovan av Barthes (1982) lägger Riessman 

ytterligare källor där narrativ kan förekomma: ”[…] memoir, biography, autobiography, diaries, 

archival documents, scientific theories, folk ballads, photographs and other art work” (2007: s. 4). 

Men att använda narrativ synonymt med berättelse är inte helt rätt, för alla narrativ följer inte 

berättelsens klassiska struktur (Ricœur, 1984: s. 164; Riessman, 1993: s. 18, 2007: s. 6; Squire, 

2008: s. 42).  

Riessman (1993: s. 17) delar in narrativ i olika genrer (här: strukturer) och en av dessa är den 

typiska berättelsen som innehåller en tydlig början, huvudpoäng (mitt) och avslut. En annan genre 

Riessman (1993: s. 18) nämner är habituella narrativ som består av återkommande händelser men 

som inte bygger på den klassiska strukturen för en berättelse och som heller inte innehåller någon 

huvudpoäng (peak). Det finns även hypotetiska narrativ som beskriver händelser som inte har hänt. 

Den fjärde varianten som Riessman (1993: s. 18) tar upp är ämnescentrerade narrativ som är korta 

inblickar av tidigare händelser som är tematiskt länkade till varandra. Genom att använda sig av 

olika genrer av narrativ gör berättaren vissa delar mer synliga än andra och på så sätt, genom 

struktur och stil, påverkar det hur åhöraren uppfattar vissa saker som viktigare än andra och 

tvärtom (Riessman, 1993: s. 18). Det finns alltså ett fokus på hur människor pratar om och 

presenterar händelser samtidigt som också innehållet i det som sägs är viktigt. 
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Trots att det finns olika definitioner av narrativ finns det en del gemensamma drag. Flera 

definitioner beskriver narrativ genom en särskild struktur: uppbyggd av sekvenser som skapar ett 

händelseförlopp11 (se Barthes och Duisit, 1975: s. 252–254; Ricœur, 1984; Riessman, 1993: s. 17, 

2007: s. 5; Somers, 1994: s. 616; Hydén, 1997: s. 50). Synen om narrativ som ett händelseförlopp 

öppnar upp för andra ordningar av sekvenserna än att bara se dem som kronologiskt ordnade. I 

vissa fall kan sekvenserna vara kronologiska och i vissa fall tematiskt ordnade (Riessman, 1993: s. 

17). Därtill menar Andrews m.fl. (2008: s. 12) att ett gemensamt attribut för narrativ är ”[…] a 

particularity that distingues it from theoretical representations” och detta syftar till ordets sanna 

innebörd som ligger i kunskapen. Narrativ kan förstås som ett slags platsbunden kunskap 

bestående av människors upplevda erfarenheter av händelser och idéer (Somers,1994; Andrews 

m.fl. 2008: s. 12). Uppfattningen är att det sociala livet är berättat; narrativ skapar och formar 

identiteter, handlingar och det sociala livet. Erfarenheter synliggörs då människor skapar mening 

av sina upplevelser genom att berätta om dessa. Konstruktionen av narrativet sker alltid i relation 

till omgivningen som påverkar det som berättas, hur det berättas och vad som sägs och inte sägs, 

vad som behöver förklaras och så vidare (Somers; 1994; Salmon och Riessman, 2008: s. 80–81). 

Den sociala och kulturella kontext som narrativet konstrueras i har betydelse, då kontexten 

påverkar det som berättas samt skapar ramar för narrativets innehåll och struktur. Narrativ kan 

också utvecklas i kontakt med andra narrativ och bli större och mer omfattande kunskaper inom 

en särskild kontext (Andrews m.fl. 2008: s. 12). Detta är en orsak till att det är intressant att 

studera narrativ. Denna syn tillhör en inriktning inom narrativforskningen där narrativ förstås 

som berättelser där erfarenheter synliggörs. Synsättet inkluderar ett större spektrum av kontexten 

och innefattar aspekter av personens identitet (Somers, 1994; Andrews m.fl. 2008; Squire, 2008: s. 

42).  

Vidare är min förståelse för vad som kännetecknar ett narrativ att det finns en särskild 

disposition som skapar ett meningsfullt mönster, att det finns en röd tråd som bygger på 

sekvenser som bygger upp en händelseutveckling. Det finns också andra strukturer som 

framhäver en händelse/berättelse på olika sätt, för narrativet skapas gemensamt av den som talar 

och den som lyssnar. Beroende på vilken kontexten är och vem som lyssnar kan talaren ge vikt åt 

vissa händelser genom att använda en särskild struktur som framhäver narrativets innehåll på ett 

särskilt sätt. Min förståelse innefattar också en syn om narrativ som en social handling. Just att se 

narrativ som handlingar där människor konstruerar narrativ visar på en ontologisk ståndpunkt, 

menar Somers (1994). Detta är ett socialkonstruktivistiskt synsätt då narrativ inte bara ses som en 

representation av verkligheten utan mer som byggstenar av det sociala livet.  

                                                 
11 (Händelseförlopp översättning av eng.: plot/emplotment)  
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Emellertid skapas själva narrativets mening också i den kontext som utgörs av det ”skrivna 

materialet” och den som läser det, menar Ricœur:    

 

My thesis is here that the process of composition, of configuration, is not completed in 

the text but in the reader and, under this condition, makes possible the reconfiguration 

of life by narrative. I should say, more precisely: the sense or the significance of a 

narrative stems from the intersection of the world of the text and the world of the 

reader. The act of reading thus becomes the critical moment of the entire analysis. On 

it rests the narrative’s capacity to transfigure the experience of the reader. (Ricœur, 

1991: s. 26) 

 

Denna definition är inte självklar inom narrativforskning. Min förståelse är att Ricœur påtalar 

tolkningens betydelse för att förstå och nå den upplevda erfarenheten. Emellertid finns det en 

debatt om vad som anses vara verklighet och inte (Jovchelovitch och Bauer, 2000: s. 12–13). 

Vissa menar att narrativ endast är representationer av verkligheten (White, 1980), medan andra 

ser det som lokal och situerad kunskap (Ricœur, 1984; Somers, 1994). Det är alltså den 

sistnämnda tolkningen som används i denna studie. 

Sammanfattningsvis kommer föreliggande studie utgå från definitionen att narrativ är en social 

handling och något som skapas och formas i relation till den sociala och kulturella kontexten som 

narrativet befinner sig i. Beroende på hur och var i narrativet personer placerar sig själva skapas 

olika identiteter, och ett narrativs struktur ses här som sekvenser av ett händelseförlopp där både 

händelser och idéer inkluderas. Viktigt att tillägga är att även läsningen som görs av det berättade 

(i textform) sker i en särskild kontext. Denna tolkning sker utifrån läsarens position och därför är 

det en viktig del i den narrativa analysen. Själva analysen eller tolkningen av samma narrativ kan 

därmed variera beroende på läsaren och dennes tolkning.   

 

4.2 NARRATIV IDENTITET, SJUKDOMSNARRATIV OCH 

BERÄTTELSER OM STIGMA 

I föreliggande studie används en tematisk narrativ analys där fokus ligger på innehållet snarare än 

narrativens struktur12 och analysen utgår från den definition av narrativ som anges ovan. I 

tematisk narrativ analys är det vanligt att ledas av en tidigare teori,13 men även att det finns en 

strävan efter nya teoretiska upptäckter i materialet (Riessman, 2007: s. 74). Det som är i fokus här 

är att undersöka hur erfarenheter görs viktiga och hur deltagarnas identiteter framställs, framför 

allt har narrativ identitet och sjukdomsnarrativ centrala roller i den narrativa analysen i föreliggande 

                                                 
12 För strukturell analys se Riessman (2007: s. 77–103). 
13 I denna studie används Goffmans stigmateori (1963). 
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studie. Eftersom tidigare studier visar på diabetesrelaterad stigma undersöks även denna aspekt 

genom att se hur sjukdomsnarrativ framställs i materialet. Både narrativ identitet och 

sjukdomsnarrativ handlar egentligen om hur individer framställer sig själva och sin sjukdom (se 

Riessman, 2003). Narrativ identitet handlar om hur självet och identiteter konstitueras i 

berättelser. Detta sker alltid i relation till en publik och personer gör därmed olika framställningar 

av sig själva beroende på vem som lyssnar (Benwell och Stokoe, 2006: s. 137–138). Personer 

formar på så sätt en identitet genom narrativ och skapar betydelse genom sitt berättande. Hur 

personer framställer sig själva varierar över tid och är beroende av den sociala kontexten (Ricœur, 

1984; Benwell och Stokoe, 2006: s. 138). 

Mot bakgrund av studiens syfte är det intressant att utforska hur individer framställer sig själva 

i relation till sin diabetes och hur de upplever andras attityder i relation till sig själva och sin 

sjukdom. Hydén (1997) menar att sjukdomsnarrativ handlar om hur individer pratar om 

sjukdomar, händelser rörande sjukdomar och sjukdomserfarenheter. Sjukdomsnarrativ kan även 

specificeras utifrån olika funktioner (se Hydén, 1997; Bury, 2001). I föreliggande studie definieras 

sjukdomsnarrativ som ”illness as narrative” (Hydén, 1997: s. 54), vilket innebär att narrativet 

består av hela sjukdomsbilden som inkluderar både konsekvenser och egenskaper rörande 

sjukdomen där narrativen skildrar sjukdomshändelser och samtidigt ger dessa betydelse genom 

berättandet. Förenklat betyder det att genom framställningar av sjukdomen konstitueras 

betydelser med hjälp av sjukdomens egenskaper och konsekvenser.  

Studiet av narrativ är ett effektivt medel för att förstå personers erfarenheter av att leva med 

kroniska sjukdomar och nå en förståelse för personernas livssituationer och de identitetsproblem 

som uppstår vid insjuknandet i en kronisk sjukdom, men också hur identiteter förändras över tid 

(Hydén, 1997: s. 51). En kronisk sjukdom kan nämligen upplevas som ett avbrott i livet som 

medför en splittrad identitet (eng.: ruptured identity) (Bury, 1982: s. 169, 2001: s. 264). Således medför 

en kronisk sjukdom, exempelvis diabetes typ 1, förändring av relationen mellan kropp, självet och 

omvärlden (Hydén, 1997: s. 51). Fokus för en splittrad identitet är hur omvärderingen av identiteten 

framträder och blir synlig i berättelserna (Riessman, 2007: s. 55; Bury, 1982). Vidare är 

vändpunkter, spänningar och interaktioner viktiga delar som lyfts fram i berättelserna och ger 

betydelse för sjukdomsnarrativ och narrativ identitet.  

Att behöva omvärdera sin identitet talar även Goffman om i sin teori om stigma (1963), dock i 

relation till när en person blir stigmatiserad. Beroende på hur sjukdomsnarrativen används finns 

det en poäng med att använda Goffmans teori för att nå en djupare förståelse av deltagarnas 

narrativ och för att se hur omgivningen får betydelse för sjukdomsnarrativet. Vid narrativ 

identitet blir berättelser om stigma relevant eftersom det är en del av en maktstruktur som 
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påverkar hur personer ser på sig själva och sin omgivning. Likaså berör Goffman (1963) 

framställningar av jaget och att dessa är beroende av vilka åhörarna är.  

 

4.3 DEN NARRATIVA ANALYSPROCESSEN 

Tematisk narrativ analys är lik Grundad teori vad gäller kodningsprocessen och dessa blandas 

därför ofta ihop (Riessman, 2007: s. 74). Det som skiljer dem åt är teorins plats i kodningen. Som 

nämnts finns teorin med i ett tidigt stadium vid narrativ analys medan grundad teori ofta 

undviker teori i ett tidigt stadie. En annan punkt som skiljer dem åt är att narrativ analys 

fokuserar på längre sekvenser/händelseförlopp istället för tematiskt kodade delar. I narrativ 

tematisk analys finns sålunda en strävan efter att behålla berättelsen intakt då helheten och 

detaljerna är viktiga och behövs vid analysen av narrativ för att tolkningen ska göra berättelserna 

rättvisa (Riessman, 2007: s. 12, 74). Den narrativa analysen fokuserar alltså på berättelsernas 

detaljer: hur och varför något berättas, vilken funktion berättelsen har, vilka effekter som skapas 

(Riessman, 2007: s. 12). Eftersom tid och plats utgör viktiga delar i narrativ analys, då narrativen 

som berättas är situerade i en viss kontext, går det inte att dra generaliserbara slutsatser som 

annars förekommer vid grundad teori. Därtill är den narrativa analysen fallcentrerad medan 

grundad teori istället fokuserar på att utveckla koncept för att teoretisera mellan olika fall 

(Riessman, 2007: s. 74).  

Sammanfattningsvis möjliggör den narrativa ansatsen en detaljnära analys av deltagarnas 

subjektiva verklighet som blir framträdande genom deras berättande. Kombinationen av 

berättelsens centrala roll, de längre sekvenserna samt att ansatsen är fallcentrerad är det som 

utmärker den narrativa analysen och särskiljer den från andra kvalitativa metoder. Den narrativa 

analysen bidrar således till en detaljrik beskrivning av sjukdomsredogörelsen, funktionen och 

uppbyggnaden genom vilka personers meningsskapande synliggörs.  

 

5. STUDIENS GENOMFÖRANDE 

Avsnittet inleds med en presentation av intervjudeltagarna. Detta följs av en genomgång av 

studiens narrativa intervjumetod och de val som har gjorts kring denna. Därefter presenteras de 

olika intervjuformerna: telefon, Skype och personligt möte med tillhörande diskussion om 

fördelar och nackdelar för dessa. Nästa del är en redogörelse för bearbetning och analys av 

material, där transkribering och analysprocessen beskrivs. Därefter diskuteras de metodologiska 

valen som sedan följs av den sista delen med en diskussion om makt och etik. 
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5.1 INTERVJUDELTAGARE 

Nitton deltagare har rekryterats, dels genom annonser om studien i diabetesrelaterade 

sammanhang på sociala medier genom ett inlägg på en blogg och inlägg i två olika 

Facebookgrupper, och dels genom kontakt med en diabetesförening. Kontakten med deltagarna 

skedde därefter via mejl för att bestämma datum och plats. Deltagarna rekryterades från olika 

plattformar för att det skulle bli en större variation på urvalet då en risk med att göra ett så kallat 

bekvämlighetsurval annars är att deltagare som rekryteras är personer som är ”säregna i vissa 

avseenden” (Trost, 2010: s. 141). Att endast rekrytera deltagare från Facebook-grupper kan leda 

till att man får deltagare som är särskilt intresserade av diabetesfrågor (genom ett särskilt 

engagemang i sin diabetes med att söka support och information).  

För att avgränsa urvalet sattes en gräns på att deltagarna skulle ha haft diabetes typ 1 i fem år 

eller mer och att de skulle vara 20 år gamla eller äldre. En gräns på fem år sattes på grund av 

studiens fokus på erfarenheter av sjukdomen, varför det var viktigt att inte få deltagare som 

precis blivit diagnostiserade. När det gäller åldersgränsen på 20 år, sattes den för att få deltagare 

som uppfattas av andra som vuxna individer. 20 år verkar i många sammanhang vara en gräns för 

att räknas som vuxen, exempelvis vad gäller biljettpriser för kollektivtrafik eller att betala för 

tandvård. Visserligen säger den svenska lagen att personer blir vuxna (myndiga) när de är 18 år 

enligt 9 kap. 1§ FB (Föräldrabalk, 1949), men vid 18 års ålder är det fortfarande många som bor 

hemma och går i skolan. Att få tag på deltagare som ses som vuxna personer var viktigt då 

skillnaden mellan diabetes typ 1 och typ 2 många gånger kan särskiljas genom att man benämner 

det förstnämnda barn- och ungdomsdiabetes och det senare för åldersdiabetes (Olave, 2012). 

Dessa benämningar som är baserade på ålder gör det särskilt intressant att undersöka vuxna 

personer, som är varken ungdomar eller ”gamla”, utan ligger i gränszonen för att man ska kunna 

se till det yttre och baserat på ålder avgöra om personen har diabetes 1 eller 2. Deltagarna som är 

med i denna studie är 20–58 år och har levt med diabetes typ 1 i 2,5–56 år.14 Vidare presenteras 

relevanta bakgrundsfaktorer om deltagarna i tabell 1 (se följande sida), där deltagarna är uppställda 

i grupper för att minska möjligheten att kunna identifiera dem. 

 

                                                 
14 Det finns två deltagare med erfarenhet av sjukdomen som är kortare än 5 år. Dessa deltagare inkluderades i 

studien eftersom de fått diabetes i tjugoårsåldern och majoriteten av deltagarna fått diagnosen vid yngre ålder. Deras 
berättelser tillför upplevelser av att bli diagnosticerad i ett senare skede av livet. 
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5.2 NARRATIV INTERVJUMETOD  

De flesta samhällsvetenskapliga studier som väljer en narrativ ansats baserar sitt material på 

någon typ av intervjuer (Riessman, 2007: s. 23). För att få fram narrativ behöver turtagningen 

oftast vara längre än vad den är i vanliga samtal och definitivt mycket längre än turtagningen i 

formulärliknande forskningsintervjuer (Riessman, 2007: s. 24). Mot bakgrund av detta har 

intervjumetoden till stor del utgått från Narrativ intervju (NI) i syfte att skapa en kontext där 

narrativ lättare framkallas. Det speciella med NI är att intervjuaren strävar efter att påverka 

berättelsen så lite som möjligt och undvika att vara den som styr berättelsen för att 

Tabell 1: Karaktäristika hos deltagarna (i antal) 

 

Man  5 
Kvinna  14 
 
Ålder: 
20–24  6     
25–29  5 
30–39  3 
40–49  3 
50–60  2 
 
Diabetesdebut: 
<11  9 
11–20  5 
>20   5 
     
År med diabetes:   
<5  2 
5–10  2 
11–15  1 
16–20  9     
21–30  2 
31–40  2 
41–50  0 
>50  1 
 
Sprutor  13 
Insulinpump  6 
 
Sensor (mäter blodsockret) 10 
Vanlig blodsockermätare 9 
   
Högsta slutförda utbildning:  
Universitet/högskola 5 
Folkhögskola  2 
Gymnasium  12 
 
Huvudsaklig sysselsättning: 
Jobbar  11 
Studerar  8 
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intervjudeltagarens egna ord och formuleringar ska komma fram, för det är först då dennes 

perspektiv framträder (Jovchelovitch och Bauer, 2000: s.4). Intervjuarens roll är här att aktivera 

och locka fram berättelser, samt få berättelsen att ”rulla på”. Därtill påtalar Riessman vikten av att 

vara lyhörd och mottaglig som lyssnare för att få en lyckad intervju (2007: s. 26).  

Intervjuformen har influenser av både Biografisk narrativ-interpretativ metod (BNIM)15 och 

Problemcentrerad intervju (PCI)16. Dessa metoder inkluderar en del av NI och en del av semi-

strukturerade frågor. Denna kombination finns där för att undvika den problematik som kan 

uppstå i de fall intervjudeltagaren skulle vara fåordig, eftersom det finns en viss osäkerhet i att 

lämna över kontrollen som intervjuare i en narrativ intervju, vilket även Riessman nämner (2007: 

s. 24). Ambitionen med denna kombination har varit att låta deltagaren styra samtalet i största 

möjliga mån, hålla ett bra flyt i samtalet samt att det ska kännas bekvämt för alla parter. 

Den största kritik som finns mot NI är att mycket hänger på intervjuarens prestation och på 

den första initierande frågan för att en intervju ska bli lyckad (Jovchelovitch och Bauer, 2000: s. 

7–8). Narrativ intervju bygger nämligen på ett samspel mellan intervjuare och deltagare, där dessa 

tillsammans skapar narrativ och dess innebörd (Riessman 2007: s. 23). Intervjuaren måste i denna 

intervjuform lämna över ansvar till deltagaren och det är ingen typisk fråga-svar-situation. Istället 

är det viktigt att intervjuaren känner in situationen och verkligen lyssnar på det som deltagaren 

berättar. Det viktiga är inte vilka ord som används utan hur engagerad och uppmärksam 

intervjuaren är i samtalet (Riessman, 2007: s. 24). Målet med detta är alltså att framkalla längre 

och mer detaljerade berättelser än korta och generella svar (Riessman, 2007: s. 23). Trots kritiken 

som riktats mot narrativ intervju använder både BNIM och PCI sig av den narrativa 

intervjumetoden i sin första del och startar intervjuerna med en inledande initierande fråga. 

Denna inledande del är något som också har tagits fasta på i föreliggande studie. Att inleda med 

en fråga motiveras med ett intresse för personers livserfarenheter och att metoden då framkallar 

ett berättande/narrativ där intervjudeltagarens subjektiva perspektiv på sina erfarenheter fångas 

(Wengraf, 2001: s. 114–119; Scheibelhofer, 2005: s. 21). 

Hur en narrativ intervju ska genomföras står inte skrivet i sten menar Riessman (2007: s. 26) 

och säger: ”Narrative interviewing is not a set of ’techniques’, nor is it necessarily ’natural’.” 

Därmed används Jovchelovitch och Bauers narrativa intervjumetod endast som en guide i denna 

studie, för NI är nämligen en idealisk struktur som är svår att uppnå och i praktiken sker istället 

ofta en kompromiss mellan narrativ och frågor (2000: s. 8). Fördelen med en sådan kombination 

är att narrativen bidrar till ett mer nyansrikt perspektiv från informanterna, exempelvis på 

händelser och om dem själva, medan (standardiserade) frågor används för att kunna göra 

                                                 
15 BNIM är en variant av NI (se Wengraf 2001). 
16 PCI är en kombination av NI och semistrukturerad intervju (se Scheibelhofer, 2005).  
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jämförelser mellan olika intervjuer som tar upp samma ämne (Jovchelovitch och Bauer, 2000: s. 

8). 

Den narrativa intervjun enligt Jovchelovitch och Bauer (2000) delas in i fyra olika faser, där 

den första fasen är att utforska området och formulera frågor av intresse för studiens syfte. Nästa 

fas är första delen av intervjun (ljudinspelningen startas) som inleds med en längre, omfattande 

fråga där intervjuaren använder aktivt lyssnande och då endast uppmuntrar berättandet genom 

exempelvis nickningar, ”hmm” eller ”ja” – just för att minimera påverkan på deltagarens 

berättelse (Jovchelovitch och Bauer 2000: s. 5–6). Den tredje fasen är en frågefas där fokus är att 

få ut så mycket detaljer som möjligt och reda ut oklarheter. Exempel på frågor som kan ställas är 

”Vad hände sedan?”, men det är inte tillåtet att ställa varför-frågor. Inte heller är det tillåtet att ge 

uttryck för sin egen åsikt eller attityd, eller att säga emot och argumentera för motsatsen 

(Jovchelovitch och Bauer 2000: s. 5). Det finns ingen explicit förklaring till varför de anser detta, 

utan implicit uttrycker Jovchelovitch och Bauer (2000) idéer om att ifrågasättanden skulle störa 

deltagarens naturliga berättande. I den tredje fasen finns även utrymme för de frågor som tidigare 

formulerats, men för att kunna ställa dem till deltagaren måste frågorna göras om så att de passar 

och utgår från deltagarens egna ord och perspektiv, i syfte att minimera påverkan på deltagarens 

narrativ (Jovchelovitch och Bauer 2000: s. 5). Emellertid kräver det väldigt mycket av intervjuaren 

och därför används en annan strategi i föreliggande studie genom att deltagarens egna ord 

används vid vissa frågor där det faller sig naturligt, men även färdiga frågor används för att få en 

kontinuitet i samtliga intervjuer. Denna influens kommer från PCI, där det anses viktigt med en 

kontinuitet i frågorna och viktigt att följa sitt färdiga frågeschema för att intervjuerna ska bli 

enhetliga (Scheibelhofer, 2005: s. 22). För att kunna använda deltagarnas egna ord under 

intervjun gjordes anteckningar under hela intervjuerna i syfte att kunna ställa så naturliga och bra 

frågor som möjligt.  

Efter den tredje fasen stoppas inspelningen och den fjärde fasen startar, vilken går ut på att 

småprata med varandra och här är det då tillåtet att ställa varför-frågor (Jovchelovitch och Bauer, 

2000: s. 7). Att småprata efteråt menar Jovchelovitch och Bauer är viktigt då ”småpratet” kan 

belysa det formella med intervjun och ge viktig information när det gäller kontexten som 

narrativet är i (2000: s. 7). Deltagaren får chansen att reflektera över intervjun och ”småpratet” 

kan utgöra värdefull information för hur narrativet ska tolkas. Denna fjärde fas är något 

modifierad i föreliggande studie då varför-frågor inkluderas i den tredje fasen. Småpratet fyller 

ändå en funktion i att få reda på deltagarens upplevelse av samtalet och är därför med i studien 

som en något kortare del. Att få reda på upplevelsen är nyttigt för intervjuaren, dels för att veta 

om deltagaren varit bekväm och haft ett bra samtal, och dels för att skapa en möjlighet att 

förbättra intervjutekniken inför nästkommande intervjuer. Innan inspelningen avslutats, och 
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innan småpratet, finns dessutom en del som är influerat av PCI (Scheibelhofer, 2005: s. 22), med 

frågor i formulärform som behandlar socio-statistisk information.17 Valet att använda kortare 

frågor på slutet handlar om att underlätta deltagarnas berättande och skapa långa narrativ vilka 

kan störas om intervjun inleds med korta frågor.  

Styrkan med denna metod är som tidigare nämnts att skapa en kontext där narrativ lättare 

framkallas då deltagaren får berätta fritt med egna ord (se Jovchelovitch och Bauer, 2000: s. 4). 

Men en kritik mot denna öppna form är de okontrollerbara förväntningarna som deltagarna har, 

det vill säga förutfattade meningar om vad de tror att intervjuaren vill höra (Jovchelovitch och 

Bauer, 2000: s. 7–8). Som intervjuare är det viktigt att ta hänsyn till att det kan vara en särskild 

poäng som deltagaren vill framföra eller att deltagaren berättar det som denne tror att 

intervjuaren vill höra. Det vill säga, det kan vara en fråga om ”strategisk kommunikation” som 

styr berättandet (Jovchelovitch och Bauer, 2000: s. 7–8).  

För att undvika missförstånd och förväntningar på att jag som intervjuare skulle ställa frågor 

hela tiden förklarade jag utförligt vad intervjun gick ut på innan inspelningen startades: att jag var 

intresserad av deras erfarenheter och upplevelser och att jag ville att de skulle prata så fritt som 

möjligt utan att jag skulle påverka allt för mycket. Efter förklaringen frågade jag om upplägget var 

okej och om de hade några funderingar kring upplägget eller intervjun i övrigt, därefter startades 

inspelningen. Förväntningar på intervjuns innehåll var något som blev särskilt tydligt innan själva 

inspelningen av intervjuerna startades. Frågor som då kom upp var: ”Vad förväntar du dig?” och 

”Vad vill du att jag ska berätta?” Eftersom jag inte ville styra innehållet påtalade jag vikten av att 

de skulle berätta minnen och upplevelser som de själva kom att tänka på och var bekväma med 

att delge.  

Metoden som beskrivs ovan skapar en annan sorts närhet till deltagarnas berättelse och deras 

subjektiva upplevelse än vad en intervju med färdiga och bestämda frågor gör. Att använda denna 

intervjumetod bidrar till berättelser som är friare än berättelser som framkallas genom en 

konventionell intervjustudie där dessa är styrda av intervjuarens frågor i högre grad än vad NI är. 

Friheten i berättandet ökar validiteten hos den subjektiva upplevelsen som framträder i 

berättelserna då berättelserna genomsyras av deltagarnas subjektivitet i allt högre grad.  

 

5.3 INTERVJUFORM 

På grund av deltagarnas geografiska spridning, tidsramen för studien och resekostnader har 

intervjuernas form varierat mellan telefon, Skype och personligt möte. När det gäller vilken av 

dessa former som är mest lämpad för föreliggande studie visar tidigare forskning att det är 

                                                 
17 Se tabell 1 s. 25. 
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marginella skillnader mellan dessa och att mycket beror på vilken sorts studie som ämnas 

genomföras. Deltagarna fick därför själva välja vilken intervjuform de föredrog och fördelningen 

såg ut så här: 7 valde Skype, 9 valde telefon och 3 valde personligt möte. 

Kvalitativa intervjuer innebär oftast att intervjuare och deltagare möts ansikte mot ansikte 

(här: personligt möte) (Sturges och Hanrahan, 2004; Holt, 2010; Hanna, 2012; Deakin och 

Wakefield, 2013; Vogl, 2013; Janghorban m.fl., 2014). För att pröva det vanliga antagandet att det 

finns skillnader i resultatet beroende på intervjuform har Sturges och Hanrahan (2004) jämfört 

telefonintervjuer och personligt möte. Deras studie visar att resultatet inte påverkas av 

intervjuform, utan att telefonintervjuer och personligt möte ger likvärdiga resultat där varken 

längden eller djupet påverkas (Sturges och Hanrahan, 2004: s. 112). Likaså konstaterar Vogl 

(2013) att telefonintervjuer fungerar minst lika bra som ett personligt möte och att de 

resultatmässiga skillnaderna beroende på intervjuform är marginella. Även inom narrativ 

forskning föredras personliga möten som intervjuform framför andra, men Holt (2010) fastslår 

att telefonintervjuer är minst lika gångbara vid narrativa studier som personliga möten är.  

Å ena sidan har den sociala kontexten stor betydelse vid en intervju och därför kan ett 

personligt möte skapa en bra förutsättning för intervjun och innan en telefonintervju, konstaterar 

Vogl (2013: s. 168), därför att det är en fördel att ha träffat personen. Å andra sidan är en 

omtalad fördel med telefonintervju att anonymiteten höjs och formen gör det lättare att tala om 

känsliga ämnen (Vogl, 2013: s. 136). Vidare kan en fördel med en telefonintervju vara att 

spänningen som finns vid ett personligt möte är mindre under en telefonintervju (Vogl, 2013: s. 

168). I kontrast till detta finns det andra som anser att telefonintervjuer endast fungerar för 

kortare, strukturerade intervjuer (Harvey, 1988; Fontana and Frey, 1994 i Sturges och Hanrahan 

2004: s. 108). En annan fördel med telefon är att det är ett kostnads- och tidseffektivt sätt att 

genomföra intervjuer (Sturges och Hanrahan, 2004: s. 109; Block och Erskine, 2012), vilket 

därför lämpar sig bra i föreliggande studie. Emellertid kan även Skype kategoriseras som en 

kostnadseffektiv intervjuform, vilket också Hanna (2012), Deakin och Wakefield (2013) samt 

Janghorban m.fl. (2014) påtalar. En stor styrka med Skype är att båda kan se varandra under 

intervjun samtidigt som deltagaren kan befinna sig i en miljö där denne är bekväm (Hanna, 2012: 

s. 241). Att se varandra är en fördel som försvinner med telefonintervjuer men som är en tillgång 

vid personligt möte då ansiktsuttryck och kroppsspråk kan inkluderas (Genovese, 2004: s. 216). 

Skype möjliggör alltså att man kan se ansiktsuttryck, vilket kan bidra till en bättre tolkning av 

kontexten, göra det lättare för intervjuaren att veta när nästa fråga ska ställas och förbättra 

turtagningen i samtalet. Detta var något som jag upplevde, särskilt vid aktivt lyssnande var det bra 

att kunna nicka för att bekräfta att jag lyssnade. I telefonintervjuerna, eller när videosamtal inte 
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var möjligt på grund av dålig internetuppkoppling krävdes fler ljudliga bekräftelser såsom ”mm” 

för att visa att jag som intervjuare lyssnade.  

Skype är ett relativt outforskat alternativ till personligt möte och Deakin och Wakefield (2013) 

konstaterar i sin studie att det ska ses som ett likvärdigt alternativ och inte som ett andrahandsval. 

Självklart finns det aspekter som kan påverka materialet som måste tas i beaktande vid en 

Skypeintervju. Under Skypeintervjuerna såg jag till att det fanns gott om tid avsatt för 

intervjuerna och att mobilen var i flygplansläge samt att platsen jag befann mig på var lugn och 

tyst under samtalen. Men det fanns även faktorer som var svårare att styra över, exempelvis var 

det i vissa fall dålig internetmottagning. Ibland tappades internetkontakten och Skype avbröts, 

vilket medförde ett onaturligt avbrott i samtalet. Oftast gick det bra ändå och jag försökte alltid 

återupprepa det sista som sades för att påminna deltagaren om var vi var i samtalet. Därtill kunde 

det även finnas en del störande faktorer i deltagarens miljö såsom personer i bakgrunden som gav 

ifrån sig ljud.   

Vid telefonintervjuerna såg jag även till att befinna mig i en lugn och tyst miljö, däremot 

upplevdes deltagarna som mer flexibla (i negativ bemärkelse) då personerna gjorde andra saker 

samtidigt, som att laga mat eller gå på promenad, vilket gav en sämre ljudkvalitet. Det är svårt att 

avgöra om det skapade ett sämre material innehållsmässigt på grund av att personerna gjorde 

andra saker samtidigt. När det gäller de personliga mötena utfördes samtliga tre i kafémiljöer som 

deltagarna själva valde för att känna sig så bekväma som möjligt. Att befinna sig i en kafémiljö 

med andra människor kan påverka samtalets innehåll då deltagarna kan känna sig obekväma inför 

att dela med sig av personliga fakta (Trost, 2010: s. 65), men detta är inget som jag har märkt på 

materialet. Däremot upplevde jag något fler störningar från omgivningen under dessa intervjuer 

än vad jag gjorde med Skype- och telefonintervjuerna.   

 

5.4 BEARBETNING OCH ANALYS AV MATERIALET  

Samtliga nitton intervjuer har spelats in i samråd med deltagarna och längden på intervjuerna var 

45–70 minuter. Tio av inspelningarna har transkriberats helt och resterande nio har lyssnats 

igenom flertalet gånger för att se att inget avvikande förekom och att de stämde in på mönstret 

som transkriberingarna visat. Därefter har viktiga sekvenser valts ut bland dessa nio som sedan 

också har transkriberats. Alla namn har bytts ut mot pseudonymer för att inte avslöja deltagarnas 

identitet, likaså har platser som kan röja identiteten bytts ut. Att skriva ner intervjuerna till text är 

i sig även en analysprocess då tankar från intervjun väcks vid omlyssningar och det sker en 

bearbetning av materialet (se Riessman, 1993: s. 60–61). Under transkriberingarna och 

omlyssningarna har tematiska mönster och nyckelord upptäckts i intervjuerna genom att 

lokalisera sjukdomsnarrativ och identitetsnarrativ, alltså sekvenser där deltagarna framställer sig 
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själva och sin sjukdom. På detta sätt har insikter om materialet framkommit, genom att jämföra 

intervjuerna för att hitta mönster i hur de pratar om sig själva och sin sjukdom. Därtill har 

Goffmans teori om stigma (1963) med passande analytiska och begreppsliga verktyg använts för 

att nå en djupare förståelse för deltagarnas narrativ. 

Eftersom det är en tematisk narrativ analys (se Riessman, 2007: s. 53–76) som görs i denna 

studie har fokus varit innehållet i narrativen snarare än hur de är strukturerade i detalj.18 Det jag 

har tittat på är således vad som sägs i narrativen och vilka ord som ges betydelse för hur de 

framställer sig själva och sin sjukdom. I transkriberingarna har jag därför också inkluderat 

exempelvis skratt, då humor kan påverka innehållet hos ett narrativ och hur åhöraren mottar det 

(se Meyer, 2000; Watts, 2007). Humorn fyller olika funktioner i interaktionen mellan individer 

och får betydelse i intervjusituationen för hur jag som intervjuare tolkar berättelsen.  

 

5.5 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN  

NI är som nämnts en djupgående intervjumetod vilket innebär att det inte går att dra några 

generaliserbara slutsatser, vilket kan tyckas vara en begränsning men inte ska ses som något 

problem. Istället ses kunskapen som situerad (Riessman, 2007: s. 185). Genom ett delat 

perspektiv kan objektivitet vara möjligt och detta perspektiv kallar Haraway för förkroppsligade 

kunskaper (eng.: embodied knowledges) (1988: s. 583). Förkroppsligade kunskaper betyder att det inte 

är möjligt att separera subjektet från det objektiva, då separationen leder till ett absolut och 

nästan auktoritärt tankesätt. Med detta tankesätt om förkroppsligade kunskaper undviks fällan i 

att se världen utifrån binära oppositioner (Haraway, 1988: s. 581), istället skapas en mer 

nyanserad bild av världen genom att man ser den utifrån studieobjektets (här deltagarnas) 

perspektiv och som något föränderligt (Haraway, 1988: 592). Innebörden här är alltså vikten av 

ett delat samband med sitt eget jag och deltagarnas subjektsposition för att skapa objektivitet 

(Haraway, 1988: 586). Med andra ord handlar det om att visa en förståelse för deras position i 

den specifika kontexten (för en diskussion om makt se nästkommande del: Makt och etiska 

överväganden).   

Riessman talar om att den situerade kunskapen (sanningen) finns på två plan, där det första är 

att deltagarnas berättelser ses som subjektiva sanningar som i intervjusituationen berättas inför en 

särskild publik och det andra är då intervjuaren i sin tur berättar inför ytterligare en publik (2007: 

s. 184). Gällande denna aspekt har jag som intervjuare strävat efter ett delat perspektiv, dels mitt 

eget och dels deltagarnas. Ytterligare en viktig aspekt som jag strävat efter under arbetets gång är 

                                                 
18 Det vill säga en strukturell analys (se Riessman, 2007: s. 77–103). 
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att framställningen av narrativen samt analysen av dessa är tydlig, samhängande och övertygande 

för att visa på graden av tillförlitlighet i studien (se Riessman, 2007: s. 189).  

 

5.6 MAKT OCH ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I denna studie har målet varit att följa Vetenskapsrådets etiska kodex (2011). I överrensstämmelse 

med kodexen har samtliga deltagare gett sitt samtycke till att bli intervjuade samt att intervjun 

spelades in.  

Vid den första kontakten fick alla deltagare skriftlig information19 om studiens syfte, att det var 

frivilligt att delta, att deltagandet skulle vara anonymt och att studien endast skulle användas i 

forskningssyfte. Därtill blev de även muntligt informerade om detta vid varje enskilt tillfälle innan 

intervjun. Jag poängterade också tydligt att de när som helst under intervjun kunde avbryta om 

det inte kändes bra för dem, och att de då inte behövde ge någon förklaring till varför. Samtycke 

kan nämligen ändras under intervjuns gång och kan på så vis vara knepigt att hantera, därför var 

det bra att kunna ha en del efter intervjun där jag kunde ”småprata” med deltagarna för att få 

reda på hur de hade upplevt intervjun. Samtliga deltagare har också, både vid den initierande 

kontakten och vid intervjutillfället, blivit upplysta om att intervjun skulle transkriberas och 

anonymiseras, så att personliga identifikationer som kan röja deras identitet skulle tas bort.   

I och med att intervjumetoden i föreliggande studie till stor del baseras på NI lämnas en del av 

samtalets styrande över till intervjudeltagaren. Förvisso är makten även i denna situation 

asymmetriskt fördelad mellan intervjudeltagare och intervjuare, men skillnaden är något mindre 

än i en strukturerad intervju, där intervjuaren styr hela samtalet. Något som också har betydelse 

för maktförhållandet mellan mig som intervjuare och deltagarna är att även jag har samma 

sjukdom som dem. Detta kan innebära en trygghet för deltagarna på så sätt att jag förstår deras 

berättelse på ett annat sätt än en person som inte tillhör samma grupp. Beroende på vilken 

maktposition individer har i samhället, om de tillhör en marginaliserad20 grupp eller inte, påverkar 

det personers förståelse för den specifika gruppen (Acker, 2006: s. 452). Det finns alltså en fördel 

med att jag själv har diabetes typ 1 precis som deltagarna. För om jag inte skulle tillhöra gruppen 

jag studerar finns en risk att jag kan bli blind för maktstrukturerna, och därmed få svårt att sätta 

mig in i deltagarnas situation (för en diskussion om detta se Acker, 2006).  

I studien har jag varit noga med att inte använda ordet ”diabetiker” då det kan tillskriva 

deltagarna en identitet som kan vara marginaliserande och homogeniserande. För ”what we call 

                                                 
19 Se informationsbrevet i Bilaga 1.  
20 ”Race, gender, and other identity categories are most often treated in mainstream liberal discourse as vestiges of 
bias or domination – that is, as intrinsically negative frameworks in which social power works to exclude or 
marginalize those who are different” (Crenshaw, 1991: s. 1242). 
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’identities’ are not objects but processes constituted in and through power relations” (Brah och 

Phoenix, 2013: s. 77). Beroende på hur jag definierar deltagarna sätter det gränser för hur andra 

ser på dem men också hur de ser på sig själva (se Mohanty, 1988). Därtill är jag också medveten 

om att min framställning av personer med diabetes som en särskild grupp är vansklig då det kan 

bidra till att personer med diabetes ses som marginaliserade (se Barron, 1999). 

 

6. ANALYS: ATT LEVA MED EN KRONISK SJUKDOM  

Analysen är uppdelad i tre delar, vilka synliggör olika aspekter som framställs som viktiga i 

deltagarnas berättelser om sig själva och sin sjukdom. Den första av dessa delar tar upp olika 

aspekter som rör omställningen som sjukdomen innebär, deltagarnas självbild samt stödet och 

förståelsen från de egna och de visa. Den andra delen handlar om inställningen till diabetesen och 

sjukdomens ramar. Den tredje och sista delen fokuserar på stigma, där de normala ges en viktig roll 

i deras berättelser.  

 

6.1 SJÄLVBILDEN, OMSTÄLLNINGEN OCH STÖDET  

När deltagarna berättar om sin diabetes ges andra människor en stor betydelse. De gör en 

särskiljning mellan andra människor och sig själva. Deltagarna visar på en grupptillhörighet där 

personer med diabetes tillhör vad Goffman benämner som de egna (1963: s. 28). Både de egna och 

de visa ges en särskild betydelse i deltagarnas berättelser om livet med sjukdomen och skildrar 

dessa personers betydelse i relation till självbilden. Vidare blir även jag-identitetens ambivalens synlig i 

deras berättelser mellan de normala som internaliseras i deras självbild (se Goffman, 1963: s. 112–

113).  Det vill säga i deltagarnas berättelser ges ett stort utrymme för omställningen som 

sjukdomen medför för självbilden. Därtill skildrar deltagarna hur sjukdomen splittrar deras 

identitet som friska individer. Dessa identitetsrelaterade aspekter kommer diskuteras i denna 

första del av analysen. 

 

6.1.1 DIAGNOSENS EFFEKTER 

Att insjukna och få diagnosen diabetes typ 1 beskrivs av deltagarna som en blandad upplevelse. 

Flertalet av deltagarna berättar om upplevelsen som chockartad, en stor omställning och en sorg.  

Att ena stunden vara frisk och leva ett ”normalt” liv till att nästa stund bli inlagd på sjukhus med 

insulindropp och vetskapen om att injektioner och blodprov är ens nya tillvaro, beskrivs av 

deltagarna som omvälvande. Det beskrivs inte bara som en fysisk omställning utan också som en 

mental omställning. I berättelserna synliggörs också en medvetenhet om att inte längre tillhöra de 
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normala (jfr Goffman, 1963: s. 16). Berättelserna skildrar hur sjukdomen medför en omvärdering 

av identiteten, där den ursprungliga bilden som en frisk individ splittras på grund av sjukdomen 

(jfr Bury, 1982). Att få en kronisk sjukdom (som diabetes typ 1) medför förändringar i relationen 

mellan kroppen, självet och omvärlden (Hydén, 1997: s. 51).  

Särskilt de första åren efter diabetesdebuten framställs av deltagarna som en av de svårare 

perioderna i livet med diabetes. Flertalet av deltagarna berättar om en initial osäkerhet och skam 

för sin diabetes. Linus som fick diabetes i tjugoårsåldern är en av dem som beskriver en känsla av 

skam över sin diabetes under de första åren med sjukdomen. Även Eva, som också hon fick 

diabetes i tjugoårsåldern, berättar om hur hela hennes värld raserades och om sin skam inför 

sjukdomen: 

 

Excerpt 1 

[…] jag var [20+] år när jag fick diabetes. Och när jag fick reda på att jag eh hade fått typ 

1 diabetes så tyckte jag att hela mitt liv, det bara raserades. Eh just att man hade levt ett 

vanligt, normalt liv…i så många år och sedan helt plötsligt så får man en sådan här 

sjukdom då, med dagliga injektioner och så vidare. Eh så jag tyckte det tog ganska lång 

tid innan jag eh accepterade detta att jag hade den här sjukdomen för att det är ju så att 

man har ju inget val utan man är ju tvungen att acceptera det eftersom du kommer leva 

med det hela livet. Eh så jag tyckte, jag tyckte det var svårt, jag tyckte det var svårt att 

berätta för andra att jag hade den här sjukdomen eftersom folk runt omkring har så 

mycket åsikter och eh synpunkter på själva diabetesen sådär så det handlar ju egentligen 

om okunskap från deras sida tror jag. Men att det kändes skamligt på något vis att säga 

att man hade fått diabetes. 

 

Evas berättelse skildrar omställningen som sjukdomen innebär och synliggör hur detta splittrar 

hennes identitet som normal och frisk. Berättelsen framställer också en bild av sjukdomen som 

negativ. Omställningen som synliggörs i berättelsen passar in i det mönster som Goffman 

nämner i socialiseringsprocessen, där ett stigma i ett senare skede i livet är en svår omställning 

(1963: s. 40–42). Till följd av omställningen blir diabetesens stigma påtaglig och Eva beskriver en 

känsla av skam. Genom att inte berätta om sjukdomen passerar Eva här som normal (jfr 

Goffman, 1963: s. 80).  

Vidare berättar flertalet av deltagarna om tillfällen i livet då de någon gång känt sig annorlunda 

på grund av sin diabetes. Exempelvis förklarar Frida, som fick diabetes vid sex år, sin ilska vid 

debuten som en reaktion på att hon uppfattade sig själv som annorlunda:  
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Excerpt 2 

[…] jag tyckte ju liksom inte om det. Jag var arg och liksom ledsen för jag gillade liksom 

inte alls det här att jag skulle vara annorlunda än andra och jag tyckte inte om att typ att 

såhär man…det var ofta man inte fick äta riktigt samma som de andra liksom…och, och 

det kände jag var jobbigt liksom, det var tufft att vara annorlunda. 

 

Frida skildrar sin sjukdomsupplevelse med att vara ”annorlunda”. I berättelsen skildras de normalas 

påverkan som en del i Fridas självbild; andra människors handlingar leder till hennes beskrivning 

av att vara annorlunda. Detta blir framträdande då hon berättar att hon ”inte fick äta riktigt 

samma som de andra”. Utifrån Goffmans perspektiv skildras en moralisk karriär i hennes 

berättelse (jfr 1963: 40–42). Att se sig själv som annorlunda skulle kunna indikera en 

socialiseringsprocess där en omvärdering av identiteten blir ett måste. Att först se sig själv som 

normal och sedan behöva omvärdera sin identitet tillhör det tredje mönstret för 

socialiseringsprocessen som också kan vara det svåraste när det gäller att acceptera sin nya 

identitet som avvikande (Goffman, 1963: s. 40–42). 

I sina berättelser använder flertalet av deltagarna någon gång orden ”normala” eller ”vanliga” 

människor när de pratar om människor som inte har diabetes och gör därmed skillnad på 

personer med diabetes och personer som inte har diabetes. Det de gör är att framställa sig själva i 

motsats till ”normala” och ”vanliga” människor och gör på så sätt en kategorisering av sig själva 

som avvikande. De uttrycker därmed samhällets föreställningar om vad som är normalt och inte 

(jfr Goffman, 1963: s. 40).  

Ett annat exempel på hur deltagarna ser på sig själva är Lovisas berättelse om sin upplevelse 

av diabetes som normbrytande:  

 

Excerpt 3 

[…] det känns lite som att då bryter det lite mot normen om hur man ska vara egentligen 

att man kanske inte… går rätt in i någons kök och frågar: ”kan jag få en macka?” (skratt) 

ja, nej, jag vet, det var väl någon spärr där som – men i regel så gick det ju bra. Men som 

sagt jag har ju alltid skött det själv och alltid velat sköta det själv eller så och jag har väl 

involverat väldigt få människor i det tidigare då, både i högstadiet och gymnasiet. 

   

I berättelsen beskriver Lovisa livet med diabetes som normbrytande. Precis som Frida (excerpt 2) 

positionerar sig Lovisa som avvikande. Hon skildrar en norm om att det inte är okej att när som 

helst ”gå in i någons kök” och be någon om ”en macka”. Lovisas skratt framställer hennes 

normbrytande som komiskt och skapar på så sätt en distans i intervjusituationen till att hon 
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avviker från normen och hon undviker på så sätt att inta en offerroll.21 Skratt fyller nämligen en 

betydande funktion i interaktionen mellan individer (Flinkfeldt, 2014; se även Meyer, 2000; Watts, 

2007). Ett genomgående tema i berättelserna är att flera deltagare skrattar när de berättar om 

situationer eller händelser som framställs som svåra på olika sätt. Dels är det berättelser som 

Lovisas; när deltagarna avviker på något sätt. Dels är det berättelser som handlar om sjukdomens 

oförutsägbarhet där allvaret framställs tillsammans med skratt. I dessa fall gör skrattet att 

personen kan distansera sig själv och undvika en offerroll inför mig som intervjuare (jfr 

Flinkfeldt, 2014: s. 307).    

 

6.1.2 STÖDET HOS DE EGNA  

Många av deltagarna berättar att de i något avseende känt sig oförstådda av nära och kära. Malin 

som fick diabetes när hon var tre år säger: ”För även om liksom, ja men mina föräldrar och så 

förstås är insatta och vet och kan så är det ju aldrig samma sak som att ha det själv.” Här gör 

Malin skillnad på att ha diabetes och att inte ha det. Föräldrarna framställs som de visa och i 

berättelsen konstruerar Malin att de visa inte till fullo kan förstå hur det är att leva med diabetes, 

utan livet med diabetes går bara att förstå helt genom att uppleva det själv. Det vill säga de visa 

kan här inte vara ett substitut för de egna (jfr Goffman, 1963). Malin berättar sedan att hon istället 

finner stort stöd hos sin syster som också har diabetes typ 1. Precis som Malin berättar flertalet 

av deltagarna att de sökt sig till andra personer som också har diabetes, för trots att de har 

personer i sin närhet som visar empati så får de inte samma förståelse som från en av de egna. Att 

träffa eller prata med andra som också har diabetes framställs som viktigt för flertalet av 

deltagarna, särskilt för att få bekräftelse om att ” inte vara ensam”. Att identifiera sig med de egna 

kan bidra till en känsla av samhörighet, stöd och påverka självförtroendet i positiv bemärkelse 

(Major och O’Brien, 2005: s. 405).  

Eva berättar här att hon träffat en annan kvinna som också har diabetes typ 1:  

 

Excerpt 4 

[…] jag har träffat någon kvinna som jobbar på apoteket här i byn där jag bor eh som 

också är typ 1-diabetiker. Eh jättebra att kunna eh utbyta lite erfarenheter och att man 

pratar med någon som asså förstår en så väl. Eh det känns jätteskönt och vi kan liksom, 

ja just att man pratar om diabetesen på ett sätt som en, en som inte har det hade inte 

kunnat ha det samtalet. […] den här människan stöter jag på ibland så men annars 

                                                 
21 Som en parallell till detta talar Meyer om humorns olika egenskaper, där i detta fallet humorn skulle ha funktionen 

att: ”[…] providing reassurance while noting some humorous divergence from that normality. Showing that one can 
laugh at such situations makes a speaker seem relaxed and more in control, potentially boosting audience confidence 
in the speaker” (Meyer, 2000: s. 325–326; se även Flinkfeldt, 2014). 
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upplever jag ju att typ 1-diabetiker eh….ja det är inte många i alla fall som jag, som jag 

känner till som har det. Så man känner ju sig ganska ensam om just det. 

 

Eva framställer en betydelse av att prata med någon som förstår henne. Att det går att prata om 

sjukdomen på ett sätt som inte hade varit möjligt med någon som inte har sjukdomen 

konstituerar en dimension av förståelse som de visa inte kan uppnå. Eva beskriver en känsla av 

ensamhet som konstituerar att det är hennes upplevelse av sjukdomen som bidrar till 

ensamheten. Hon positionerar sig också som ”diabetiker” och synliggör därmed en tillhörighet 

med de egna (jfr Goffman, 1963: s. 28). Att identifiera sig med de egna medför en förståelse och en 

trygghet om att inte vara ensam om sin situation (Goffman, 1963: s. 28).  

Liksom Eva berättar nästan alla deltagare att de någon gång i livet upplevt att möten med 

andra personer som har diabetes typ 1 bidragit till en samhörighet och förståelse som inte går att 

få med någon som inte har sjukdomen. När deltagarna berättar om möten med andra personer 

som har diabetes typ 1 beskriver de på olika sätt hur det har påverkat synen de har på sig själva 

och på sjukdomen. Därtill skildrar de hur de egna påverkar deras jag-identitet (Goffman, 1963: s. 

112). Flera av deltagarna berättar om sin första tid med diabetes och beskriver likt Eva en känsla 

av ensamhet, att de är ”ensammast i världen” om att ha den här sjukdomen. Att träffa andra 

personer som också har diabetes typ 1 framställs som en vändpunkt för deras syn på sig själva, 

sin sjukdom och sin situation. Det har fått dem att inse att det finns andra i samma situation. Ett 

exempel på detta är Filip som fick diabetes när han var 8 år. Han berättar om betydelsen av att få 

komma iväg på ett kollo med andra som har diabetes och vad den erfarenheten har gett honom 

som person:   

 

Excerpt 5 

[…]som eh 10-åring så fick jag komma till kollo på barnens Ö som svenska flottan hade 

och i samarbete med diabetesförbundet. Och det var en väldigt bra upplevelse för att 

fram till dess så var det lite grann det här så att man var ensammast i världen, i och med 

att det var ingen annan som kunde ja sätta sig in och förstå. Och man hade heller ingen 

direkt att prata med och där var det då 28 personer som slogs emot samma …ja, eller 

fiende eller vad man skulle kalla det då, eller som det kändes då i alla fall. Och då, nej 

men det var nyttigt, det var en nyttig erfarenhet att träffa några andra i samma situation 

och få den, ja igenkänningen i känslor och få lite tips om, om hur man hanterar och så 

vidare.   

 

Här beskriver Filip att han som 10-åring såg sin diabetes som en ”fiende” som måste kämpas 

emot. Diabetesen framställs som något negativt, till och med som något ont. Eftersom det är hans 
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”fiende” blir han sjukdomens motpol. Han tillskriver ”kollot” en funktion av förändring i hur 

han ser på sin sjukdom och sig själv. Kollot blir således en vändpunkt i hans liv med diabetesen.  

Filip konstituerar en betydelse av att träffa andra personer med diabetes och diabeteslägret 

framställs som en positiv erfarenhet. Att det finns andra med diabetes visar att han inte är 

avvikande; han har funnit de egna (jfr Goffman, 1963: s. 28). Igenkänningen är här en viktig del för 

hans självbild och påverkar hans jag-identitet positivt. Jag-identiteten är känslan och den subjektiva 

uppfattningen om sig själv och den egna situationen (Goffman, 1963: s. 112). De egna medför 

nämligen en trygghet i personens självbild och kan bidra till ett bättre självförtroende (Goffman, 

1963: s. 36; Major och O’Brien, 2005: s. 405). Filip konstruerar en känsla av samhörighet med de 

egna som han inte känner med de normala (jfr Goffman, 1963: s. 28). I Filips berättelse skildras 

likaså ett utanförskap genom skillnaden på de egna och de normala som synliggörs när han säger: 

”att man var ensammast i världen” (jfr Goffman, 1963: s. 28).   

Även andra deltagare berättar om hur den egna självbilden utvecklades av att faktiskt få träffa 

och prata med andra personer som har diabetes. Simon berättar om sin erfarenhet av 

diabetesläger och den lärdom han tog med sig från lägret: ”[…] det mest fascinerande var ju att 

man fick upp ögonen för att vem som helst kan ha diabetes, man vet inte. Man ser inte på en 

människa om den har diabetes eller inte.” Simon beskriver hur lägret bidragit till en självinsikt om 

diabetes typ 1, som också påverkar hans jag-identitet (jfr Goffman, 1963: s. 112). Diabetes är inget 

synligt stigma (misskreditabelt) vilket gör det svårt att lokalisera de egna. Detta är något som 

synliggörs när Simon säger att han ”fick upp ögonen för att vem som helst kan ha diabetes”. Ett 

misskreditabelt stigma gör det också lättare att passera som normal (Goffman, 1963: s. 80–82). 

Betydelsen av diabeteslägren framställs i Simons berättelse som viktig och är en beskrivning som 

återkommer i flera av deltagarnas berättelser. Vikten av att få upp ögonen för att ”man inte är 

ensam” görs viktig i relation till självbilden för att få förståelse och motverka känslan av 

annorlundahet.    

  

6.1.3 DE VISAS ROLL  

Att få stöd och förståelse från personer i sin närhet kan ha en betydande inverkan på självbilden. 

Sett utifrån Goffmans perspektiv kan visad sympati och förståelse vara tecken på att personen 

tillhör de visa (1963: s. 36). Amanda som var fyra år när hon fick diabetes berättar hur hon starkt 

minns då hon och hennes mamma blev skickade från vårdcentralen och kom till sjukhuset: ”[…] 

jag kommer ihåg att mamma gråter och eh och jag frågar: ’Är det du? Har du också fått den här 

sjukdomen mamma?’ Vet jag att jag frågade.” Amanda skildrar hur hon som fyraåring inte förstår 

varför hennes mamma är ledsen, att det är för hennes skull som mamman är ledsen. Att hennes 

mamma blir ledsen kan ses som en förståelse för situationen och sympati för Amandas situation, 
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vilket indikerar att hon tillhör de visa (Goffman, 1963: s. 36). Att få diabetes beskrivs som en stor 

omställning för deltagarnas anhöriga. Andra deltagare som också fått diabetes typ 1 när de var 

unga och fortfarande bodde tillsammans med sina föräldrar berättar istället om föräldrars 

reaktioner som vittnar om förnekelse. Simon som fick diabetes när han var nio år berättar om sin 

mamma:  

 

Excerpt 6 

[…] så tog mamma beslutet att vi skulle åka till akuten för mamma hade väl ändå vetat 

vad det var men blundade mest, för det, för min moster har också diabetes så vi vet ju 

vad det är för någonting. […] Och jag hann väl komma till akuten eller ja, vi kommer till 

akuten och jag orkade inte gå till ingången så mamma fick typ släpa mig…dit. […] Och 

jag ville bara sova, sova och då visste vi ju direkt vad det var […] 

 

Simon berättar hur hans mamma låter honom passera som normal tills det blir ohållbart att 

fortsätta så. Att Simon använder ordet ”blundade” skildrar en insikt om att mamman sett 

symbolerna för sjukdomen. Utifrån Goffman signalerar symbolerna här en negativ brist i 

personens identitet (1963: s. 52). Detta skulle kunna ses som en del av den moraliska karriären 

där mamman skyddar Simon och även sig själv genom att låta signalerna passera, och Simons 

självbild kan på så sätt förbli intakt. Förnekelsen av sjukdomen låter Simon passera som normal. 

”Vi:et” i berättelsen indikerar att ansvaret för sjukdomen är delat. ”Vi:et” konstituerar att han inte 

är ensam i situationen, för han har sin mammas stöd. Simons framställning av sin mamma 

konstituerar henne som en av de visa. Att Simon berättar att det är hon som tar beslutet om att 

åka till akuten synliggör hennes stöd, men också en förståelse och kunskap om sjukdomen.  

I likhet med Simon berättar andra deltagare hur familjemedlemmar varit engagerade i deras 

sjukdom på olika sätt och att de fått stöd och hjälp. Att visa stöd och hjälp kan indikera att dessa 

familjemedlemmar tillhör de visa (jfr Goffman, 1963: s. 36). Därtill berättar några deltagare om 

hur hela familjen skaffat ändrade matvanor för att underlätta för den som har diabetes. De har 

alltså kunnat dela ansvaret för att sköta sjukdomen. Särskilt under den första tiden efter 

diagnosen berättar de om stödet från familjemedlemmar. Dock skildrar deltagarna olika grader av 

förståelse hos familjemedlemmarna för sjukdomen och synliggör att det inte bara räcker att ha 

vetskapen för att tillhöra de visa utan att det även krävs kunskap, empati, engagemang och stöd. 

Ett exempel är Christer som fick diabetes i tjugoårsåldern. Han minns debuten och sina näras 

empati särskilt väl:  
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Excerpt 7 

[…] det som har etsat fast sig väldigt mycket det är ju att jag tyckte att jag …jag fick 

liksom inte…någon direkt förståelse för…från omgivningen, från min mamma så fick 

jag förståelse men inte från resten av omgivningen, som sagt var både far och bror… och 

utan ja efter en vecka på lasarettet – ja det är väl bara att köra igång igen som vanligt… 

och det är väl lite en besvikelse tycker jag egentligen och ju mer genom åren jag har satt 

mig in i hur diabetes fungerar så…desto större är det egentligen en besvikelse att de inte 

förstår den.   

 

Att få förståelse av sina närmaste framställs som betydelsefullt för Christer. Berättelsen skildrar 

en besvikelse och frustration när personer som står honom nära inte visar förståelse. Besvikelsen 

positionerar brodern och pappan som en av de normala och att de inte tillhör de visa (jfr Goffman, 

1963: s. 36). Berättelsen synliggör att en nära relation inte nödvändigtvis behöver betyda att 

personer som står en nära tillhör de visa. Likaså beskriver andra deltagare en ilska eller besvikelse 

när personer som står dem nära inte förstår sjukdomen.  

För att räknas till de visa skildrar deltagarna kriterier som skiljer sig något från Goffmans 

definition (jfr Goffman, 1963: s. 36–37). I exempelvis Christers berättelse beskrivs besvikelsen 

öka i förhållande till att hans egen kunskap om sjukdomen ökar. Detta skildrar ett samband 

mellan kunskap och förståelse. Kunskap om sjukdomen framställs av samtliga deltagare som 

betydelsefullt för att förstå sjukdomen. För att tillhöra de visa krävs det enligt deltagarnas 

berättelser att personer visar stöd och förståelse. Ett exempel på detta är Amandas berättelse då 

hon berättar om en skolutflykt som hon minns: ”[…] på hemvägen så hade jag glömt av att äta 

min picknick som mamma hade packat vilket resulterade i en kramp på bussen av lågt 

blodsocker. Och rädslan där kommer jag nog aldrig glömma. […] mammas ögon kommer jag 

heller aldrig glömma eh när hon kommer och blir inringd från skolan.” Amanda skildrar här sin 

mammas stöd och positionerar henne därmed som en av de visa. Det räcker alltså inte med att 

personen har förståelse för situationen och är sympatiskt inställd utan det krävs att personen i 

fråga visar sitt stöd och empati för att räknas till en av de visa (jfr Goffman, 1963: s. 36–37).  

Att visa sitt engagemang och stöd framhålls som viktigt i flera av deltagarnas berättelser. 

Josefin som fick diabetes vid 12 år berättar om andra personers engagemang i sjukdomen: ”[…] 

jag kommer ihåg när jag precis hade fått diabetes och då skulle jag hälsa på honom [pappa] för 

första gången och så sa han: ’ja, men det där har ju du koll på’ och sedan har vi inte nämnt min 

diabetes mer. […] det är mer dömande nu men det var ju inte skönt att vara ensam heller med 

det.” Josefin beskriver ett större engagemang kring sjukdomen idag än när hon var yngre. Hon 

skildrar en brist på stöd och engagemang från pappan och positionerar honom som en av de 
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normala. För att ingå i de visa framställs ett krav om att andra visar stöd och engagemang för 

sjukdomen. 

  

6.1.4 DIABETES = JAG?  

När flertalet av deltagarna talar om sig själva eller andra personer med sjukdomen är ”diabetiker” 

ett återkommande ord. Några som istället undviker ordet är Siri, Lovisa och Matilda. De talar 

uttryckligen om att de inte vill använda sig av ordet. De berättar att diabetes inte är något man 

”är”, utan något man ”har”. Här är ett exempel när Matilda reflekterar över ordet:  

 

Excerpt 8 

[…] jag har alltid varit noga med att säga att jag har diabetes och att jag, jag har aldrig 

sagt att jag är diabetiker. Det kanske kan tyckas låta väldigt såhär: ”nähe okej?” Typ såhär 

jättetöntigt men det har jag, jag har aldrig sagt att jag är diabetiker för att, för jag snarare 

ser diabetesen som en…eh som en del av mig. Och inte som den jag är. Om det låter, 

det låter lite konstigt. (skratt) Men det är så som jag ser det i alla fall. 

 

Betydelsen av att inte använda ordet ”diabetiker” kopplar Matilda till identitet: att det är något 

man är. Detta skildras som betydelsefullt: att hon inte är sin sjukdom och att den inte definierar 

hennes person. Emellertid framställer Matilda en osäkerhet kring sina tankar om ordet och 

hennes skratt har den funktionen att det förmedlar denna osäkerhet i intervjusituationen. Hon 

skildrar en medvetenhet för de normalas åsikter om att det hon säger kan komma att uppfattas på 

ett särskilt sätt, ”ett töntigt sätt”. I likhet med Matildas berättelse menar Goffman (1963: s. 23) att 

det kan uppstå en känsla av osäkerhet hos den stigmatiserade inför vad andra människor tänker.  

I berättelserna varierar det huruvida deltagarna framställer sig som ”sjuka” eller inte. Detta 

synliggör att ordet ”sjuk” ges olika funktion i deltagarnas berättelser. Ett exempel är Josefin som 

berättar att det är svårt att ”känna sig sjuk fastän att det inte syns”. Ett annat exempel är Siri som 

fick diabetes vid två års ålder. Hon berättar att hon ”ser sig själv inte som sjuk utan som att det är 

ett fel i kroppen”. Hennes definition liknar Amandas, men Amanda som fick diabetes när hon 

var fem år använder istället ordet ”funktionsnedsättning” i sin framställning av diabetes och 

säger:  

 

Excerpt 9 
Eh...jag ser det som att det är en (mummel) det är någonting som saknas i kroppen, den 

ser inte ut som en frisk person som inte har diabetes. Eh men bara för att man ser det 

som en funktionsnedsättning så behöver inte det betyda att man inte kan leva som alla 

andra. Men jag måste strukturera upp min vardag mycket mer än den som är frisk. Eh, 

så att ja, helt enkelt för att – för att jag är inte frisk. Jag har ingen fungerande 
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bukspottkörtel som producerar insulin. Sedan beror det givetvis på hur man värderar 

ordet funktionsnedsättning, det kanske kan låta lite nedsättande kanske, men det är 

inte… det är inte det det handlar om. Det handlar ju om, om att det är något som saknas 

för att kroppen kan vara enhetlig. 

 

Amanda skiljer här mellan sig själv och friska personer. Att Amanda pratar om ”alla andra” 

skapar ett utanförskap där hon gör sig annorlunda, samtidigt som hon påtalar att det som gör 

henne olik andra inte behöver betyda att hennes liv måste se annorlunda ut. Detta uttalande 

framställer ”funktionsnedsättning” som associerat med ”hinder” och Amanda synliggör att det 

finns fördomar kring ordet.   

Utifrån Goffmans perspektiv identifierar sig Amanda med de egna i denna berättelse (jfr 1963: 

s. 28). I Amandas berättelse är det något som ”saknas” medan det i Siris framställning är något 

som är ”fel”, och Siri gör det tydligt under intervjun att hon inte ser sig själv som ”sjuk”. Här ges 

betydelsen av att vara sjuk olika innebörd. Att Siri ser det som ”ett fel” snarare än hon är sjuk kan 

bottna i negativa associationer som finns kring ordet sjuk. Ser andra dig som sjuk finns det en 

risk att bli annorlunda behandlad. Med Goffmans begrepp (1963: s. 12) skulle detta innebära att 

de normala är de som är friska och alla som inte är friska är således avvikande och ses på så sätt 

inte längre som fullständiga individer. Att kategoriseras som sjuk kan därmed skapa ett stigma, 

för innerst inne vill alla uppfattas som normala menar Goffman (1963: s. 16). 

När det gäller ordet ”funktionsnedsättning” lägger deltagarna olika betydelse i ordet. 

Exempelvis kopplar vissa deltagare ihop det med ”hinder”, det vill säga att de inte skulle klara av 

att leva som alla andra. Detta är något som syns i Amandas berättelse när hon berättar att hon 

kan leva som alla andra. Flertalet av deltagarna upplever eller ser därmed inte sin diabetes som en 

funktionsnedsättning, vilket beror på deras uppfattning av ordet. Emellertid betyder 

funktionsnedsättning22 precis det som egentligen både Siri och Amanda beskriver: en funktion 

som inte fungerar som den gör hos en människa som är frisk. Däremot finns det stereotyper 

kring ordet som här blir synligt, vilket kopplas till en oförmåga att leva som friska människor.  

När Siri och Amanda i sina berättelser pratar om funktion upplöser de distinktionen sjuk/frisk 

och undergräver därmed rollen som sjuk. Diabetes framställs här som något kroppsligt, det vill 

säga något man har och inte som något man är.  

 

6.1.5 SAMMANFATTNING  

Insjuknandet och diagnosen framställs som något som medför en splittring av identiteten som en 

frisk och normal individ. Detta medför en omställning av deltagarnas självbild, och skildras som 

                                                 
22 Diabetes typ 1 klassas som en medicinsk funktionsnedsättning (se Medicinsk funktionsnedsättning – Diabetes, 2012) 
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en särskilt svår period i livet. Omställningen framställs som något som medför en känsla av att 

vara annorlunda, avvikande och normbrytande. Att leva med sjukdomen beskrivs som något som 

påverkar självbilden. Flera deltagare framställer sjukdomen som ett kroppsligt fel, det är något 

som tillskrivs kroppen och alltså inget ”man är”. Ett återkommande ord i berättelserna är 

”diabetiker”; vissa deltagare reflekterar över ordet och dess användning medan andra beskriver 

sig själva med hjälp av ordet.   

Betydelsen av de egna framhålls i berättelserna. Särskilt anses igenkänning vara viktigt för 

självbilden och för att motverka känslor av ensamhet och annorlundahet. De egna beskrivs 

nämligen inge ett stöd och en förståelse som man endast kan få genom dem. Dock beskrivs 

sjukdomen som svårupptäckt och en kontext som beskrivs ha särskild betydelse för deltagarnas 

igenkänning är diabetesläger.  

Även de visa framhålls ha en betydelsefull roll för den som har diabetes. I berättelserna skildras 

ett behov av förståelse och stöd från de anhöriga. Emellertid är det inte självklart att närstående 

personer tillhör de visa. Deltagarna lyfter fram vissa kriterier som en person måste uppfylla för att 

räknas dit, nämligen kunskap och förståelse tillsammans med visat engagemang och stöd.  

 

6.2 SJUKDOMSBILDEN: RAMARNA FÖR DIABETES 

Samtliga deltagare berättar om händelser där de har varit tvungna att anpassa sig efter sin 

sjukdom. Trots att de gör detta menar flertalet av deltagarna att det i slutändan är de själva som 

styr. Det finns i berättelserna en spänning i deras syn på sig själva, mellan den fria viljan och 

sjukdomens ramar. Detta kommer att utvecklas nedan. 

 

6.2.1 VILJAN KONTRA SJUKDOMEN 

Livet med diabetes innebär en ständig planering, ständiga beslutsfattanden, ett liv med oro och 

att aldrig få koppla av, berättar deltagarna. Således poängterar samtliga deltagare vikten av att 

samhället måste förstå allvaret i sjukdomen. I berättelserna synliggörs dock en spänning mellan 

allvaret och att sjukdomen inte ska ses som ett hinder. Ida är en av dem som tycker att diabetesen 

inte ska få styra hela hennes liv:  

 

Excerpt 10 

 […] det är en drivkraft för mig att visa att det går faktiskt att leva ett liv med drömmar 

där ingenting är omöjligt förutom då att bli flygvärdinna. (skratt) Nej, men det ska inte 

vara att sjukdomen ska sätta några hinder för att leva ett lyckligt liv. Och i och med att 

jag börjat tänka i de banorna så har det hjälpt mig att jag kan nog ta den där godisbiten, 
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skit samma att jag har tolv i blodsocker nu, för att det spelar ingen roll att jag har högt 

en timme tre timmar i veckan, för det påverkar inte mitt liv i det stora hela. 

 

Ida beskriver möjligheten att leva ett ”lyckligt liv” med sjukdomen och framhåller vikten av ett 

tankesätt som låter henne vara flexibel. Att utgå från egna preferenser och kunna bortse från 

sjukdomens ramar framställs som en viktig del för att kunna leva ett ”lyckligt liv”. Ett lyckligt liv 

för Ida är förknippat med drömmar där allt är möjligt. Innan Ida säger detta berättar hon om 

andra personer med diabetes som på sociala medier fäller dömande kommentarer om vad hon 

borde och inte borde äta, därefter säger hon: ”jag blir lite ledsen av att andra folk med diabetes 

påverkas så negativt av att de har diabetes.” Uttalandet beskriver sjukdomen som individuell och 

hon redogör även för den empati hon känner för de egna (jfr Goffman, 1963: s. 28). För Idas egen 

del klarar hon av att släppa på tyglarna för hon vet hur hon själv fungerar, förklarar hon. Att då 

”någon gång äta en godisbit” fast hon har högt blodsocker vet hon att hon klarar av och detta 

konstituerar en självinsikt. Men samtidigt berättar hon om begränsningar som hon själv inte kan 

påverka, till exempel att hon inte kan bli flygvärdinna. Ida positionerar sig som viljestark och har 

en strävan efter att ha kontroll över sin sjukdom.  

Andra deltagare som berättar att de inte tänker låta diabetesen styra deras liv är Eva, Elsa och 

Malin. Eva berättar om tillfällen då hon mått dåligt på grund av lågt blodsocker under natten och 

inte fått tillräckligt med sömn men att hon ändå gått till jobbet dagen efter. Även Elsa och Malin 

berättar om tillfällen då de haft lågt blodsocker men som skett under arbetstid och som de då har 

jobbat sig igenom, det vill säga de har inte tagit någon paus utan fortsatt jobba trots lågt 

blodsocker. Alla tre framställer sig själva som den som styr över sjukdomen och även som 

personer med hög arbetsmoral. Att vara en bra medarbetare och att inte svika kollegorna 

framställs i berättelserna som viktigt. 

Samtliga deltagare är överens om att diabetesen inte ska styra hela deras liv och konstituerar en 

identitet som viljestarka. Emellertid begränsar diabetesen ändå vardagen och deltagarna berättar 

om hur de på olika sätt måste anpassa sig efter diabetesen. För att förklara hur det är att leva med 

sjukdomen beskriver deltagarna den genom olika metaforer som synliggör hur de upplever sin 

sjukdom: Amanda beskriver det som en ”ofrivillig ryggsäck” som man alltid har på sig, Elsa 

beskriver det som en ”app i bakgrunden” som ständigt är på och drar energi, Veronika liknar 

diabetesen vid ett ”heltidsjobb” och Moa beskriver det istället som en ”stor mössa på huvudet” 

som man alltid har på sig. Det är alltså något som deltagarna själva inte har valt men som de 

tvingas acceptera och som går av sig självt, men som tar slut på energin. Det är både en krävande 

och negativ bild av sjukdomen som konstrueras med hjälp av dessa metaforer. Det som går på 
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rutin och stjäl energi från deltagarna är framför allt alla de beslut som deltagarna ställs inför varje 

dag.  

 

6.2.2 KONTROLL OCH OFÖRUTSÄGBARHET  

Deltagarna berättar alla om livet med diabetes i termer av planering, och positionerar sig som 

förutseende och planerande. Filip berättar att det mest problematiska med diabetes är 

planeringen och att alltid behöva ha med sig saker, och det är han inte ensam om. Deltagarna 

beskriver hur diabetesen sätter ramar i deras vardag för vad som är möjligt och inte. Sjukdomen 

framställs som en begränsning och ges en roll som negativ, krävande och komplex. Ett exempel 

på detta är när Simon berättar om när han ska träna:   

 

Excerpt 11 

 […] det är inte ”bara att”…att göra som dem, att ja…ja, att göra precis som man känner 

för att: Ja, men idag kanske… jag ska träna på vägen hem, fast hade jag gjort det så kanske 

jag hade behövt äta någonting innan. Eller att ja…ja, det blir som, man blir lite styrd på 

något sätt.  

 

När Simon refererar till ”dem” konstitueras ett utanförskap och en tillhörighet till de egna snarare 

än de normala (jfr Goffman, 1963: s. 28). Han måste tänka på fler saker och framställer sjukdomen 

som komplicerad genom att använda ordet ”bara” framför ”träna”. Att träna innefattar fler 

moment, fler steg som han måste tänka på och han beskriver sig som kontrollerad av sjukdomen. 

Att beskriva diabetes som en begränsning är inte Simon ensam om, utan flertalet av deltagarna 

berättar om någon sorts begränsning i sitt liv; att det inte alltid går att göra som det var tänkt från 

början på grund av exempelvis lågt blodsocker.  

Att leva med diabetes innebär en strävan efter att alltid ha sitt blodsocker under kontroll. 

Deltagarna påtalar att de hela tiden måste vara förutseende och tänka på alla de olika faktorer 

som kan påverka blodsockret. Lisa som fick diabetes när hon var tre år berättar att livet med 

diabetes för henne innebär att alltid ha ett mål: att hålla sockret på en bra nivå, och hon ser sig 

därför som en mer målmedveten person, och säger att: ”Mål blir vardagen.” Men att hela tiden 

planera och vara förutseende är inte alltid det enklaste, berättar deltagarna. Det kan vara svårt att 

alltid tänka på allting och ibland dyker det upp oförutsedda omständigheter. Simon berättar om 

en händelse när hans insulinpump plötsligt gick sönder:  

 

Excerpt 12 

Det är väl också, det är lite farligt att jag faktiskt förlitar mig på pumpen, vilket jag har 

blivit straffad för. Mina föräldrar bor 13 mil härifrån det var en...ja det var förrförra 
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sommaren när jag åkte hem över sommaren och sedan var pumpen fuktskadad så den 

slutade fungera. Så då fick jag ju sätta mig i bilen för att ta mig till xxxx för att faktiskt 

kunna ta en back-up eller få tag i, det var antingen det eller fara till sjukhuset för att 

införskaffa insulin på något sätt. Och det var så sent att apoteken hade hunnit stänga, så 

då fick man ju lära sig. Men nu har jag lärt mig av det. Nu har jag engångspennor hemma 

hos mamma (skratt) så då klarar man sig i alla fall i ett dygn eller längre så man har i alla 

fall så att man klarar sig så att man kan vidta ta åtgärder dagen efter, så det blir inte så 

akut att man måste köra de där 13 milen för att få tag i någonting. (skratt) 

 

När Simon berättar om händelsen fyller hans skratt funktionen att tona ner allvaret kring 

händelsen och används också för att distansera sig från situationen. Simon skildrar insulinets 

avgörande roll för överlevnaden och framställer sig som medveten om detta när han medger att 

”det är lite farligt att han ”förlitar sig på pumpen”. Användningen av ordet ”straffad” indikerar 

också en medvetenhet om allvaret och att han känner skuld för situationen som uppstått. Att 

dessutom använda ordet ”lite” framför ”farligt” gör att allvaret i situationen tonas ner. 

Situationen som uppstår, att inte ha något insulin, är nämligen livsfarlig, för utan insulin kan 

kroppen inte fungera och det går inte att leva. Utifrån Goffman skulle detta kunna tolkas som en 

skylning av allvaret. Skylning innebär att den misskrediterade personen förmildrar 

omständigheterna för att skyla ett utmärkande attribut (Goffman, 1963: s. 109–110).  

Ett annat exempel på oförutsedda händelser är Idas berättelse. Hon fick diabetes när hon var 

tretton år och berättar om när hon var på promenad och fick lågt blodsocker:  

 

Excerpt 13 

[…] det kan ju också vara ett problem att ja okej – ah såhär: jag var ute och gick typ i 

förra veckan och såhär bara shit det är ingenting som är öppet och jag har jättelågt 

blodsocker och va fan gör jag? Liksom, att det kan upp- asså uppstå sådana situationer 

som… ja, men jag fick höra av mig till min kille, han får ju liksom- för jag var uppe väldigt 

tidigt på morgon, och ja men jag var ju tvungen att ringa och säga att: ja men du får 

komma och hämta mig för jag håller på och falla ihop nu (skratt) eh…men han fattade 

ju. Men då är det skönt att jag har någon nära som har bil och som kan – ja bara hämta 

mig typ och som fattar.  

 

Ida skildrar den panik som kan uppstå vid ett oväntat lågt blodsocker och beskriver på så sätt 

allvaret i sjukdomen. Diabetesen framställs här som oförutsägbar, då den överraskar henne. Hon 

tvingas avbryta det hon gör för att ge utrymme för sin diabetes, den påverkar henne vare sig hon 

vill det eller ej. Ida framställer sig själv i berättelsen som oförmögen att till fullo kontrollera sin 

diabetes. Det går inte att ha full kontroll även om viljan finns (viljan framställs också i ett annat 

exempel, se excerpt 10). Diabetesen kräver att Ida alltid måste vara förberedd på alla tänkbara 
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situationer och här är alltså ett exempel på att det inte går. Till hennes undsättning kommer 

hennes kille, som ingår i gruppen som Goffman (1963: s. 36) kallar de visa, en av de som förstår 

Ida och hennes sjukdom. Att Ida använder en lättsam ton tillsammans med att hon skrattar 

skapar en avdramatiserande effekt och berättelsen framställs inte som lika allvarlig (jfr Hebl och 

Dovidio, 2005: s. 172). Skrattet visar också hennes egen distans till situationen och Ida undviker 

på så sätt att positionera sig som ett offer.   

Det ansvaret och den tankeverksamhet som krävs för att diabetesen ska vara under kontroll 

beskrivs av deltagarna som något omfattande och komplext. Det är för omfattande för att 

personerna själva alltid ska kunna tänka på allt och för omfattande för att de som barn ska kunna 

klara av diabetesen utan stöd och hjälp. Som person går det inte att ha full koll på sin diabetes 

eftersom den är oförutsägbar; det är bortom individens förmåga att kontrollera diabetesen och 

sjukdomen framställs i berättelserna som nyckfull. Att framställa diabetesen som oförutsägbar 

gör att personerna frånskrivs den skuld det innebär att inte vara tillräckligt duktig eller 

förutseende. Det framställs alltså inte som en brist hos dem själva och deras förmåga att planera, 

utan det är sjukdomen som framställs som nyckfull. Med denna bild förblir jag-identiteten intakt (jfr 

Goffman, 1963: s. 112).  

Strävan efter att alltid ha ett bra blodsocker skapar prestationskrav hos flertalet av deltagarna. 

Exempelvis Martin berättar att han blir besviken om värdena inte är bra och känner frustration 

när han tycker att han gör rätt och det ändå inte lyckas. Även Linus känner ett prestationskrav att 

alltid ha ett bra blodsocker. Dessutom berättar flera av deltagarna att de har ett kontrollbehov i 

förhållande till diabetesen. Siri som fick diabetes vid två års ålder är en av deltagarna som känner 

ett starkt kontrollbehov. Hon berättar att hon känner sig obekväm om hon inte har koll, 

exempelvis när det gäller mattider och hur dagen kommer se ut. Hon berättar att hennes 

kontrollbehov är starkt för att hon ska känna sig trygg. I likhet med Siri berättar Nina om ett 

kontrollbehov: 

 

Excerpt 14 

[…] jag har nog ganska stort kontrollbehov själv och till både en fördel och nackdel det 

är ju bra, det är ju bra att – jag kan ju sköta mig för att jag känner mig lite tvingad att ha 

koll på mitt blodsocker och sådär, så att det känns som att ibland så lägger jag lite extra 

press, på mig själv av att det ska ligga så bra hela tiden och man äter hela tiden och sådär. 

Men sedan tycker jag det är väl – annars är det...väl det här att det inte går, att det inte 

går att planera så himla bra och så, tänker med henne [bebis] och så här försöker man 

och nu har hon ätit och nu ska hon sova och va bra då går jag ut och går och sedan har 

man packat ihop hela vagnen och fått i henne och så mäter man och ser att man själv 

ligger på typ 3. Och så bara jaha så sen får man gå in igen eller man liksom…och det är 

ju att man måste sätta sig själv före i sådana situationer också om man märker att hon 
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ligger och skriker och så känner man att man blir låg själv så måste hon få skrika på så 

att man får äta… själv liksom under tiden för att – så att man har fokus och jag – jag 

märker även att jag blir mera–- lättirriterad om jag blir låg själv. 

 

Nina framställer här sitt kontrollbehov som en del av hur hon är och att det gör att hennes 

planering av diabetesen blir omfattande. Men Nina misslyckas med att förutse oväntade delar 

med diabetesen och diabetesen beskrivs av Nina som oförutsägbar (jfr med Ida i excerpt 13). Här 

säger Nina att diabetesen är den viktigaste delen för att få allt annat att fungera. Diabetesen måste 

vara under kontroll för att hon ska kunna vara mamma och ta hand om sitt barn. Sjukdomen 

påstås begränsa henne i mammarollen: att alltid sätta barnet först. Här måste istället diabetesen 

komma först, vilket synliggör allvaret i sjukdomen (Jfr Flinkfeldt, 2017). 

Även Moa berättar om sitt prestationskrav och att hon vet hur hon borde leva med sin 

diabetes. Att hon egentligen mår bäst med fasta rutiner, mattider och regelbunden träning men 

att hon som person inte är sådan, utan istället lever ett ganska oregelbundet liv: 

 

Excerpt 15 

Ja men asså som diabetiker, jag har ju...jag har ju ständigt dåligt samvete för att jag inte... 

Jo men ohhh, ja det kom jag ju på nu, jag lever ju med ett konstant dåligt samvete, ja gud. 

Åh vad det blev tydligt nu när jag, när jag...jaa…asså man kan ju alltid asså ja...och jag är 

ju helt övertygad om att jag kommer dö i…asså i fö- asså i förtid, helt övertygad. Det är 

ju jobbigt i och för sig och sedan så samtidigt så, så…så gör man liksom inte så mycket 

för att förhindra det på något vis. Jaa…nej, det är konstigt. 

 

Moa dömer sig själv väldigt hårt i detta uttalande och framställer sig som självkritisk. Hon 

skuldbelägger sig själv då hon vet hur hon borde leva: ”[…] min hälsa att den mår…eh sockret 

stabiliseras liksom, helt enkelt av regelbunden träning och det vet jag ju och ändå gör jag det ju 

inte.” Normerna som finns i samhället rör bland annat hur personer med diabetes typ 1 borde 

äta, träna och ha fasta rutiner för att leva ett långt och hälsosamt liv. Goffman menar att normer 

och attityder har en både yttre och inre påverkan på den enskilda individen (1963: s. 11–12). Moa 

framställer här en inre press genom att tala om sitt ”dåliga samvete”. Detta bidrar till en 

framställning av sig själv där hon inte når upp till sina egna krav. I berättelsen framställs en 

ambivalens i jaget om hur hon borde leva som person med diabetes typ 1 och hur hon faktiskt lever 

(jfr Goffman, 1963: s. 113). Även andra deltagare beskriver en idealbild av hur personer med 

diabetes typ 1 borde leva och flertalet av deltagarna uttrycker att de har en stress/press kring att 

alltid leva upp till idealbilden. Men sjukdomen skildras som oförutsägbar och sätter på så sätt 

ramar för deltagarnas liv vad gäller deras mål om att ha ett bra blodsocker. Det går inte att säga 

att det finns ett korrekt sätt att hantera sin diabetes, för sjukdomen är väldigt individuell, menar 
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deltagarna. Sjukdomen påverkar människor på olika sätt; det som fungerar för en person kanske 

inte fungerar för en annan, berättar Elsa.  

 

6.2.3 SAMMANFATTNING 

I berättelserna skildras sjukdomens ramar. Planering framhävs som en viktig del för att kunna 

leva ett liv som är så likt andras (personer utan sjukdomen) som möjligt. Sjukdomen skildras i 

berättelserna som överraskande, tidskrävande, individuell och komplicerad. Ett tydligt mönster är 

deltagarnas framställning av den egna viljan och att det inte är sjukdomen som ska styra deras liv. 

Deltagarna anser att det är viktigt att ha kontroll och flera beskriver att de har ett kontrollbehov. 

Emellertid framställs sjukdomen i vissa fall som en begränsning. Det finns alltså en spänning 

mellan den fria viljan och sjukdomens ramar för livet med diabetes.  

 

6.3 STIGMATISERING 

Denna del behandlar de normalas påverkan på livet med sjukdomen och hur deltagarna hanterar de 

normalas inställning till sjukdomen. De fördomar om diabetes som deltagarna blivit exponerade 

för varierar och spelar en stor roll i hur de ser på sig själva. Hur personer väljer att se på sig själva 

beror på en mängd olika faktorer som både är personliga, kontextuella och strukturella (Jfr Major 

och O’Brien, 2005: s. 400). Flera av deltagarna skildrar hur andras attityder väcker starka känslor 

inför att ta insulininjektioner och blodsockertester. Detta påverkar således deras livskvalitet på ett 

negativt sätt.  

 

6.3.1 DE NORMALA OCH OKUNSKAPEN  

Samtliga deltagare berättar att de möts av mycket okunskap när de visar eller talar om att de har 

diabetes. De är heller inte ovanligt att folk blir förvånade, berättar Moa: ”[…] det är ju jätteofta 

som, som människor reagerar: ’Va!? Har du, va?’” Även andra deltagare berättar om liknande 

upplevelser av andras förvånade reaktioner och sjukdomen skildras här som osynlig. Sjukdomens 

osynlighet medför att deltagarna lättare kan passera som normala (jfr Goffman, 1963: s. 82). Hur 

påfallande stigmat är (det vill säga visibiliteten) spelar stor roll för hur individen väljer att hantera 

sitt stigma (Goffman, 1963: s. 55–57). Att alltid passera kan dock medföra stress över att bli 

avslöjad och leda till missförstånd (Goffman, 1963: s. 91–94). Ett exempel på osynlighetens 

missförstånd är Linus berättelse om sitt möte med Polisen. Han berättar om ett tillfälle då han 

hade lågt blodsocker och var på väg till en kiosk för att köpa något sött (blodsockerhöjande). 

Istället blir han stoppad av polisen då de misstar hans uppförande för alkoholpåverkan, och vill 

därför ta med honom till fyllecell. Linus berättar att han i den sekunden fick panik. Trots lågt 
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blodsocker som gör honom långsam och svamlig förklarar han för poliserna hur det ligger till. 

Efter en lång stund förstår de misstaget och låter honom gå. Linus passerar här som normal, vilket 

skapar ett stort missförstånd (jfr Goffman, 1963: s. 82). Linus berättar denna händelse i en 

kontext bestående av samhällets okunskap om diabetes typ 1 och allvaret i sjukdomen. Han 

berättar att kunskapen måste öka om diabetes typ 1. Samhällets okunskap leder i Linus berättelse 

till otrygghet och sätter således press på individen med diabetes typ 1 att alltid ha koll och vara 

beredd att förklara sig. Detta skildras också i de andra deltagarnas berättelser. Att kunskapen om 

sjukdomen är bristfällig är ett tydligt tema som återkommer i deltagarnas berättelser.  

Vidare menar flertalet av deltagarna att bemötandet de får av andra många gånger färgas av 

fördomar om att diabetes är självförvållat, negativa attityder som att sprutor är ”äckliga” och som 

nämnts att det finns en allmän okunskap om diabetes i samhället. Det är framför allt tre aspekter 

deltagarna belyser: (1) okunskap om att diabetes är ett samlingsnamn på fler sjukdomar, (2) 

betydelsen av ordet ”sockersjuka” och (3) att personer ofta ser sjukdomen som lätthanterlig. 

Deltagarna berättar att andra drar ett likhetstecken mellan ordet ”diabetes” och den stereotypa 

bilden av diabetes typ 2: att diabetes uppkommer av fetma och ohälsosam kost. Ett exempel på 

detta är Matilda som berättar om sina upplevelser: 

 

Excerpt 16 

Eh…ja asså det är ju mycket det här med, eh det känns inte generellt i alla fall inte det 

som jag känner eller de som jag pratar med att de har inte direkt någon koll på skillnaden 

mellan typ 1 och typ 2. Och mycket liksom och: ”åt du för mycket socker som liten?” 

typ asså den sortens kommentarer typ eh... och så det stöter jag väl på ganska ofta, ganska 

mycket sådär men jag tycker att det är så här ett generellt sätt att eh typ det som sprids i 

media också att det känns inte som att någon riktigt har koll på vad som är vad och att 

det finns olika typer av diabetes tycker jag. Eh så det är mycket det här med att ja asså 

liksom fetma och diabetes att den diskussionen även förs över på typ 1 och det stämmer 

ju liksom inte så att eh, det kan jag tycka är...ja dåligt. 

 

I Matildas berättelse framkommer det att användningen av ordet ”diabetes” leder till 

missförstånd, vilket skapar negativa effekter i hennes liv. Matilda tar här upp medias roll för 

spridningen av okunskap och otydlighet gällande om det är typ 1 eller typ 2 som avses. Medias 

roll skildras även i flera av de andra deltagarnas berättelser som en orsak till den felaktiga bilden 

av sjukdomen. Detta överensstämmer med tidigare studier som visat att media har en del i att 

människor får en felaktig bild av sjukdomen (Balfe m.fl., 2013; Browne m.fl., 2014). 

Användningen av ordet ”känns” skildrar Matildas egna erfarenheter: att andra inte har koll på 

skillnaderna mellan sjukdomarna, eller att det finns olika sorters diabetes. I berättelsen 

konstitueras en stereotyp kring diabetes typ 2 där sjukdomen associeras med fetma. Matilda 
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framställer här sitt missnöje med att bli associerad med diabetes typ 2 och fetma. Detta beskrivs 

som en felaktig bild av sjukdomen och okunskapen framställs som en orsak till varför diabetes 

typ 1 och 2 klumpas ihop. Den felaktiga bilden bidrar till att diabetes typ 1 kopplas till stigmat 

kring fetma, vilket också tidigare studier visat (se Balfe m.fl., 2013; Browne m.fl., 2013; Schabert 

m.fl., 2013). Matilda berättar att hon tillskrivs både stereotypen för fetma och diabetes typ 2, 

vilket medför att andra antar att hon har misskött sig för att få diabetes. Detta blir synligt då hon 

berättar vad andra kan säga till henne: ”åt du för mycket socker som liten?”  

Den andra saken som flertalet deltagare ger betydelse i sina berättelser om sjukdomen är ordet 

”sockersjuka”.23 Ordet skapar uppfattningen att personer med diabetes inte tål socker och att 

sjukdomen uppkommit på grund av en överkonsumtion av socker, menar flertalet av deltagarna. 

Effekten av ordet ”sockersjuka” finns fortfarande kvar även om ordet inte är lika vanligt längre. 

Deltagarnas berättelser skildrar effekten som vissa ord har och ordens makt: att de kan skapa 

fördomar. Utifrån detta går det att dra slutsatsen att det är viktigt att undvika ord som 

”sockersjuka” och uttryck som ”bara att” (förenklande), för att inte bidra till fördomar, 

missförstånd och stigmatisering av personer med diabetes typ 1.  

Vidare berättar Amanda om sin rädsla att berätta för andra om sin diabetes: 

 

Excerpt 17 

Eh, tyvärr så känns okunskapen, så känns den lite för stor för att man ska vilja berätta 

för att man är så rädd för att då kommer den personen att tro på den gamla sockersjukan. 

Eh och det är inte det det handlar om, det handlar inte om socker, jag får ju kommentarer 

än idag: ”oj, hur mycket socker har du ätit”? […] till exempel i kön på Ica så sa jag till 

min man att eh oj jag ligger lite högt. Och eh då var det ju någon som man inte känner 

som kan med och säga ”ja, det är för att ni har haft för mycket godis till er kassa, eller 

eran kundkorg”. Att folk är så, tar sig väldiga friheter att påpeka: du borde väl inte äta 

det, eller du borde väl inte göra det eller. […] Så det är nog…ja…eh folks okunskap som 

gör mig rädd att vara offentlig. […] folk vet inte skillnaden och det är väl därifrån om 

man tar när man kommer: ”oj, vad har du nu stoppat i dig” eller att de inte kan skilja på 

typ 1 och typ 2. 

 

Stereotyperna och okunskapen skapar en rädsla hos Amanda för att berätta om sin diabetes. 

Särskilt andras sätt att lägga sig i skildras som en betydande orsak till rädslan. Kommentarer från 

andra framställs som obefogade och felaktiga. Amanda beklagar också okunskapen, och uttrycker 

en önskan om att vara mer öppen, som begränsas av hur hon bemötts. Hennes berättelse 

synliggör stigmats makt och Amanda beskriver hur det sätter gränser för hennes interaktion med 

                                                 
23 Diabetes kallades tidigare för sockersjuka eftersom det finns mycket socker i blodet (Bendt, 2016).  
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andra människor. Stigma är nämligen en maktkonstruktion mellan individen och de ekonomiska, 

politiska och sociala makterna i samhället (Link och Phelan 2001: s. 367). Goffman menar att 

avslöjanden, hur små de än är, sammantaget kan få en stor påverkan på individens syn på sig själv 

(1963: s. 65). Amandas erfarenheter beskrivs ha fått henne att passera genom att hon inte varit 

offentlig med sin diabetes.  

Den tredje aspekten som deltagarna berättar om är att människor inte förstår allvaret i 

sjukdomen, utan tror att det är enkelt för det är ”bara att” ta en spruta (se t.ex. excerpt 11). Ett 

annat exempel är från Veronika: 

 

Excerpt 18 
 […] folk verkar tro att man tar spruta och så är det bra sedan, eller förstår du hur jag 

tänker? Att man liksom…det är – det ligger ju mycket mer jobb bakom sjukdomen än 

vad man kanske visar när man tar ett stick i finger och sticker sig, asså det är ju mycket, 

det är nog det jag har mötts av mest […] folk tror att det typ är lätt, eller vad ska man 

säga att det är, det är ingen big deal men det är det ju, det är ju en svår sjukdom att sköta 

– man måste ju vara expert på sig själv liksom, asså det är nog det jag har mötts av mest 

om man säger om det är en fördom asså så. 

 

Här konstruerar Veronika sjukdomens visibilitet. Andra människor har bara förståelse för det som 

syns hos sjukdomen, där sprutorna får funktionen som stigmasymboler. Dessa symboler avslöjar 

information om brister i personens identitet (Goffman, 1963: s. 52). Den bild av sjukdomen som 

andra har framställs i berättelsen som förenklad och okomplicerad på grund av symbolerna som 

avslöjar information och som kopplas till felaktiga uppfattningar. Vidare trycker Veronika i sin 

berättelse på sjukdomens komplexitet när hon säger att ”man måste ju vara expert”, och skildrar 

på så sätt bilden av sjukdomen som andra har som felaktig.  

Emellertid visar några deltagare förståelse för att alla inte kan veta allt, Christer är en av dem:  

 

Excerpt 19 

[…] det är ju många variabler i att blodsockret förändrar sig. Så jaa...den, den biten tycker 

jag är lite...det har jag naturligtvis förståelse att de inte förstår det, jag kräver inte att de 

ska göra det heller men...mm höll jag på att säga det känns att...det är ingen…det är 

väldigt få som förstår hur besvärligt det är att kontrollera den här. Ah...det är väl den 

biten om så att säga omgivningen då, deras kunskaper tycker jag är, jag har förståelse för 

att de är förhållandevis… låga. 

 

Det finns här en tvetydighet som handlar om att man vill att andra ska förstå, samtidigt som 

sjukdomen är för svår för att förstå. Trots förståelsen för andras okunskap är det ändå en faktor 

som påverkar deltagarnas liv och välmående. Okunskapen framställs i deltagarnas berättelser som 
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ett stort problem, för den finns överallt. Eva berättar om svårigheter som uppstått i samband 

med sin graviditet då Försäkringskassan inte tagit sjukdomen på allvar. Siri berättar att hon inte 

känner sig trygg, för inte ens sjukvården har tillräcklig kunskap och det är skrämmande. Likaså 

berättar Matilda om okunskapen i sjukvården: ”[…] sedan har jag liksom kommit in och ska prata 

med en sjuksköterska och sedan så frågar hon mig om jag har typ 1 eller typ 2, asså typ första 

frågan och då känner jag så här: jaha okej, det känns som att ni har bra koll.” Matilda använder 

här ironi för att framställa sitt missnöje med att personalen inte har ”koll”. Att använda ironi 

synliggör att det skett ett fel (jfr Clift, 1999). Att okunskapen är så pass stor sätter en press på 

deltagarna att alltid själva ha koll på sin sjukdom, vilket framställs som ett stort ansvar i 

deltagarnas berättelser.  

Okunskapen leder till att andra tror sig veta mer om sjukdomen än deltagarna som faktiskt 

lever med den, berättar flera av deltagarna. Deltagarna får tips och råd av vänner, kollegor och 

nya bekanta om hur de ska leva och vad de ska äta och inte. Eva berättar att andras åsikter är det 

svåraste: 

 

Excerpt 20 

Men det jag egentligen upplevt som mest jobbigt med diabetesen är ju det här just folks 

eh åsikter och synpunkter på den här sjukdomen och alla vet ju så himla mycket tycker 

de ju. Medan man själv sitter ju på så mycket kunskap, så ingen annan vet och just den 

här sjukdomen påverkar ju mig på ett sätt och inte likadant som någon annan.  

 

I berättelsen konstruerar Eva sjukdomen som individuell, det vill säga sjukdomen påverkar 

individer på olika sätt. Hon positionerar sig också som expert på sig själv och sin sjukdom. 

Hennes berättelse skildrar andras oförståelse för hennes kunskap och detta framställs som 

påfrestande. Denna erfarenhet skulle kunna vara en effekt av den stereotypa bilden av diabetes 

som blivit synlig i deltagarnas berättelser: att diabetes ses som en följd av en ohälsosam livsstil 

med dåliga matvanor. Personer med diabetes kan uppfattas som oförmögna att ta hand om sig 

själva och detta kan vara en möjlig förklaring till varför andra inte lyssnar på Eva och tar hennes 

expertis på allvar. Den bild som deltagarna skildrar i sina berättelser är att andra tror att diabetes 

är självförvållat.   

Okunskapen leder även till särbehandling. Ett exempel på detta är Lisas berättelse om sin 

uppväxt när hon var 8 år: 

 

Excerpt 21 

Jag hade inga problem med min diabetes fram till det att jag kanske började i tvåan eller 

något sånt där. Då blev det att man skulle på kalas…eh så kommer man dit och alla fick 
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tårta och jag fick typ ett äpple...för att de trodde ju inte att jag kunde äta det…Vilket ändå 

var såhär ”men jag kan äta det här, jag får äta det här” och de bara ”näääeee, du, då ska 

vi ringa dina föräldrar och dem vill vi inte ringa och störa nu mitt under kalaset” typ. 

Näe, okej, ”fast jag får äta det” och de bara ”nee! Ta det här äpplet du” eller den sockerfria 

torra kakan liksom. Och likadant var det ju när det var fiskdamm, och då fick alla massa 

godis i fiskdammen men jag fick en clementin och ja lite serpentiner. Så då blev det ju 

ändring, då blev det istället att, då slutade jag ju att berätta för folk att jag hade det, för 

jag tyckte att man blev så, man blev ju särbehandlad. […] och sen så har det ju fortsatt 

att jag inte har berättat för nån att jag har haft diabetes.  

 

Särbehandlingen framställs ha en negativ påverkan på Lisa och hon berättar om sin erfarenhet av 

att känna sig annorlunda och sitt val att dölja sjukdomen för att passera som normal (jfr 

Goffman, 1963: s. 80). I berättelsen förklaras de vuxnas handlingar bero på okunskap och 

maktpositionerna barn kontra vuxna görs viktiga här. De vuxna skildras ha makten över 

situationen vilket syns i berättelsen då de inte lyssnar på henne. Denna händelse framställs som 

en vändpunkt för hur Lisa ser på sig själv och för hur hon väljer att dölja stigmat. Att hon tidigare 

inte upplevt sig bli annorlunda behandlad skulle kunna kopplas till vad Goffman benämner som 

ett mönster i den moraliska karriären. Mönstret Goffman talar om är när individer drabbas av ett 

stigma som barn eller ungdom och skyddas av sin familj som då skapar ett slags skyddande 

barriär mot stigmat, vilket medför att personen i fråga ser sig själv som normal (1963: s. 40–42). 

Vändningen för hennes moraliska karriär sker när de normala (de vuxna på kalaset) påverkar Lisas 

jag-identitet och hon socialiseras in i sitt stigma. Utifrån Goffman kan detta ses som den andra 

fasen i socialiseringsprocessen: när personen inser att denne själv har ett särskilt stigma och blir 

bekant med dess konsekvenser (1963: s. 40).  

Dessutom skapar okunskapen en nyfikenhet hos andra, som både upplevs som positiv och 

negativ av deltagarna. Ett exempel på detta är Malin som berättar om hur hon upplever andras 

reaktioner när hon berättar att hon har diabetes typ 1: ”[…] men de blir nyfikna och frågar mer 

om till exempel vilken typ det är. […] eller frågar liksom hur det funkar.” Här framställs istället 

okunskapen som positiv. Även Christer framställer okunskapen som positiv när han berättar om 

en kunskapstörst hos andra: ”[…]människor tycker att det är bra att jag berättar och informerar 

och det har mer varit sådär liksom att de har blivit extra nyfikna […]”. Christer tillskriver sig 

rollen som informatör. Att agera som informatör, det vill säga att använda öppenhet, kan fungera 

som en strategi för att tona ner ett stigma (Hebl och Dovidio, 2005: s. 172). I kontrast till 

Christer berättar Amanda att hon tycker att det är svårt att visa att hon har diabetes på offentliga 

platser just på grund av nyfikenheten: ”Till exempel på restauranger…eh där är det svårare 

absolut […] eller på stranden. Folk är ju väldigt nyfikna och tyvärr är folk inte så himla bra på att 
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fråga, de tittar gärna hellre…istället för att fråga ’vad är det?’” Amanda uttrycker här en 

besvikelse över att folk inte frågar. Att folk istället bara tittar framställs således som negativt. Att 

restauranger och stranden är ”svårare” kan ha att göra med att det är svårare att vara diskret, det 

blir mer synligt och det är lättare att bli misskrediterad (jfr Goffman, 1963: s. 13).  

Flera av deltagarna förespråkar öppenhet som en strategi mot okunskap och andras fördomar 

och tycker att det är bra för då får andra upp ögonen för sjukdomen. Elsa pratar om att sprida 

kunskap för att motarbeta den negativa synen på diabetes och Josefin tycker inte att andra 

människor ska få påverka hur hon mår och ser därför ingen poäng i att gå undan för att ta sina 

sprutor. Josefin framställer det som viktigt att inte påverkas av andra. Ett exempel på öppenhet är 

Idas berättelse. Ida som visserligen ser diabetes som en privat sak menar att ”[…] vi som har 

diabetes […] vi måste se oss själva lite som lärare och pedagoger och inte bli arga eller upprörda 

om någon inte förstår.” Ida positionerar sig själv och andra med diabetes som kunniga och att det 

krävs tålamod för att sprida kunskap om sjukdomen. Detta skildrar en medvetenhet om att det 

kan vara påfrestande när andra inte förstår sjukdomen. Att lära ut och agera som lärare är också 

en strategi för att motverka ett stigma (Hebl och Dovidio, 2005: s. 172). 

I de fall andra människor uttrycker sin okunskap i samband med nyfikenhet måste det först 

ske en nedbrytning av andras fördomar för att man sedan ska kunna informera hur det faktiskt 

ligger till, berättar flera av deltagarna. På grund av detta har flertalet av deltagarna svårt att alltid 

visa sin diabetes öppet. Visserligen förespråkar flera av deltagarna öppenhet, men de upplever att 

de inte alltid orkar vara öppna på grund av andras bemötanden och det ständiga förklarandet. 

Det finns här en slitning mellan viljan att vara öppen och hur andras attityder påverkar deltagarna 

och sätter gränser. Deltagarna uttrycker en irritation över att ständigt behöva förklara sig för de 

orkar inte alltid bemöta alla fördomar och obefogade kommentarer om sin sjukdom. Hur lätt 

deltagarna har för att vara öppna varierar med situationen, men varierar också beroende på vilka 

människor de har mött under sitt liv med diabetes. Kontexten spelar roll här (jfr Link och Phelan 

2001; jfr Goffman, 1963). Ett exempel är Siri som berättar om en chef som varje gång hon var i 

närheten frågade på ett otrevligt sätt hur det var med diabetesen och om hon hade bra 

blodsocker. Det fortsatte till den graden att hon upplevde det som trakasserande och kände sig 

diskriminerad, berättar hon. Hon valde därför att inte berätta för sin nuvarande chef att hon har 

diabetes, för att undvika sådana situationer. Siri berättar om hur hon försöker passera som 

normal för att slippa stigmatiseringen (jfr Goffman, 1963: s. 80). Hon berättar att hon istället valt 

ut en liten skara människor på jobbet som hon känner förtroende och berättat för dem om sin 

sjukdom. Att berätta för en liten grupp människor menar Goffman (1963: s. 102) är bra sätt att 

minska på stressen att bli avslöjad och det kan medföra en trygghet när andra känner till ens 

situation.   
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Allt eftersom deltagarna lär sig om stereotyper och fördomar om diabetes berättar de att de 

också lärt sig att hantera stigmat. Sett utifrån Goffmans perspektiv (1963) har flertalet lärt sig att 

någon gång försöka passera och även att skyla det som syns. Att de har diabetes är inget som 

deltagarna berättar om det första de gör, och många av deltagarna talar om att vara diskreta när 

de ger sig själva insulin eller kollar blodsockret. De vill inte dra åt sig uppmärksamhet på grund av 

diabetes, dels på grund av andras åsikter kring deras sjukdom och dels för att inte ta bort fokus 

från andra saker som kan vara viktigare. Simon berättar om hur han brukar göra när han möter 

nya människor:  

 

Excerpt 22 

[…] kommer folk och frågar så, så svarar jag gärna, men det är inte så att jag bara går och 

kastar det på folk. Jag säger inte bara: ja, jag har diabetes (skratt) ja, om man är i en ny 

grupp så säger jag det inte rakt ut, utan det är om någon såhär frågar: ”vad är det där för 

någonting?” eller vad som helst. Så kan jag säga…men det är inte så att man bara kastar 

sig, runt omkring sig. 

 

Simon synliggör genom berättelsen att han inte har något emot att berätta om sin sjukdom, men 

att han ändå är försiktig med att berätta det. Berättelsen konstruerar här en strategi att vara 

diskret. Att vara diskret gör det svårare för andra att upptäcka sjukdomen. Goffman menar att ett 

stigma lokaliseras genom social information som uttrycks genom kroppsliga uttryck eller 

yttranden (1963: s. 51). Om det då inte finns några tydliga tecken uppfattas personen istället som 

normal och undgår att behandlas annorlunda.  

De deltagare som fått diabetes i en tidig ålder (innan tjugoårsåldern) beskriver tonåren som en 

extra svår period. Det finns en stor osäkerhet på sig själv under denna period, när skolan och 

klasskamraterna spelar en viktig roll för hur öppen man är med sjukdomen, berättar flertalet av 

deltagarna. Utifrån Goffman skulle detta kunna tolkas som en ambivalens, vilket är en känsla som 

uppstår hos en individs jag vid stigmatisering då individen inte har bestämt om den ska definiera 

sig med de normala eller de egna (1963: s. 113). Osäkerheten kan även ses som ett tecken på att 

diabetes är ett misskreditabelt stigma. Goffman talar om denna osäkerhet och om en rad beslut 

som personer med ett misskreditabelt stigma står inför: exempelvis om stigmat ska avslöjas, vem 

det ska avslöjas för, och så vidare (1963: s. 50).  

 Filip berättar att det var viktigt för honom att inte vara avvikande som tonåring och att han 

därför ofta gick in på toaletten för att kolla blodsockret och ta sina sprutor. Han menar att som 

tonåring har man inte den självkänslan som man sedan har när man är vuxen, för nu som vuxen 

tar han sitt blodsocker eller ger sig själv insulin öppet, utan några problem. Filip beskriver här en 

utveckling av sin jag-identitet. Utifrån Goffman kan detta ses som den slutgiltiga fasen av den 
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moraliska karriären; när en person inte längre har något behov av att uppfattas som normal och har 

accepterat och respekterar sig själv (1963: s. 108–109).  

Ett annat exempel kommer från Martin när han berättar om sin tid i skolan då han alltid gick 

in på toaletten när han hade lågt blodsocker och satt där och åt sitt druvsocker. Han skämdes för 

att visa andra när han hade lågt blodsocker. Precis som Filip och Martin berättar flera deltagare 

om hur de i tonåren eller under de första åren med sjukdomen gått in på toaletten för att undvika 

andras kommentarer och blickar. Här är det en fråga om visibiliteten: hur synlig sjukdomen ska 

vara (jfr Goffman, 1963: s. 55–57). Att ta sprutor och kolla blodsocker på toaletten kan utifrån 

Goffman ses som en passeringsstrategi (jfr 1963: s. 80). Deltagarna passerar som normala genom 

att dölja sprutor, druvsocker och blodsockermätare som utifrån Goffman kan ses som 

stigmasymboler.  

 

6.3.2 SAMMANFATTNING 

Okunskap är ett centralt tema när deltagarna berättar om andras bemötanden. Flera av deltagarna 

skildrar hur de möts av fördomar, vilket försvårar livet med sjukdomen. De berättar också om 

nyfikenhet som kan vara påfrestande eller okunskap, då personer tror sig veta mer och blandar 

ihop sjukdomen med diabetes typ 2 eller förknippar den med ”sockersjuka”. Ordets makt 

synliggörs i berättelserna och visar betydelsen av hur människor pratar om diabetes typ 1. 

Berättelserna skildrar också att okunskapen leder till särbehandling. På grund av okunskapen 

uppstår svåra situationer, där bland annat situationer med myndigheter framställs som svåra. 

Mediernas ansvar för okunskapen framhålls som betydande i flera berättelser och beskrivs som 

en orsak till den felaktiga bilden av sjukdomen. Flera deltagare berättar också att perioden efter 

insjuknandet var särskilt svår på grund av skamkänslor. En strategi som flera deltagare berättar 

om för att undvika skamkänslor eller överdriven nyfikenhet, stereotyper eller diskriminering är att 

dölja sjukdomen. Emellertid menar samtliga deltagare att det är bättre att vara öppen för att 

motverka okunskap och dåliga bemötanden, men alla orkar inte med påfrestningarna som det 

innebär att alltid vara öppen med sin sjukdom. Att vara diskret med sin sjukdom framställs som 

viktigt, och flera deltagare visar förståelse för att andra kan vara spruträdda. Deltagarna beskriver 

bland annat hur osynligheten gör det lättare att passera obemärkt. Sammantaget görs sjukdomens 

osynlighet betydande i deltagarnas berättelser om andras bemötanden. 

 

7. AVSLUTANDE DISKUSSION  

Föreliggande studie har undersökt hur olika erfarenheter, upplevelser och händelser i berättelser 

om livet med diabetes typ 1 framställs som viktiga och ges betydelse för den egna identiteten. 
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Fokus har varit sjukdomsrelaterad stigma: om det förekommer upplevelser av stigma, hur sådana 

erfarenheter ser ut, och hur stigmat i så fall upplevs påverka livskvaliteten och identiteten. Det 

empiriska materialet har analyserats utifrån tematisk narrativ analys genom att sekvenser 

innehållandes sjukdomsnarrativ och narrativ identitet lokaliserats, där deltagarna pratar om sig 

själva och sin sjukdom. En central del har varit förhållandet mellan kroppsliga behov och 

samhällets kroppsorienterade normer. Dessutom har Goffmans teori om stigma använts för att 

nå en djupare förståelse av livsberättelserna med diabetes typ 1.  

Analysen visar hur deltagarna ger olika stort utrymme för sin sjukdom i framställningen av sig 

själva. Vissa beskriver sig som mer sjuka än andra och det finns en genomgående spänning i deras 

syn på vad som styr deras liv: är det sjukdomen, eller den egna viljan? I berättelserna skildras vad 

andra människor har för inverkan på deltagarnas självbild och sjukdomsbild. Det finns ett 

återkommande tema i berättelserna om att någon gång i livet ha upplevt sig som annorlunda och 

ibland även som avvikande på grund av diabetesen. Synen på sig själv som avvikande beskrivs 

vara påverkad dels av andra människor de mött och dels från omställningen att plötsligt bli sjuk. I 

berättelserna talar de om sig själva i kontrast till friska, normala eller vanliga människor och visar på 

så sätt en grupptillhörighet som avvikande. Huruvida deltagarna framställer sig som normala eller 

avvikande varierar och i många av berättelserna finns en ambivalens i deras jag-identitet (synen på 

sig själv). I vissa fall är de inte sjuka men ändå är det något som är fel, i andra fall känner de sig 

inte begränsade men berättar om planering. De strävar efter att se sig som ”normala” men 

sjukdomens begränsningar gör sig hela tiden påminda.  

Flera av deltagarna använder sig av humor när de berättar om allvarliga händelser. Enlig Hebl 

och Dovidio (2005: s. 172) skulle detta kunna ses som en strategi för att tona ner stigmat kring 

sjukdomen. Humorn skulle här kunna betraktas som en bekräftelse på att deltagarna är medvetna 

om att det finns ett stigma kring diabetes typ 1. Humorn fyller också olika funktioner i 

berättelserna gentemot åhöraren (det vill säga mig som intervjuare). I flera berättelser har humorn 

den funktionen att den tonar ner det allvarliga men det är också ett sätt att distansera sig från 

situationen och undvika att inta en offerposition (jfr Flinkfeldt, 2014: s. 307). 

Ett genomgående tema är att negativa händelser i relation till diabetesen ges betydelse: (a) när 

det har skett något oväntat, när deltagarna trott att de haft kontroll över sin sjukdom, men så har 

den överraskat, (b) vid händelser där deltagarna behövt anpassa sig till sjukdomen, (c) vid 

händelser där deltagarna har gjort motstånd mot sjukdomen. En annan typ av händelser som 

getts särskild betydelse är både positiva och negativa sådana som inkluderar de egna, de visa men 

också de normala (se Goffman 1963). Särskilt de egnas betydelse har varit viktig för deltagarnas 

identitetsskapande och för att de ska känna trygghet i sig själva. Att hitta de egna kan vara svårt då 
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diabetes många gånger är osynligt, men samtliga deltagare uttrycker ett behov av att finna de egna. 

Att finna de egna anses bidra till en tillhörighet och dämpa tankar om att vara avvikande. 

 Även de visa spelar en viktig roll för huruvida deltagarna känner sig förstådda och trygga i sin 

relation till personer som står dem nära. Det blir tydligt i analysen att personer som står en nära 

inte nödvändigtvis är visa. I berättelserna synliggörs en besvikelse hos de deltagare som har 

förutsatt att vissa personer skulle tillhöra de visa men som sedan inte lever upp till dessa 

förväntningar. Analysen visar att för att definieras som en av de visa måste personer (a) ha 

vetskapen om att någon har diabetes, (b) ha kunskap om vad diabetes typ 1 innebär och vara 

införstådd med att det är en individuell sjukdom, (c) visa engagemang, stöd och förståelse för 

personen med diabetes.  

Även de normala har en stor betydelse i deltagarnas berättelser om sig själva och sin sjukdom. 

De normala påverkar hur deltagarna agerar i interaktion med andra människor, de påverkar hur de 

mår och känner inför att ta sprutor och att kolla blodsocker öppet bland andra. Stereotypen om 

diabetes som framställs i deltagarnas berättelser är att diabetes typ 1 är lätthanterlig och 

självförvållad. Denna stereotyp sägs bero på okunskap på grund av felaktiga framställningar i 

medier och i samhället. Att diabetes typ 1 ses som en lätthanterlig sjukdom gör att människor 

betraktar den som mindre allvarlig, vilket kan ge negativa konsekvenser för den som har diabetes. 

Samtidigt blir det tydligt i berättelserna att sjukdomen inte får ses som ett hinder eller något 

krångligt. Det finns här en slitning mellan att andra människor borde förstå svårigheten med att 

leva med diabetes typ 1 samtidigt som svårigheten inte får göras till ett problem.  

 Att diabetes typ 1 ses som något självförvållat grundar sig i användningen av ordet diabetes 

som skapar ett hopblandande av diabetes typ 1 och typ 2, men också att det finns en gammal syn 

om ”sockersjukan” i samhället som blir synlig i deltagarnas berättelser. Dessa två delar bidrar till 

att diabetes kopplas till något som är självförvållat på grund av ohälsosam kost. Ett starkt 

återkommande ord i deltagarnas berättelser är ”okunskap”. Okunskapen skildras som en orsak till 

fördomar och dåliga bemötanden. För att hantera okunskapen framhålls två tillvägagångssätt i 

berättelserna: undvikande eller att göra motstånd genom att informera andra och bryta ner 

fördomarna. Okunskapen sägs påverka deltagarnas sociala relationer på ett negativt sätt.  

Analysen bekräftar samhällets (de normalas) påverkan på hur individer ser på sig själva och sin 

sjukdom och hur andras åsikter medför begränsningar och ibland hinder i deltagarnas liv (jfr 

Goffman, 1963). Samhällets normer blir framträdande i deltagarnas berättelser. Exempelvis 

illustrerar berättelserna de fördomar som deltagarna möts av i olika situationer på grund av sin 

sjukdom, men även hur egna tankar påverkar deras förhållningssätt till sjukdomen i olika sociala 

sammanhang. Under vissa perioder i livet upplevs sjukdomen som svårare att leva med än under 

andra. Detta beror till stor del på de normer eller fördomar som finns i samhället, vilka påverkar 
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livskvaliteten negativt. Det uppstår här en slitning mellan de kroppsliga behoven och de 

kroppsliga normerna för flera av deltagarna. En särskilt svår period är den första tiden efter 

diagnosen. Berättelserna visar också på en föränderlig maktkonstruktion av vad som anses vara 

normalt eller avvikande i samhället (se Link och Phelan, 2001). Den rådande maktstrukturen 

påverkar hur de ser på sig själva, hur andra ser på dem, hur de interagerar med andra människor 

samt hur andra bemöter dem.  

Analysen bidrar med en förståelse för hur diabetesstigma kan se ut i det svenska samhället. En 

fördel är här den narrativa ansatsen som skapar ett högt tak för deltagarnas egen påverkan på 

innehållet. När berättelserna sträcker sig över tid blir det möjligt att få insikt i olika händelser som 

personerna ser som viktiga och varför. Det ger upphov till en mer omfattande förståelse för hur 

diabetesstigma har förändrats under deltagarnas liv, beroende på vilka människor de mött, 

om/när de har kunnat acceptera sin sjukdom och vilket stöd de har haft för att bemöta stigmat. 

Jämfört med den tidigare vårdfokuserade forskningen blir det tydligt att dessa studier är fixerade 

till en viss tidpunkt och ofta talar om en specifik målgrupp och hur dessa hanterar sin sjukdom 

(jfr Davidson m.fl., 2004; Karlsson m.fl., 2008; Marshall m.fl., 2009; Piana m.fl., 2010). 

Både den narrativa teorin och Goffmans teori om stigma har bidragit till en fördjupad 

förståelse för deltagarnas syn på sig själva. Det kanske mest centrala som analysen bidrar till är 

betydelsen av att finna de egna och att kunskapen om diabetes typ 1 i det svenska samhället 

behöver öka för att motverka stigmatisering. Definitionen av begreppet de visa och innebörden i 

berättelserna skiljer sig något från Goffmans definition. När Goffman (1963: s. 36–37) pratar om 

de visa menar han att dessa blir det genom tre steg: (1) genom att de delar en personlig upplevelse, 

(2) är införstådda i situationen för den stigmatiserade, (3) är sympatiskt inställda. I analysen har 

det istället visat sig, utifrån berättelserna, att de visa har följande: (1) vetskap om att någon har 

diabetes, (2) kunskap om vad diabetes innebär och (3) empati. Det räcker alltså inte endast med 

vetskap utan kunskap behövs också. Huruvida ”kunskap” och ”införstådd i situationen” är lika 

går att diskutera, men min tolkning är att dessa är olika. Kunskap möjliggör nämligen en 

förståelse. Att vara införstådd i en situation betyder inte att personen i fråga har kunskap om 

vederbörandes sjukdom. Dessutom lyfter berättelserna fram vikten av att personer visar sitt 

engagemang och stöd för att räknas till de visa. Det räcker alltså inte att vara införstådd, utan 

personerna måste visa förståelse. Även denna punkt skiljer sig från Goffmans tre steg. 

Den huvudsakliga metodologiska begränsningen är kvalitetsskillnaderna hos 

ljudinspelningarna, särskilt under intervjuerna som skedde genom personligt möte. Dessa 

intervjuer spelades alla in i en bullrig kafémiljö vilket gjorde att vissa delar var svåra att förstå och 

krävde ett flertal omlyssningar för att jag skulle kunna höra vad deltagaren sa. Deltagarna fick 

själva välja plats, så att de skulle känna sig mer bekväma i situationen. En rekommendation för 
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framtida studier är att vara mer delaktig som intervjuare i valet av plats för att förhindra störande 

ljud, särskilt om analysen har ett fokus på språk, som i föreliggande studie. I och med att 

intervjuernas form kunde skilja sig åt skapade det en möjlighet att jämföra dessa och visst ser jag 

en fördel i att möta personen i verkligheten för att samtalet ska flyta på bättre, men den 

skillnaden var inte så markant som förväntat. Istället upplever jag att både telefonintervjuerna och 

Skype-intervjuerna fungerade bättre, dels när det gäller ljudkvaliteten och dels för att dessa 

intervjuer skedde i en lugnare och mer avslappnad miljö. Det var i dessa situationer lättare för 

personerna att fokusera på samtalet än i den bullriga kafémiljö, vilket i sig bidrog till ett bättre 

samtal.  

Kombinationen av ansatsen och att jag själv har diabetes typ 1 är både en styrka och en 

svårighet. Styrkan ligger i den djupa förståelsen som nås med ett inifrånperspektiv där deltagarna 

kan känna ett särskilt förtroende för intervjuaren, vilket bidrar till ett samtal som skiljer sig från 

om jag som intervjuare inte hade ingått i samma grupp. Det finns även en risk att de inte berättar 

på samma sätt för en ”egen” som de skulle göra för en ”normal”, det vill säga narrativen blir olika 

beroende på vem intervjuaren är.  Gällande svårigheten kan den uppstå då igenkänningen blir 

stor i flera av berättelserna, vilket kan upplevas som ansträngande.  

Livet med diabetes typ 1 kan vara svårt på grund av sjukdomen i sig men också utifrån 

stereotypen kring sjukdomen som finns i det svenska samhället. På grund av okunskap skapas en 

felaktig bild, vilket bidrar till ännu mer okunskap kring sjukdomen som i många fall visat sig 

försvåra livet med diabetes typ 1. Eftersom stigma beror på den sociala kontexten varierar det 

hur stigmat ser ut beroende på kulturer och samhällen, men också över tid. Således är det viktigt 

att göra fler studier som undersöker diabetesstigma för att förstå och försöka motverka de 

felaktiga bilderna av sjukdomen, men också för att se om och i så fall hur stigmat förändras över 

tid. Då resultatet i denna studie synliggör olika svåra situationer som uppkommer på grund av 

vårdens, polisens, vänners och familjs okunskap skulle det vara särskilt intressant att studera 

interaktionen mellan personer med diabetes typ 1 och myndigheter. Att studera bemötanden var 

något som denna studie inte kunde ägna sig åt eftersom det i detta fall rörde sig om återberättade 

händelser innefattande bemötanden. Mot bakgrund av detta skulle det vara intressant att se vad 

som faktiskt hände i interaktionen genom videoinspelningar för att identifiera och studera de 

myndigheter som personer med diabetes typ 1 möter, i syfte att utveckla dessa och motverka 

diskriminering och stigmatisering. 
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 

 

Erfarenheter av att leva med diabetes 1 

Det här är en studie som syftar till att få kunskap om hur det är att leva med diabetes typ 1, hur 

individer med diabetes typ 1 hanterar sin sjukdom i olika sociala miljöer och hur man uppfattar 

andras attityder. En stor del av den forskning som finns om diabetes har ett medicinskt 

perspektiv, där sociala aspekter, upplevelser eller erfarenheter sällan ryms. Utgångspunkten i den 

här studien är att dessa saker är viktiga för en djupare förståelse av hur det är att leva med en 

kronisk sjukdom i dagens samhälle. 

 

Studien är en intervjustudie med vuxna (20 år och äldre) som har diabetes typ 1 och har haft det i 

mer än 5 år. Studien kommer att resultera i en masteruppsats vid Sociologiska institutionen, 

Uppsala universitet. 

 

Deltagande i denna studie innebär en 45–60 minuters intervju. Intervjun kommer antingen ske 

genom ett personligt möte eller över telefon/Skype. Intervjun kommer att spelas in och sedan 

skrivas ut som text för att underlätta analyserna. Det är helt frivilligt att delta i studien och 

deltagare kan när som helst avbryta sitt deltagande. Allt som sägs kommer anonymiseras; all 

information kommer avidentifieras. Denna studie kommer endast användas för forskning 

och utbildning. 

 

Om du vill medverka i studien kontakta då mig via e-post (erica.kant@gmail.com), så kan vi 

bestämma tid och plats för intervjun. Undrar du över något är det bara att kontakta mig eller min 

handledare. Våra kontaktuppgifter finner du nedan. 

 

Hälsningar, 

Erica Kant 

 

Erica Kant, masterstuderande Handledare: 

Tel. 0708-748188  Marie Flinkfeldt, Fil dr. 

Uppsala   Tel. 018-4717846 

E-post: erica.kant@gmail.com Sociologiska Institutionen 

Uppsala universitet 

E-post: marie.flinkfeldt@soc.uu.se 

mailto:erica.kant@gmail.com
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 

 

Denna intervju kommer inledas med en längre fråga där du får berätta så mycket du kan och vill, 

följt av en kort paus på några minuter och sedan kommer jag ställa en del öppna frågor till dig. 

Jag vill påminna om att det är frivilligt att delta i intervjun och om du inte vill fortsätta så kan du 

när som helst avbryta. Intervjun kommer spelas in och under intervjun kommer jag även föra lite 

anteckningar. Allt som sägs kommer sedan anonymiseras genom avidentifiering. Känns detta okej 

för dig? Har du någon fråga innan vi börjar?  

 

Del 1: (20–30 min) 

Inledande fråga/ämne: 

Kan du berätta om när du fick diabetes och hur det har påverkat ditt liv?24 

 

Del 2: (30-40min) 

Semi-strukturerad med öppna frågor (försöka att formulera om egna frågor/ämnen till 

informantens egna ord som denne har tagit upp under del 1.).  

 

Tema 1 

- Berätta om hur diabetes typ 1 påverkar dig i ditt dagliga liv? Påverkar diabetes typ 1 dina 

möjligheter att leva så som du önskar? I så fall hur?  

- Upplever du diabetes typ 1 som en funktionsnedsättning? I vilka sammanhang? I vilka 

situationer märker du det?  

- Vad upplever du som mest problematiskt med att ha diabetes typ 1? Finns det något 

positivt med att ha diabetes typ 1? Utveckla!  

 

Tema 2 

- Hur öppen är du med din diabetes? Finns det situationer då det är lättare/svårare att visa 

eller tala om att du har diabetes? Berätta! 

 

- Berätta om något tillfälle där du visat öppet/ eller berättat om din diabetes 

- Berätta om något tillfälle då du har undanhållit din diabetes 

                                                 
24 Den första inledande frågan omstrukturerades efter första intervjun och gjordes mer förklarande för att lättare 

locka fram längre berättelser: ”Jag skulle vilja höra om dina erfarenheter och minnen som du har när det gäller din 
diabetes och som en första fråga skulle jag vilja höra om när du fick diabetes, om du kan berätta från då du fick 
diabetes typ 1 fram till idag?” 



 73 

- Hur känner du inför att berätta att du har diabetes? Finns det situationer då du inte vill 

berätta/ inte berättar att du har diabetes typ 1 (eller personer du inte vill göra det för)? 

Vad beror det på? Ge exempel på sådana situationer!  

- Finns det situationer då du väljer att berätta? Berätta!  

- Hur upplever du andras attityder och reaktioner inför din diabetes när du visar eller talar 

om att du har det? (Har det någon gång hänt att andra först trott att du har diabetes 2? 

Berätta!) Finns det något speciellt sätt som andra reagerar på? 

- Berätta om när du har sagt till andra som du inte känner så bra att du har diabetes typ 1? 

Hur känner du inför det? Hur upplever du deras reaktioner när du berättar att du har 

diabetes typ 1?  

- Finns det något speciellt sätt som andra reagerar på som du tycker är bra/besvärligt? 

 

Tema 3 

- Finns det situationer då du upplever det som jobbigt att ta blodsocker och sprutor? Hur 

hanterar du sådana situationer?  

 

Tema 4  

- Hur har diabetesen pa ̊verkat din syn på dig själv, vem du är och har varit? Utveckla, 

bera ̈tta mer, ge exempel! 

- Tänker du ofta på att du har diabetes typ 1? Hur tänker du då? I vilka sammanhang? 

Tänker du ofta på dig själv som en person med diabetes 1? Hur tänker du då? Vad 

betyder det för dig?   

- Hur ser du på andra runt omkring dig som inte har denna sjukdom? På vilket sätt skiljer 

sig ditt liv från deras?  

 

Tema 5 

- Berätta om hur du har blivit/blir bemött av (arbetsgivare, skola, myndigheter) som 

människa med diabetes typ 1? Har du upplevt dig negativt särbehandlad i något 

sammanhang på grund av att du har diabetes typ 1? Berätta!  

 

- Hur ser du på kunskaper och attityder för personer med diabetes typ 1 som finns i 

samhället (exv. medier, myndigheter och människor i allmänhet)? Kan samhället anpassas 

bättre för personer med diabetes typ 1? På vilket sätt? Görs detta? Berätta! 
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- Möts du av fördomar? Vilka? berätta!  

 

Tema 6   

- Är du aktiv inom diabetesfrågor? På vilket sätt? 

- Blogg/förening/möten? 

- Är du aktiv i diabetesrelaterade forum? Vad har det betytt för dig? 

 

Avslutande del:  

- Ålder? 

- Hur länge har du haft diabetes? 

- Sysselsättning: Studerar du /arbetar du? 

- Familj (sambo, särbo, singel osv.)? 

- Är du född i Sverige?  

- Är dina föräldrar födda i Sverige? 

- Vilken är den högsta slutförda utbildning du har? 

- Pump/spruta? 

 

Reda ut oklarheter. 

Är det något jag glömt att fråga som du vill tillägga? 

 

Får jag kontakta dig igen om det skulle dyka upp oklarheter eller frågor som jag glömt att ställa? 

Du får såklart kontakta mig om du undrar över något som du funderat på eller om du kommer på 

något i efterhand som du skulle velat säga eller fråga. 

 

Tack så mycket för att du ställde upp på den här intervjun!
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