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Förord 

Ett flertal personer har på skilda sätt bidragit till att möjliggöra den här uppsatsen och till dem 

vill jag rikta ett varmt tack! Allra främst vill jag tacka narkolepsiföreningen som tagit sig tid 

att läsa långa mail och sätta sig in i mitt syfte med studien samt släppt in mig i sin Facebook 

grupp där jag har fått ta del av deras situation. Ett stort tack även till de medlemmar inom 

narkolepsiföreningen och andra enskilda individer vilka har besvarat min enkät! 

Tack Daniel, som gett mig kvällar och veckor av arbetsro när det varit nödvändigt! 

Sist men inte minst, tack Torbjörn för att du under alla dessa månader ständigt hjälpt mig att 

ha perspektiv på tillvaron och bryta ner problemen i mindre och hanterbara delar. Du har varit 

ovärderlig! 

  



 

Sammanfattning 

Interaktionen mellan individer och deras sociala omgivning kan sägas utgöra grunden till ett 

samhälle. Därigenom ger en välfungerande kommunikation förutsättningar för ett stabilt 

samhälle medan missförstånd eller bristande förtroende minskar stabiliteten. Då relationen har 

blivit störd genom att en part åsamkats skada av en annan kan förlåtelse leda till 

återupprättelse. Denna uppsats utgör ett försök att studera hur förtroendet för svenska 

myndigheter kan förändras över tid och om sagda myndigheter kan förlåtas. Detta har skett 

genom en retrospektiv fallstudie om tio år av de vilka drabbades av narkolepsi som biverkan 

av svininfluensavaccinationen 2009–2010. Materialet har synliggjort ett narrativ där 

förtroendet före vaccinationen och i nutid har kunnat studerats. En analys av de skilda 

parternas handlingar under perioden har även genomförts för att se huruvida specifika 

handlingar inverkat avgörande på förtroendet. Data har analyserats genom kvalitativ 

innehållsanalys och teorier inom det symbolisk interaktionistiska perspektivet har använts för 

att söka en sociologisk förståelse för processen. Teorierna har behandlat meningsskapande, 

erkännande och tillit. Fynden har visat att förlåtelse endast sällan inträffar men att den logik 

varmed förlåtelse av myndigheter sker eller ej följer samma mönster som tidigare har 

återfunnits i relationer mellan enskilda individer. Förtroendet har inom denna studie visat sig 

vara starkt förknippat med upplevelsen av trygghet i tillvaron. Den förändring av förtroende 

vilken inträtt framstår som mer beroende av myndigheternas agerande i efterhand än av det 

faktum att individerna har drabbats av en allvarlig biverkning vilket kan ge ytterligare 

perspektiv till framtida studier om förtroende, kränkningar och förlåtelse.  

 

Abstract 

The interaction between individuals and their social surrounding shapes the fundaments for a 

society. This implies that a communication without interruptions enables a stable society 

while an interaction disturbed by misunderstandings or low trust between the actors decreases 

the stability. When the relation is affected by one actors experience of being hurt by another, 

forgiveness may be a part of a restoration. This thesis is an effort to study how the trust upon 

the Swedish governmental departments may change by time and whether it is possible to 

forgive a department. This has been made through a case study of some of the individuals 

who suffers from narcolepsy as a side effect of the vaccination against the swine flu during 

2009-2010. The study is a retrospective study over ten years where a change in trust has been 



 

made visible through the narrative which the material has visualized. An analysis has also 

been performed of some of the actions made by the individuals or the departments to see 

whether specific actions has had a considerable impact on the development of trust. The 

material has been analyzed due to qualitative content analysis and theories within the 

symbolic interactionist perspective has been used to acquire a sociological understanding of 

the process. Those theories are dealing with the construction of meaning, recognition and 

trust. The result has implied that departments are only seldom forgiven but that when it does 

occur the forgiveness follows the same logic and reasoning as is the case between two 

individuals. The trust found in this research has proven to be strongly connected to the 

experience of safety. Change within the trust seems to be more related to the actions 

performed by the departments after the vaccination than the fact that the individuals received 

a serious side effect. Those findings may add to further studies about trust, violations and 

forgiveness. 
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1 Introduktion 

Detta inledande kapitel beskriver den mänskliga interaktionens betydelse för samhällen som 

helhet samt de sociala problem vilka uppstår när interaktionen och därmed relationen störs av 

ett minskat förtroende. Här omtalas även förlåtelsens möjlighet att återupprätta ett skadat 

förtroende och därmed stabilisera relationen och den sociala interaktionen. Detta problem 

exemplifieras av vaccinationen mot svininfluensan vilken framkallade narkolepsi som en 

biverkan hos ett flertal individer. Dessa utgör därigenom underlag för en fallstudie där 

förändringar i förtroende och en eventuell förlåtelse kan studeras. Kapitlet beskriver vidare 

det preciserade syftet med studien och den därav antagna frågeställningen. Avslutningsvis 

rymmer kapitlet även uppsatsens disposition. 

 

1.1 Förtroende och förlåtelse som samhällsfundament. 

Enligt den tyske sociologen Georg Simmel uppstår och pågår ett samhälle när individer finner 

skäl att interagera med varandra vilket gör interaktionen till en central del av samhället 

(Simmel 1971, 23). När två individer inte förstår varandra eller då en anser sig vara illa 

behandlad av en annan uppstår en socialt prekär situation. Det inträffade kan upplevas som en 

kränkning av individens integritet eller rättigheter oberoende av om skadan var avsiktlig eller 

ej. Oavsett hur den socialt problematiska situationen har uppstått kan den inverka på parternas 

förtroende gentemot varandra vilket i sin tur påverkar interaktionen. Utifrån tanken om 

interaktionens centrala position i ett samhälle innebär detta att ett socialt problem grundat i 

bristande förtroende uppstår. 

Människor agerar även gentemot andra delar av sin omgivning än enskilda individer och 

relationen mellan individer och institutioner eller organisationer utgör en betydande del av 

den interaktion som försiggår dagligen inom ett samhälle. I Sverige förverkligas regeringens 

beslut och de svenska lagarna genom över 200 myndigheter vilket medför att en individ som 

vistas i Sverige oundvikligen måste interagera med någon myndighet (Regeringskansliet 

2014a). Därigenom blir en god relationen mellan individ och myndighet av vikt för att uppnå 

ett välfungerande socialt liv. Även i dessa sammanhang kan socialt prekära situationer uppstå 

och relationen mellan individen och organisationen kan liksom relationen mellan två individer 

störas av ett minskat förtroende. Om förtroendet blir allvarligt påverkat uppstår således ett 

socialt problem. Ett dylik scenario kan exempelvis inträffa när ett medicinskt preparat ger 

oväntade biverkningar vilka inverkar på individers allmäntillstånd. Oavsiktliga skador av 
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detta slag skulle i förlängningen kunna ge utslag i ett minskat förtroende för en myndighet 

som Folkhälsomyndigheten och kan därmed i sin tur medföra en ökad social otrygghet vilken 

minskar stabiliteten inom samhället.  

Individer kan förlåta varandra när relationer krackelerat. Vissa menar att förlåtelsen inte alltid 

är det bästa valet medan andra beskriver det som en nödvändig väg för att gå vidare med livet 

och betonar vikten av försoning genom förlåtelse (Svenska Dagbladet 2005; Ivarsson 2018). 

Oavsett om förlåtelse sker eller ej framstår den som relevant i relationer där någon anser sig 

skadad. Förlåtelse har även omnämnts som avgörande då individer vill gå vidare efter att 

allvarligt ha kränkts av hela politiska system vilket gestaltas genom sanningskommissionen i 

Sydafrika. Ändå eftersöks där specifika individer som har agerat utifrån systemet vilka kan 

ställas till svars och sedan förlåtas (Tutu, Tutu 2014, 11–15). Men hur går det till då ingen 

specifik person finns att anklaga? Hur fungerar förlåtelse när inte en individ utan en 

organisation som helhet anklagas? Exemplet med de svenska tvångssteriliseringarna ger 

endast vaga indikationer då utredningarna sker långt efter att institutionerna och 

myndigheterna avskaffats eller förändrats totalt (SOU 2000:20, 20–25). Kan en individ förlåta 

något lika anonymt som en myndighet och hur inverkar en eventuell förlåtelse på förtroendet 

för en ännu verksam organisation? 

Under våren 2009 skedde ett världsomfattande utbrott av en ny smitta som kom att benämnas 

svininfluensan. Osäkerheten gällande virusets inverkan på människor i kombination med den 

snabba spridningstakten medförde att stora delar av den svenska befolkningen kom att 

vaccinera sig då detta erbjöds och uppmuntrades av representanter för statliga myndigheter. 

Vaccinet visade sig dock senare kunna orsaka en allvarlig biverkan i form av den 

neurologiska sjukdomen narkolepsi (DS 2014:19, 13; Läkemedelsverket 2019). För att 

undersöka hur förtroendet förändras då en individ anser sig skadad av myndigheter och 

huruvida en förlåtelse kan återupprätta detta förtroende har en retrospektiv fallstudie 

genomförts bland individer vilka drabbades av denna biverkan. Omständigheterna kring 

influensan, vaccinationen och biverkningens inverkan på de drabbade individernas tillvaro 

kommer att beskrivas i resultatet vilket kronologiskt redogör för fallet med dess kontext. De 

myndigheter vilka figurerar i studien representeras ibland av personal som exempelvis läkare 

vilka är anställda av regioner men samtidigt även står under socialdepartementet medan andra 

myndigheter är mer ansiktslösa. Sammantaget har sju namngivna myndigheter förekommit i 

det aktuella materialet nämligen: Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, 

Folkhälsomyndigheten, Barnombudsmannen, Kammarkollegiet och Arbetsförmedlingen. 
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Vissa förekommer oftare än andra men vanligast är att myndigheter, staten eller regeringen 

nämns utan någon närmare specificering. 

 

1.2 Studiens syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt i intresset för förlåtelse av och förtroende för myndigheter har en fallstudie 

utförts av förtroendet för myndigheter hos de vilka drabbades av narkolepsi som en biverkan 

av svininfluensavaccinet Pandemrix. Syftet med studien är att genom att studera förändringar 

i förtroende se om en individ kan förlåta en myndighet enligt samma logik som enskilda 

individer förlåter varandra. Utifrån det aktuella fallet och det sociala problem vilket jag här 

ämnar undersöka har följande frågeställning formulerats: 

• Vilken inverkan hade de drabbades förtroende för svenska myndigheter på deras 

beslut att vaccinera sig och hur har detta förtroende påverkats av processen kring 

narkolepsin? 

• Hur ser förtroende för svenska myndigheter ut i nutid bland de drabbade och vilka 

indikationer finns på att de har förlåtit myndigheterna eller ej? 

• Vilka genomförda eller eftersökta handlingar har inverkat på förtroendet och beslutet 

att förlåta eller ej? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i kapitel utifrån tidigare forskning; teori; metod; resultatframställan och 

analys samt ett avslutande diskussionskapitel. Närmast följande kapitel redogör för tidigare 

forskning av intresse för studien vilket har delats in i de tre underrubrikerna: etablerandet av 

svenska myndigheter; integrationen av tillit och förtroende samt logiken i förlåtelse. Därefter 

följer en redogörelse för hur denna uppsats kan bidra till kunskapen kring förlåtelse och 

förtroende. 

Efter forskningsgenomgången finns ett kapitel om det valda teoretiska perspektivet samt de 

teorier vilka används för att söka en sociologisk förståelse av fallet utifrån de fynd som 

framkommit. Här beskrivs först det symbolisk interaktionistiska perspektivet följt av de 

teorier vilka alla kan återföras på det för uppsatsen aktuella sociala problemet. Teorierna är 

indelade i tre övergripande områden vilka utgörs av teorier om handlingar och deras mening; 

om behovet av erkänsla samt om förskansande av stabilitet i tillvaron. Slutligen återfinns en 
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redogörelse för hur de för studien centrala begreppen förlåtelse och tillit/förtroende har 

definierats.  

Uppsatsens fjärde kapitel utgörs av en beskrivning av undersökningens metod. Här redogörs 

för studiens valda utformning; materialbeskrivning, urval och datainsamlingsmetoder. De 

sistnämnda är både många och omfattande till följd av att studien består av ett fall med 

komplex kontext. Därefter beskrivs den kvalitativa innehållsanalys vilken har applicerats på 

alla de skilda dokumentformerna för att möjliggöra en samlad analys av allt ifrån e-

postenkäter och ljuddokument till artiklar och regeringstryck. Avslutningsvis beskrivs 

studiens avgränsningar; begränsningar och trovärdighet samt vidtagna etiska avvägningar. 

Därefter följer resultatkapitlet vilket redogör för de fynd som framkommit av studien samt hur 

dessa kan förstås sociologiskt utifrån de valda teorierna. Redogörelsen följer fallets 

kronologiska utveckling men är indelat i underrubriker utifrån de centrala teman vilka 

framkommer under tidens gång och fynden analyseras löpande genom hela kapitlet. 

Slutligen innefattar uppsatsen ett kapitel där de färdiganalyserade resultaten sammanställs 

utifrån hur de besvarar frågeställningen samt hur tidigare forskning och teori har bidragit till 

denna slutsats. Avslutningsvis behandlas även den valda metodens fördelar och begränsningar 

för det erhållna resultatet samt därefter hur studien kan fylla en plats i ett mer omfattande 

forskningsfält och en praktisk verklighet. 

 

 

2 Tidigare forskning 

Åtskilliga av de tidigare studier vars resultat återges här berör flera aspekter vilka är 

väsentliga för studien och överlappar delvis varandra. Kapitlet är indelat utifrån de tre mest 

relevanta ämnena för att förstå det narrativ vilket framställs i uppsatsen. Dessa utgörs av 

svenska myndigheter; tillit/förtroende samt förlåtelse. Därav följer att samma verk kan 

återfinnas under mer än en rubrik och sammantaget ger de en helhetsbild kring det aktuella 

forskningsfältet.  
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2.1 Etablerandet av svenska myndigheter 

Även då denna uppsats är tänkt att endast studera förtroendet i en riktning (individens 

förtroende gentemot myndigheter) utgör en förståelse för det sociala fenomen vilket 

förtroendet riktas mot en förutsättning för att kunna förstå processen. Enligt Sulkunen 

framstår det som att det moderna samhället till stor del får sin form genom inofficiella 

kontrakt där kön, omsorg och ålder bidrar till de normer vilka människor agerar utifrån. Dessa 

sociala kontrakt är dock alltför instabila för att i sig själva utgöra en grund för ett samhälle i 

och med att de kan förändras och brott mot dem inte ger precisa följder (Sulkunen 2007, 325–

327). Sulkunen menar att kontrakten resulterar i ett balansspel kring makten inom samhället 

där individen är skyldig att vara fristående och där de personliga valen måste rättfärdigas 

(Sulkunen 2007, 228–230). Något stabilare än kontrakten är fenomenet med sociala 

institutioner. Institutioner kan inom sociologin syfta till de etablerade handlingsmönster vilka 

förs vidare från en generation till nästa likväl som de strukturer i form av myndigheter eller 

organisationer där dessa traditioner konkretiseras och bevaras. Detta preciseras teoretiskt av 

Berger och Luckmann (Berger, Luckmann 1966, 72–75). Att institutioner i denna dubbla 

bemärkelse stimulerar till förtroende genom att skapa förenklade omständigheter för 

förtroende och tillit även då det existerar stora risker har sedan framkommit i vidare studier 

(Barbalet 2019, 24–25; North 2001, 247–248). 

De västerländska demokratierna uppvisar alla vissa variationer inom sina politiska system 

gällande kontrakt och institutioner vilka kan härledas till hur de skilda staterna var 

organiserade innan demokratiseringsprocessen (Esping-Andersen 1985, 224; Rothstein & 

Trägårdh 2007, 229; Korpi 1981, 193; North 2001, 255). Den svenska staten var före 

demokratiseringen centralstyrd, byråkratisk och tydligt skild från civilsamhället. Samtidigt var 

den varken sluten eller auktoritär och besatt en förmåga att interagera med civilsamhället på 

lokal nivå. Sammantaget skapade detta de unika förutsättningarna för hur det svenska 

politiska klimatet och de svenska myndigheterna kom att utvecklas (Rothstein & Trägårdh 

2007, 230–234; Trägårdh 2007, 260). Härigenom kan exempelvis skillnaden i rörlighet 

mellan socioekonomiska samhällsklasser förklaras vilket skiljer de skandinaviska staterna 

från exempelvis USA eller Canada vilka likväl är välfärdsstater men grundade i något 

annorlunda politiska system (Esping-Andersen 2007; Esping-Andersen 1985, 230–233). 

Rothstein och Trägårdh tar sin utgångspunkt i samarbetet mellan den svenska staten och 

arbetarrörelsen för att därigenom förklara hur det nuvarande svenska politiska systemet och 

förhandlingsklimatet har kommit att uppstå (Rothstein & Trägårdh 2007, 229–231; 249). 
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Redan tidigt i processen var relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare mer präglad av 

samarbete än av kamp. Arbetarna införlivades medvetet i politiken och kompromisser kom att 

vara nödvändiga från ett tidigt stadie (Rothstein & Trägårdh 2007, 230; 236; 242; Wennemo 

2014, 117–118). Samarbetet underlättades troligen av att nya neutrala arenor för 

arbetspolitiska frågor upprättades där båda sidor fick mötas med respektive parts 

förtroendevalda representanter och där en interaktion mellan stat och civilsamhälle 

möjliggjordes. De institutioner där detta skedde innehade även beslutanderätt utifrån det 

uttalade syftet att tjäna allmänheten i mesta möjliga mån utan att favorisera endera parten 

(Rothstein & Trägårdh 2007, 241–250; Trägårdh 2007, 254). Därmed lades en grund för 

myndigheter vilka kunde upprätthålla etablerade handlingsmönster. 

Enligt Sulkunen har välfärdsstaterna grundats i försök att konkretisera individualistiska 

värderingar kombinerat med ett ideal om ett enat samhälle (Sulkunen 2007, 331). Esping-

Andersen menar dock att det finns tydliga skillnader mellan stater vilka grundat sin 

välfärdspolitik i individualistiska värderingar och de (i synnerhet de skandinaviska staterna) 

vilka har tydligare inslag av socialdemokrati (Esping-Andersen 1985, 230–233). Oavsett 

ursprunget synliggörs idealet om ett enat samhälle i Sverige dels genom den oprecisa gränsen 

mellan stat och civilsamhälle men även genom den stora påverkansmöjlighet som individen 

innehar. Det senare framkommer i hur systemet med statliga offentliga utredningar och 

tillhörande remissystem har utformats (Rothstein & Trägårdh 2007, 231–235; Trägårdh 2007, 

261; Wennemo 2014, 128–129).  

Efter processen kring arbetarfrågan fanns ett etablerat system av samarbete grundat på lokal 

nivå. Systemet levde vidare in i demokratiseringen där de nybildade institutionerna tillskrevs 

auktoritet inom sina respektive områden med fortsatt syfte att tjäna allmänheten (Rothstein & 

Trägårdh 2007, 238–248; Wennemo 2014, 58–60). Den välfärdspolitik vilken sedermera 

utvecklats som ett resultat av denna historia och det rådande flerpartisystemet har därigenom 

kommit att följa en princip av generell resursfördelning (Wennemo 2014, 189). 

Resursfördelningen utgick från en tanke om solidariskt ansvar för och tillgång till välfärden 

med koppling till den socialdemokratiska politik som kom att prägla Sverige under 

efterkrigstid (Esping-Andersen 1985, 229; 238–239). Att välfärdsresurserna är tillgängliga för 

alla medborgare är enligt Esping-Andersen och Korpi en del i själva definitionen av en 

välfärdsstat (Esping-Andersen & Korpi 1986, 42). Vad som skiljer dem åt är istället till stor 

del just denna generella fördelning vilket påvisas genom i vilken mån välfärdsinstitutioner 

bekostas av staten (Esping-Andersen 1985, 224–227). Följden av det och den stora 
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påverkansmöjligheten för allmänheten har dels blivit ett genomgående högt förtroende men 

det har även resulterat i att godtyckliga bedömningar och långa förhandlingsprocesser 

stundtals varit nödvändiga. Detta gäller särskilt frågor där det är svårt att avgöra vad som är 

rätt eller fel utan istället kan sägas utgöras av en förhandling kring värderingar (Wennemo 

2014, 128–129; 207–211). Av det höga förtroendet och möjligheten att påverka följer att 

individen potentiellt även kan hysa förväntningar på institutionen i fråga. Ett område där 

kombinationen av godtyckliga bedömningar och hysta förväntningar resulterar i socialt 

prekära situationer är inom de myndigheter vilka beslutar kring sjukförsäkring. Intressant nog 

uppnår dessa myndigheter sällan riktigt samma höga nivå av förtroende som andra 

myndigheter i Sverige (Wennemo 2014, 189; 217). Inom Sverige är nämligen förtroendet för 

hälso-och vårdsystemet i allmänhet mycket stort även i jämförelse med andra europeiska 

välfärdsstater och förtroendet verkar inte minska med ökad socioekonomisk utsatthet (Wendt 

et al 2010, 178). 

Den svenska regeringen bedriver idag sitt arbete genom Regeringskansliet och ytterligare över 

200 statliga myndigheter vilka inordnas under departementen (Regeringskansliet 2020; 

Regeringskansliet 2014b). Personalen vid myndigheterna utgörs endast till ungefär 4% av 

politiskt rekryterade poster men regeringen fastställer ändå i ett årligt regleringsbrev hur 

myndigheterna skall arbeta och vilka frågor som skall drivas (Regeringskansliet 2014a; 

Regeringskansliet 2020). De sju myndigheter vilka omtalas i denna uppsats 

(Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Folkhälsomyndigheten, 

Barnombudsmannen, Kammarkollegiet och Arbetsförmedlingen) är således alla underställda 

regeringen och återfinns bland de nämnda dryga 200 myndigheterna vilka listas på 

regeringskansliets hemsida (Regeringskansliet). 

 

2.2 Integrationen av tillit och förtroende 

I An Integrative Model of Organizational Trust ägnar Mayer, Davis och Schoorman stor 

uppmärksamhet åt problematiken med att skilja begreppen tillit (trust) ifrån förtroende 

(confidence). Andra närliggande begrepp vilka ofta figurerar tillsammans med eller istället för 

tillit är risk och samarbete (Mayer, Davis, Schoorman 1995, 709–714). Problemet berörs även 

av Barbalet som menar att en av anledningarna till att det saknas en exakt definition av tillit 

kan ligga i att begreppet befinner sig någonstans mellan förnuft och känsla. Avsaknaden av 

tydlig definition medför enligt Barbalet en förvirring inom den sociologiska litteraturen där de 

Regeringskansliet
https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-regeringskansliet/sa-arbetar-regeringskansliet/
https://www.regeringen.se/lattlast-information-om-regeringen-och-regeringskansliet/sa-arbetar-regeringskansliet/
file:///C:/Users/Lenovo/Documents/Masteruppsats/Färdiga%20delar/Regeringskansliet
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bägge begreppen används liktydigt (Barbalet 2019, 14–18). Definitionen av tillit uppnås 

därför främst genom att skilja det ifrån andra närliggande koncept. Tilliten beskrivs vidare 

som ett tvåpartsförhållande där någon (subjektet) väljer att tro på någon annan (objektet) utan 

att veta säkert (Barbalet 2019, 13; Holmberg, Weibull 2013, 225; Statskontoret 2017, 7). 

Således medför ingen av dessa studier en absolut definition av begreppet utan endast 

slutsatser kring vad det inte innebär. 

I ett försök att ta fram en modell för bedömning av tillit och risk gällande organisationer 

landar Mayer, Davis och Schoorman i en definition av begreppet tillit som den risk en individ 

är beredd att utsätta sig för i tron att den andra parten kommer att leva upp till förväntningarna 

(Mayer, Davis, Schoorman 1995, 712). De skiljer då även tillit från förtroende utifrån 

argumentet att tillit till skillnad från förtroende innebär en medvetenhet om vilka risker som 

föreligger (Mayer, Davis, Schoorman 1995, 713–714). Närheten till risktagande är något som 

berörs av fler forskare, delvis utifrån att det rör sig om ännu ej inträffade men ändock möjliga 

händelser (Barbalet 2019, 14; Holmberg, Weibull 2013, 225). 

En viss grad av mellanmänsklig tillit framställs som en förutsättning för ett välfungerande 

samhälle och för att gemensamma mål skall kunna uppnås (Sasaki 2019, 1; Mayer, Davis, 

Schoorman 1995, 710–715). Holmberg och Rothstein beskriver tilliten som ett avgörande 

socialt kapital och Barbalet som en tillgång för att hantera en osäker tillvaro (Holmberg, 

Rothstein 2016, 1; Barbalet 2019, 26). Den oprecisa definitionen medför dock att tillit är svår 

att studera vilket kan förklara den begränsade kunskapen om fenomenet och dess sociala 

effekter ur ett sociologiskt perspektiv (Mayer, Davis, Schoorman 1995, 711; Sasaki 2019, 2–

5).  

Faktorer vilka tycks inverka på tilliten är sannolikheten att en part sviker den andre; 

sannolikheten att den berörda parten besitter erfordrad kompetens; graden av empati vilken är 

involverad i relationen samt garantin för att integriteten skyddas. Dessa faktorer nämns 

gällande tilliten hos Mayer et al. men precis samma faktorer beskrivs av Holmberg och 

Weibull som kriterier för graden av förtroende (Mayer, Davis, Schoorman 1995, 716–721; 

Holmberg, Weibull 2013, 226). I de svenska studierna kring opinionsbildning bedrivna av 

SOM-institutet vilka till stor del fokuserar på förtroende används begreppet tillit nästan 

uteslutande då det berör relationen mellan individer och förtroende i fråga om organisationer 

(SOM-institutet 2020; Weibull, Oscarsson, Bergström 2013; Holmberg, Rothstein 2016). 
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SOM-undersökningarna har under mer än tre decennier visat att det råder en hög 

mellanmänsklig tillit i Sverige utifrån inhemska och internationella jämförelser (Holmberg, 

Rothstein 2016, 1; Trägårdh 2007, 258). Även i fråga om tilliten gentemot staten utmärker sig 

Sverige tillsammans med de nordiska länderna jämfört med övriga världen vilket enligt 

Trägårdh ibland anses nära på naivt inom andra kulturer. Den höga tilliten får en synlig och 

mätbar effekt inom civilsamhället exempelvis i det snabba tillgodogörande av förändrade 

lagar och normer kring lagligt beteende vilket är fallet inom Sverige. Villigheten att acceptera 

politiska beslut inom Sverige menar Trägårdh kan förklaras genom att civilsamhället kommer 

till tals inom det rådande politiska systemet och därmed är delaktigt i de beslut som fattas 

(Trägårdh 2007, 260–262). Till det kan troligen även läggas det faktum att de svenska 

tjänstemännen sedan mitten av 1800-talet uppvisat både professionalism och låg tendens till 

korruption (Rothstein, Trägårdh 2007, 235). De institutioner vilka inrättades för att genomföra 

nödvändiga politiska reformer bestod dessutom av förtroendevalda representanter och 

medförde förbättrade förutsättningar för de breda massorna vilket ytterligare bidrog till ett 

välgrundat förtroende (Rothstein, Trägårdh 2007, 246; Hirdman 2010, 221–225). Detta kan 

ses som ett exempel på hur rådande normativa institutioner formar de organisationer som 

växer fram därur vilket omtalas av Douglass C North (North 2001, 249–250; 254). 

 

2.3 Logiken i förlåtelse 

Förlåtelse är något som oavsett om det sker plötsligt eller växer fram succesivt pågår inom en 

relation. Enligt Gallagher kan det beskrivas som en emotion – en kombination av upplevd 

känsla och förnuft (Gallagher 2009, 233). Liksom tillit är förlåtelse inte tydligt definierat 

vilket även medför en svårighet att mäta den empiriskt (Gallagher 2009, 232; McCullough et 

al 1998, 1586; 1598). För att kringgå detta har forskare istället fokuserat på att undersöka 

förlåtelsens natur och människors skäl att förlåta. Gallagher gör ett försök att studera 

förlåtelse utifrån medlidande/nåd jämfört med förlåtelse utifrån empati (Gallagher 2009, 232). 

Hos Berry et al sker en motsvarande uppdelning men benämns istället som förlåtelse grundad 

i rationellt resonemang eller känslomässig övertygelse (Berry et al 2005, 137–138; 145–147). 

Då förlåtelsen sker utifrån resonemang eller nåd följer att den part vilken kan förlåta den 

andre även besitter en maktposition i relationen utifrån att det är ett val att förlåta eller ej 

(Gallagher 2009, 246–248). Även Brown och Phillips har konstaterat att förståelsen av 

förlåtelse är mångfacetterad och försöker genom en enkätstudie värdera tre skilda sätt att mäta 

förlåtelse oberoende av den oprecisa definitionen. De grundar sin studie i antagandet att 



10 

 

förlåtelse oftast mäts genom hypotetiska problem vilka testdeltagaren får förhålla sig till. 

Utifrån studien konstaterar de att den analysmetod som ger det mest utförliga resultatet är 

tendency to forgive scale vilken ger möjligheten att studera sannolikheten att någon förlåter 

om än inte ett givet svar på vad förlåtelse är (Brown, Phillips 2004, 628–630; 635–636). 

En beslutsgrundad förlåtelse är förbunden med individens moral genom att denne tar ställning 

till vilka handlingar som bör förlåtas samt om förlåtelse är av godo i sammanhanget eller ej 

(Berry et al 2005, 142). Därigenom är det rimligt att anta att förlåtelse är beroende av normer 

och socialisation. Individens moraliska värderingar gällande förlåtelse framstår även som 

relaterade till dennes värderingar också i andra moraliska eller sociala frågor. Utifrån en 

studie om brottsoffers förmåga eller vilja att förlåta framgår det att de vilka överlag värderar 

mjuka värden (warm-based virtues) har en högre tendens att förlåta än de vilka framförallt 

värderar förnuftsgrundade värden (conscientousness-based virtues). Till de mjuka värdena 

hör empati, kärlek, generositet och förlåtelse medan de förnuftsgrundade utgörs av 

exempelvis självbehärskning, rättvisa och lojalitet (Berry et al 2005, 144; 151–152). Här syns 

återigen uppdelningen i känslomässig övertygelse samt rationellt resonemang och det 

tydliggörs att förlåtelsen är förknippad med relationer (Berry et al 2005, 140; 153). En studie 

där denna uppdelning kan sägas mötas i gemensamma effekter är Zhus studie kring 

förlåtelsens inverkan på människors upplevda livskvalité. Förlåtelse framställs där som en 

handlingsstrategi varigenom negativa känslor av oförlåtlighet kan ersättas av förlåtelsens 

positiva känslor (Zhu 2015, 672). Studien indikerar att en uppvisad förmåga att förlåta leder 

till en ökad möjlighet att forma välfungerande relationer. Därav formas en positiv spiral av 

sociala relationer vilka tål att utsättas för tillfälliga kriser (Zhu 2015, 678). Relationen mellan 

förlåtelse och individens sociala omgivning påvisas även av Bono som ser en koppling mellan 

hur högt individen värderar det kollektiva och dennes tendens att förlåta (Bono 2005, 89). 

Logiken i ett sådant handlande kan förklaras genom att en hög villighet att förlåta kan bidra 

till ett stabilare samhälle (Gallagher 2009, 242; Bono 2005, 83–87; Mayer, Davis, Schoorman 

1995, 724). 

Ibland uppstår konflikter eller skador av missförstånd eller olyckor. De kan då oftast lösas 

genom standardiserade former för ursäkter genom ord och handlingar vilka visar på ånger 

eller skuldkänslor (Schlenker, Darby 1981, 272–276). Ursäkter är ett av de två vanligaste 

alternativen för att hantera socialt prekära situationer där det andra alternativet är 

bortförklaringar (Schlenker, Darby 1981, 271). När det inträffade har en allvarligare karaktär 

som exempelvis våld eller annan form av kriminell handling riktad mot en individ räcker 



11 

 

sällan empati eller medkänsla som grund för förlåtelse (Berry et al 2005, 144; 151–152; 

Cerulo, Ruane 2014, 141). Handlingen bedöms delvis utifrån de konsekvenser den leder till 

och generellt verkar det som att förnedring är svårare att förlåta än fysisk smärta (Bono 2005, 

88; Schlenker, Darby 1981, 272; 277). Ytterligheten gällande standardiserade former för 

skuld och nåd som en utgångspunkt för förlåtelse illustreras i rättsprocesser där juridisk 

rättvisa eftersöks som en kompensation eller ursäkt för handlingen samt ett eventuellt 

avgörande av skuldfrågan (Berry et al 2005, 141). 

Förlåtelse grundad i känslomässig övertygelse är beroende av möjligheten för en individ att 

förstå den andra parten. Denna möjlighet ökar med likartade värderingar och korta 

geografiska avstånd. När de fysiska eller ideologiska avstånden är stora minskar 

sannolikheten för empati följd av förlåtelse. För att medlidande skall hysas krävs förutom att 

de sociala omständigheterna känns bekanta även att den lidande individen inte själv kan anses 

ha orsakat situationen (Gallagher 2009, 235–237; 243–246). Den förlåtelse vilken grundas i 

rationella resonemang behöver ett erkännande av skuld samt uppvisande av ånger genom en 

ursäkt för att kunna aktualiseras (Gallagher 2009, 241). Hur en ursäkt framställs har visat sig 

mycket betydelsefullt, åtminstone gällande de offentliga ursäkterna från celebriteter vilka 

Cerulo och Ruane har studerat. Där framkommer det att ursäkter kan uppfattas som en 

förnekelse eller som ett undvikande av sanningen utifrån hur de framförs. Ursäkten kan enligt 

samma studie även ha som syfte att korrigera den rådande uppfattningen av det inträffade. Ett 

annat sätt att be om ursäkt och därav bli förlåten är att framställa sig som tydligt 

skuldmedveten och ansvarskännande. Undersökningen visar att skuldmedvetenhet och 

ansvarskänsla resulterar i högst grad av förlåtelse. Sannolikheten att ursäkten leder till 

förlåtelse ökar dessutom ytterligare om den förlåtande parten utgörs av en grupp istället för en 

enskild individ (Cerulo, Ruane 2014, 130–131; 139–141). Celebriteterna i Cerulo och Ruanes 

studie framför sina ursäkter i en medial verklighet där retoriken och tillvägagångssättet kan 

anses ha lika stor betydelse som innehållet. Även om denna verklighet är speciell och skild 

från de flesta vardagliga missöden och ursäkter som ageras sker alla ursäkter inom en kontext 

vilken har betydelse för huruvida förlåtelse skall ske eller ej (Cerulo, Ruane 2014, 125–127; 

145). Förutom de olika tillvägagångssätten för att framföra ursäkter inverkar även graden av 

hyst förtroende för den part som ber om ursäkt. Då ursäkten och individen som framför den 

upplevs som äkta och allvarlig är sannolikheten stor att den godtas (Schlenker, Darby 1981, 

272). Är det däremot en individ med dåligt rykte finns istället en betydande risk att ursäkten 

tolkas som ett försök till bedrägeri eller undanflykt från ansvar (Bono 2005, 85; 95). 
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Studier visar på att förlåtelse kan ha en terapeutisk inverkan både på den som förlåter och den 

som blir förlåten till följd av att sociala nätverk förbättras och tillfredsställelsen med livet och 

individens välbefinnande ökar (Zhu 2015, 679). En människas känsla av välbefinnande 

minskar först vid en allvarlig händelse vilken orsakar stort lidande. Likaså kan de positiva 

förändringar som återfinns härledas till avgörande positiva förändringar i tillvaron. Vad som 

anses som trivialt eller alvarligt är visserligen beroende av kultur och norm men kopplingen 

mellan förändrade situationer kring det förlåtna/oförlåtna och tillfredställelsen med livet har 

visat sig signifikant (Gallagher 2009, 233; Zhu 2015, 672; 678). Detta ger en indikation om 

förlåtelsens betydelse för individen. Individer vilka uppvisar en hög tendens att förlåta 

rapporteras även ha en lägre grad av depression än de som har svårt att förlåta (Brown, 

Phillips 2004, 628). 

I Svenska Akademiens ordbok beskrivs förlåtelse som amnesti eller efterskänkande av ett 

straff. Ordet förknippas starkt med synd och att erhålla syndernas förlåtelse från en gud eller 

människa (Svenska Akademiens ordbok 1927). Utav vad som framgår ovan står ingen absolut 

sociologisk definition av förlåtelse att finna. Istället studeras processerna kring förlåtelse och 

forskningen har synliggjort en uppdelning av förlåtelse i två kategorier utifrån möjliga orsaker 

till förlåtelse. Det ena skälet att förlåta är empati eller en känslomässig övertygelse, det andra 

ett beslut av nåd eller resonemang (Berry et al 2005, 137–138; Brown, Phillips 2004, 628; 

Gallagher 2009, 232). Bägge kategorierna visar dock på att förlåtelse medför en återupprättad 

relation mellan de bägge parterna (Berry et al 2005, 139; Bono 2005, 83–87). 

 

2.4 Denna studies bidrag till forskningsområdet 

Utifrån tidigare studier framstår det som att förlåtelse utgör en viktig komponent i människors 

välbefinnande och ett stabilt samhälle. Det framkommer även att förlåtelse sker inom 

relationer och står i förhållande till förtroende. Forskningen kring myndigheter och 

institutioner har även visat att ett förtroende för dessa inverkar betydande på ett samhälles 

organisering och stabilitet. Liksom tidigare studier av förlåtelse kommer även den här studien 

att undersöka individers skäl att förlåta eller ej samt indikationer på att förlåtelse har ägt rum. 

Indikationer förutsätts här bli synliga utifrån det (o)förändrade förtroende för myndigheter 

vilket individerna visar. Vad som skiljer den här studien från de tidigare undersökningarna är 

framförallt att den studerar en incident vilken har inträffat istället för ett hypotetiskt problem. 

Det reella problemet och dess inverkan på förtroendet har dessutom kunnat följas under en 

relativt lång period då det förflutit tio år sedan det skedde. Detta ger en möjlighet att förstå 
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vägen mot en eventuell förlåtelse utifrån sociologiska teorier. Vad som ytterligare skiljer den 

här studien från tidigare forskning kring förlåtelse är att den aktuella relationen inte är mellan 

två individer utan mellan en individ och en myndighet. Härav följer en möjlighet att se 

huruvida skälen att förlåta eller ej är desamma som mellan enskilda individer vilket kan vara 

av intresse för hur en organisation agerar utåt. Därigenom bidrar studien till att fylla en 

kunskapslucka både gällande förlåtelse som fenomen och gällande interaktionen mellan 

individ och organisation. 

 

 

3 Teori 

De teorier vilka beskrivs nedan har valts i syfte att möjliggöra en förståelse för det narrativ 

vilket både materialet till och resultatet av studien utgör. De beskrivs därför utifrån tre 

kategorier vilka återkommer inom hela materialet. Till att börja med redogörs för det 

teoretiska perspektivet följt av ett avsnitt om teorier kring meningsskapande. Därefter 

beskrivs teorier om erkänsla som en del i formandet av social rättvisa. Slutligen finns ett 

avsnitt om teorier gällande trygghet och riskhantering i det vardagliga livet. 

 

3.1 Ett interaktionistiskt perspektiv 

Uppsatsens teoretiska perspektiv utgörs av symbolisk interaktionism. Symbolisk 

interaktionism har som huvudsakligt syfte att skapa förståelse för ett socialt problem utifrån 

människors agerande snarare än att empiriskt förklara det (Carter, Fuller 2016, 933–934; 

Blumer 1969, 47–48). Detta gör att perspektivet passar väl här då just förståelse för en process 

är målet. Symbolerna i fråga framkommer i samband med individers interagerande med sig 

själva eller andra och den mening vilken tillskrivs en symbol undergår en ständig 

omförhandling inom interaktioner (Carter, Fuller 2016, 932–933). Trots denna ständiga 

nytolkning inkluderar symbolisk interaktionism även socialisation och normer varigenom 

individen formar en föreställning om hur omgivningen kan förväntas reagera utifrån dennes 

tidigare erfarenheter (Blumer 1969, 15–19). 
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3.2 Om handlingar och deras mening 

Den sociala omgivningen utgörs enligt symbolisk interaktionism av objekt som individer 

förhåller sig till. Ett objekt kan vara fysiskt och påtagligt som exempelvis en kroppsdel eller 

ett föremål men de kan även vara sociala fenomen som vän och statsminister eller abstrakta 

som värderingar och ideologier (Blumer 1969, 10–11; 68–69). För varje individ kan dessa 

objekt inneha olika specifika betydelser (Blumer 1969 11; 69). När ett objekt antar samma 

betydelse för flera individer kan det sägas ha blivit en symbol (Mead 1976, 69–70). Symbolen 

kan sedan användas i interaktionen mellan individer för att förmedla ett önskat stimuli eller 

orsaka en eftersträvad reaktion hos den andre (Blumer 1969, 76). 

En symbol är därav signifikant eftersom den används i ett bestämt syfte för att förmedla något 

specifikt (Mead 1976, 75). Om kontexten är förändrad till den grad att innebörden i och 

tolkningen av symbolen inte längre är given på förhand och gemensam för de interagerande 

upphör objektet i fråga att vara en symbol (Mead 1976, 80). Utifrån detta följer att alla 

symboler uppstår i den stund de används eftersom tolkningen hos en annan individ aldrig kan 

garanteras i förhand. Symbolerna utgör därigenom både det som formar den sociala 

situationen och något som formas av densamma (Mead 1976, 73). 

Tanken om att människor ständigt förhåller sig till objekt ger som följd att det mänskliga 

samhället framförallt formas av individers interaktion med sig själva, andra mänskliga 

individer samt övriga ickemänskliga objekt i omgivningen (Blumer 1969, 6–7). Blumer 

hävdar att Mead gav uttryck för två former av social interaktion. Bland dessa är användandet 

av signifikanta symboler det ena vilka kan utgöras av både gester och ord (Blumer 1969, 8; 

79) Symbolisk interaktionism innefattar därför alla handlingar vilka inkluderar någon form av 

tolkning. Således är ett skrik vid upplevd smärta en icke symbolisk interaktion medan 

tolkningen att någon har ont då hen skriker är en symbolisk interaktion (Blumer 1969, 65–66). 

Den signifikanta symbolen syftar till att framkalla en eftersökt och i sammanhanget etablerad 

respons (Mead 1976, 191). Ord väljs därför exempelvis just utifrån sin funktion som symboler 

och bakom varje formulering finns ett bestämt syfte i att framkalla en specifik reaktion (Mead 

1976, 67). Den förväntade responsen är på sätt och vis given på förhand när ett objekt utgör 

en symbol men betydelsen av symbolen är beroende av det sammanhang där den används 

(Mead 1976, 137). En definition av situationen i vilken både mänskliga och ickemänskliga 

inslag i omgivningen ingår bidrar till tolkningen som sedan leder till en respons (Blumer 

1969, 85–88). Det innebär att en uppsträckt hand kan ha en given respons både i ett klassrum 
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och på gatan men att situationen ger vilken respons som följer. I klassrummet leder det till 

tolkningen att någon vill ställa en fråga medan vännen på andra sidan gatan hälsar tillbaks 

med en likaledes uppsträckt hand. Det mänskliga agerandet sker därmed utifrån ett ständigt 

tolkande vilket placerar tolkningen av använda symboler i centrum för den mänskliga 

interaktionen (Blumer 1969, 15; 67). Detta förhållande är av särskild vikt vid en studie som 

denna där interaktion och relationer antas vara avgörande för samhällets upprätthållande. 

När en interaktion sker pågår lika många interaktionskedjor som det finns deltagare i 

interaktionen och alla handlingar bidrar till att aktionen utvecklas i den riktning som sker 

(Blumer 1969, 18–20; 70–71). Att individen själv tillskriver objekten mening ger denne en 

total ensamrätt i varje tolkning även om tolkningen kan antas vara påverkad av observationer 

av andras handlingar och reaktioner. Utifrån denna teori framstår kollektiv mening därigenom 

som en omöjlighet och meningen kan endast antas vara gemensam utifrån hur de skilda 

individerna tolkar varandras reaktioner. Vi kan alltså anta att de i vår omgivning tolkar 

situationer på samma sätt som vi själv gör men kan aldrig veta säkert och därav uppstår både 

missförstånd och en möjlighet till utveckling. Interaktionen genom signifikanta symboler 

innebär utifrån tanken att allt tolkas på nytt att en ständig aktivitet pågår hos de involverade 

för att införliva nya moment i processen vilka kan inverka på tolkningen (Blumer 1969, 70–

71). Detta gäller likaledes för handlingar vilka kan anses som rutiner som exempelvis dagliga 

artighetsfraser till kollegor; de utförs och tolkas på nytt vid varje tillfälle (Blumer 1969, 16–

18). Härav kan starkt rutinstyrda organisationer som en statlig myndighet brytas ner till att 

utgöras av de individer vilka utför och tolkar organisationens handlingar (Blumer 1969, 19–

20). För att den ständiga omtolkningsprocessen ska vara möjlig förutsätter symbolisk 

interaktionism att individer hyser en förmåga till och vilja att förstå hur en annan individ kan 

tänkas reagera på en viss symbol (Mead 1976, 80). Därigenom möjliggörs en förändrad 

kommunikation i vilken nya symboler kan utvecklas. Risken finns att interaktionen genom 

symboler kan framstå som en form av manipulation men den kan istället förstås som att 

individen väljer en symbol vilken motsvarar dennes uppfattning om situationen för att kunna 

förmedla upplevelsen till andra individer. Möjligheten att se interaktion som manipulation 

finns visserligen utifrån detta perspektiv men i lika hög grad utgör då interaktionen genom 

symboler förutsättningen för att någon ska kunna hysa empati. 

Användandet och tolkningen av symboler sker således genom att en betydelse eller mening 

har tillskrivits det aktuella objektet genom interaktionen (Mead 1976, 72–73; Blumer 1969, 

2). Den mening som en individ har tillskrivit en social handling visar sig genom dennes 
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responderande sociala handling varmed meningen återigen kan komma att förändras eller 

utvecklas (Mead 1976, 73–74; 115; Blumer 1969, 2). Då meningen inte finns inneboende i 

objekten utan tillskrivs dem av de interagerande individerna måste de ses som sociala 

konstruktioner (Blumer 1969, 11–12). Mening blir därigenom en social produkt vilken 

oavbrutet rekonstrueras av och utgör det centrala i den mänskliga interaktionen (Blumer 1969, 

3–5). När de interagerande individerna tillskriver samma mening till objektet och en symbol 

därmed har skapats kan individerna sägas ha förståelse för varandra utifrån förmågan att 

kunna föreställa sig hur den andre tolkar symbolen (Blumer 1969, 9). Förhoppningen är att 

dessa teorier ska kunna bidra till förståelsen av vilka handlingar som har framstått som 

särskilt betydelsefulla inom interaktionen mellan individ och myndighet och som därigenom 

har inverkat på förtroendet för myndigheter bland de drabbade individerna. 

 

3.3 Om behovet av erkänsla 

Målet med att ha ett jämlikt bemötande av alla subjekt inom ett samhälle är enligt Axel 

Honneth att dessa ska kunna uppnå ett självförverkligande (Honneth 2004, 356). 

Självförverkligandet innebär att individen ser sig själv som egen och autonom och anser sig 

kapabel att bidra till det kollektiva livet i samhället (Honneth 2004, 352). Att ge individer en 

möjlighet att åstadkomma ett självförverkligande blir därigenom enligt Honneth ett 

fundamentalt behov inom varje samhälle och utgör i sig självt orsaken till att jämställdhet och 

jämlikhet måste utövas (Honneth 2004, 356–358). Detta måste dock antas vara under 

förutsättning att demokrati anses vara ett idealt politiskt system. För att kunna nå dithän är det 

enligt Honneth en förutsättning att individen i sin tur upplever sig som erkänd av samhället. 

Den sociala erkänslan delar Honneth in i tre huvudsakliga områden vilka utgörs av kärlek, 

jämställdhet inför lagen samt social uppskattning (Honneth 2004, 351; 358). Erkännandet kan 

således ske på flera sätt, exempelvis genom att individen upplever sig tagen på allvar eller 

visas omsorg av andra. Det kan även ske genom att individen tillskrivs förväntade förmågor 

och erhåller en adekvat respons på sina handlingar. 

Teorin om erkännande kan inte befästas eller bevisas bortom allt tvivel med hjälp av 

empiriska fynd eller teoretisk kunskap utan Honneth lägger fram det som ett utkast till en 

förklaring av hur ett gott socialt liv kan tänkas formas. Därigenom kan en möjlig 

förklaringsmodell ställas upp vilken visar på hur ömsesidigt erkännande bidrar till att 

individer formar självständiga och fullgoda identiteter (Honneth 2004, 357–358). Erkännandet 
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är i sin tur kontextberoende och för att inte applicera emotioner eller egenskaper på en individ 

vilka denne inte själv erkänner måste en medvetenhet finnas om att emotioner och egenskaper 

är ett resultat av socialisation och aktuella normer (Honneth 2004, 358; Ahmed 2014, 196–

200). Exempelvis kan formen och frekvensen av fysisk beröring variera oerhört utifrån 

rådande normer och vad som är uppskattning eller normaliserad erkänsla i ett sammanhang 

kan vara kränkande eller förnedrande i ett annat. 

Genom bekräftelse från den sociala omgivningen och interaktionen med andra människor 

formas och upprätthålls individens bild av sina behov och förmågor i samhället. Detta kan ses 

som en form av erkännande. Brist på erkännande leder därav i motsatt riktning till en 

upplevelse av förödmjukelse vilken kan förmodas inverka negativt på individens 

självuppfattning (Honneth 2004, 354). Även om de tre delarna enligt Honneth är lika viktiga 

för identitetsbildandet är den form av erkännande vilken kan väntas från samhället beroende 

av de olika subjekten och den relation de står i till varandra. Därmed kan jämlikhet inför lagen 

förväntas prioriteras över kärlek inom en juridisk rättsprocess (Honneth 2004, 358). Då dessa 

former av erkännande tillsammans bygger grunden för självförverkligandet kan de ses som 

kärnpunkten i arbetet med att skapa social rättvisa (Honneth 2004, 358–359). Erkännandet har 

således syftet att forma individen till en autonom person. Samtidigt måste det 

uppmärksammas att teorin om erkännande i viss mån begränsar autonomin hos individen då 

denne framställs som beroende av andra för att kunna förverkliga sig själv. 

Erkännande återfinns även i Sarah Ahmeds teori om rättvisa och/eller berättigade emotioner 

(just emotions). De bygger liksom självuppfattningen på individens tidigare erfarenheter men 

konstruerar samtidigt de framtida upplevelserna (Ahmed 2014, 194). De berättigade 

emotionerna kan sägas vara en del av individens självförverkligande där erkännandet av den 

egna upplevelsen kan bidra till att en individ återupprättas (Ahmed 2014, 201–202). 

Emotionerna är enligt Ahmed framförallt verksamma i de sammanhang då individen är 

omedveten om deras effekt på upplevelsen och kan bidra både till att sammanföra och 

särskilja människor från varandra. Oväntade men delade erfarenheter och emotioner kan 

utifrån det lägga grund för förståelse mellan individer. Samtidigt kan en individs agerande 

orsaka en oväntad och ovälkommen emotion hos någon vilken agerar utifrån andra normer 

och därigenom skapa barriärer i kommunikationen (Ahmed 2014, 195; 201). 

Definitionen av vad som anses vara social orättvisa kan sägas ha förändrats från att främst 

beröra fördelningen av materiella resurser till att vara en fråga om erkännande och respekt. Då 

en individ inte får det erkännande som den anser sig vara berättigad till uppstår en form av 
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social orättvisa som i sin tur kan synliggöras i politiska aktioner (Honneth 2004, 351–352). 

Detta kan exempelvis visa sig i demonstrationer eller upplopp men i svenska sammanhang 

även genom hemställan eller e-postkampanjer till regeringen.  

Relationen mellan orättvisa och att inte må bra är komplicerad då orättvisa inte kan begränsas 

till att handla om endast smärta eller mående samtidigt som smärta kan vara en viktig faktor 

av orättvisan. Frågan om rätt och fel kan inte heller begränsas till huruvida en handling 

orsakar lidande eller ej då det enligt Ahmed skulle ge att en handling kan anses vara 

acceptabel förutsatt att ingen orsakas smärta. Utifrån det skulle i sin tur våld kunna 

rättfärdigas om ingen är medveten om att den känner smärta (Ahmed 2014, 192). Den 

existerande orättvisan kan enligt Ahmed istället sökas genom emotioner i bemärkelsen att 

emotionerna visar på vilka individer som anses berättigade att uppväcka emotioner som sorg, 

smärta, kärlek eller ilska (Ahmed 2014, 191). En fråga om vem som skall avgöra huruvida 

någon har rätten att få erkänsla för sina emotioner uppstår dock härur som exempelvis kan 

gestaltas i frågan om vilken erkänsla som bör visas för åsikter vilka kan skada eller förtrycka 

någon annan. 

Trots att emotioner kan visa på orättvisor kan de inte anses vara ett definitivt uttryck för 

varken rättvisa eller orättvisa liksom att rättvisa inte är likställt med en upplevelse av lycka 

(Ahmed 2014, 195–196). En upplevelse vilken kommer närmare anspråken på rättvisa är 

istället upprättelse, då en individ får uppleva att någon annan uttrycker sin ånger gentemot 

den utsatte och därigenom visar sig benägen att förstå och inse vilken smärta som åsamkats 

denne (Ahmed 2014, 197–198). När emotionerna ses utifrån detta perspektiv kan de 

uppmärksamma oss på den existerande orättvisan (Ahmed 2014, 201). Den uttryckta ångern 

kan i vissa fall gengäldas med förlåtelse vilken inte ska förstås som en rättighet utan som en 

gåva och som kan ske både på individ- och samhällsnivå även om den individuella 

upprättelsen riskerar att överskuggas av kollektivets upprättelse (Ahmed 2014, 198–199). 

Social rättvisa måste därav grunda sig i att individen erkänns socialt på alla de tre nämnda 

punkterna även fast dessa är normativt betingade (Honneth 2004, 354–355; 361). Utifrån sitt 

kontextberoende kan även den sociala rättvisan ständigt vidareutvecklas eftersom 

sannolikheten är ytterst liten att de tre beståndsdelarna (kärlek, jämlikhet inför lagen och 

social uppskattning) någonsin blir fullkomligt balanserade (Honneth 2004, 361–363). Staten 

kan enligt Ahmed bidra till att en sådan rättvisa möjliggörs genom att utlova den som ett 

gensvar på individernas investeringar i det kollektiva (Ahmed 2014, 197). 
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Genom teorierna om erkännande och rättvisa är avsikten att kunna förstå både betydelsen av 

specifika handlingar vilka förekommer i materialet och hur dessa inverkat på processen kring 

förtroendeförändringar och eventuell förlåtelse. 

 

3.4 Om förskansande av stabilitet i tillvaron 

Även om teorierna om meningsskapande och interaktion visar på att delar av det mänskliga 

livet kan förutsägas i högre grad än andra kan inget livsförlopp sägas vara givet på förhand. 

Därigenom uppstår en osäkerhet som alla individer tvingas leva med och hantera. Inte minst 

orsakar frågan om livets ändlighet och risken att kroppen utsätts för fysiska skador en stor 

osäkerhet vilken alla människor från ett tidigt stadie i sitt liv är medvetna om (Giddens 1997, 

62–63). Giddens menar att denna osäkerhet hanteras genom att mönster och strukturer av 

agerande formas till en praktisk medvetenhet varigenom omgivningens reaktioner framstår 

som mer förutsägbara och begripliga. Härigenom skapas en ontologisk trygghet (Giddens 

1997, 47–50). Tryggheten i fråga är enligt Giddens starkt förknippad med rutiner och 

institutionalisering vilket möjliggör en föreställning om att tillvaron är logisk och kontinuerlig 

även i de fall då individen är beroende av andras agerande (Giddens 1997, 51; 275). 

Tryggheten innebär en tillförsikt om att individen tolkar sin omgivning i överensstämmelse 

med rådande normer och den grundläggs i ett mycket tidigt skede av det mänskliga livet 

(Giddens 1997, 50). Det normerade beteendet möjliggör en förvissning om att korrekt kunna 

tolka en handling och sedan välja rätt reaktion på denna vilket därigenom minskar 

osäkerheten (Giddens 1997, 60). Ur uppsatsens symboliskt interaktionistiska perspektiv kan 

detta beskrivas som att förmågan att definiera situationen och tolka symbolen möjliggör en 

trygghet i tillvaron där individen sällan överrumplas av den andes reaktion. För att en 

ontologisk trygghet ska ha möjlighet att ta form och bestå krävs att individen utifrån en 

ständigt pågående interaktion med andra kan upprätthålla en tillit gentemot sin omgivning 

varigenom reaktionskedjorna upplevs som logiska (Giddens 1997, 66–67). 

Den sociala omgivning i vilken en människa agerar innebär inte endast att individens tankar 

involveras utan riskerna och det praktiska agerandet berör i högsta grad även kroppen 

(Giddens 1997, 153). Tilliten till omgivningen och den upplevda tryggheten utgör sedan en 

abstrakt skyddshinna vilken skyddar individen mot livets otrygghet både gällande fysiska och 

emotionella risker. Hinnan utgör ett värn gentemot potentiella riskmoment eller faror vilka 

annars ständigt hotar det mänskliga livet genom tillvarons oförutsägbarhet. Skyddet skapas av 
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de etablerade normerna vilka minskar antalet osäkerhetsmoment och guidar individen i hur 

situationen skall tolkas och handlingen responderas. Om vi exempelvis har uppfattat att 

fötterna på soffbordet är acceptabelt framför en film i den egna soffan men inte vid matbordet 

undviker vi att lägga fötterna på bordet när vi är bortbjudna på middag och undgår därmed att 

framkalla oönskade reaktioner från omgivningen. Riskerna i det sociala livet kan dock inte 

helt elimineras och skyddshinnan är inte osårbar utan kan brista vid omvälvande 

omständigheter. Skyddshinnan är trots sin potentiella sårbarhet enligt Giddens en 

förutsättning för att en individ ska våga ta ett nytt steg i den riskfyllda tillvaron (Giddens 

1997, 52–53). Det skyddshinnan framförallt avgränsar individen mot är den hotande ångest 

som uppstår då utgången av en handling är osäker. Giddens beskriver ångest som en emotion 

skild från rädsla i det att rädslan har ett specifikt objekt medan ångesten är ett tillstånd vilket 

uppstår då ett objekt för rädslan inte kan preciseras (Giddens 1997, 54–57). Detta innebär att 

ångesten är starkt förknippad med upplevelsen av kunskap om eller maktlöshet inför en 

situation (Giddens 1997, 54). 

Skyddshinnan och den ontologiska tryggheten bidrar därmed till att riskerna framstår som mer 

hanterbara och till viss del möjliga att undvika, delvis genom att individen genomför en mer 

eller mindre medveten riskbedömning av de situationer som hen står inför (Giddens 1997, 

136). Hur stor del av vardagens risker vilka är nödvändiga att kunna förutse för att behålla 

upplevelsen av trygghet framkommer inte av Giddens resonemang. Ett totalt undvikande av 

risker är dock inte möjligt att uppnå utan de finns som en ständigt närvarande motpol till 

tryggheten (Giddens 1997, 54). Den ontologiska tryggheten kan därmed inte sägas följa 

bestämda mönster. Vilka risker som kan införlivas inom ramen för tryggheten och vilka som 

upplevs utgöra allvarligare hot måste därför antas vara kontextuellt betingade. Risker vilka är 

svårare än andra att förutse och hantera är de vilka Giddens benämner som 

högkonsekvensrisker. Dessa utgörs av risker med potentiellt global inverkan och är därav 

betydligt svårare både att förutse och hantera (Giddens 1997, 148). Sådana risker kan 

exempelvis vara hotande katastrofer som orkaner, pandemier eller krig (Giddens 1997, 161–

165). 

När betydande risker infinner sig kan individen sägas stå inför ett ödesdigert ögonblick. Enligt 

Giddens innebär sådana ögonblick de tillfällen då en individ måste fatta ett avgörande beslut 

inför framtiden. Beslut av det här slaget har stora konsekvenser för hur individens liv kommer 

att utvecklas och skiljer sig därigenom starkt ifrån de vardagliga eller rutinmässiga situationer 

i vilka människor mestadels rör sig (Giddens 1997, 137–138). När ett ödesdigert ögonblick 
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inträffar är detta oftast ett resultat av yttre faktorer vilka individen själv inte kan råda över. 

Härav uppstår även en situation då de normaliserade handlingsstrategierna inte räcker till för 

att förse individen med kunskap om hur hen bör bete sig (Giddens 1997, 138). Genom sin 

omvälvande natur utgör således de ödesdigra ögonblicken ett betydande hot mot den 

ontologiska tryggheten (Giddens 1997, 139). För att hantera sin okunskap tar människor vid 

dylika situationer ofta hjälp av någon vilken bedöms besitta mer kunskap kring området. Vid 

exempelvis fall av sjukdom kan det röra sig om att inhämta expertkunskap från en person med 

medicinsk utbildning som läkare eller sjuksköterskor (Giddens 1997, 171–172). 

Vad Giddens teorier om trygghet och riskhantering kan bidra till är att skapa förståelse för 

varför olika händelser inverkar på den erhållna upplevelsen av trygghet eller otrygghet. 

Därigenom är förhoppningen att även kunna finna en förståelse för varför förtroendet 

påverkas av samma händelser. 

 

3.5 Om centrala begrepp i studien 

Genom tidigare utförd forskning och befintliga teorier framkommer det att ingen absolut 

sociologisk definition av varken förlåtelse eller tillit/förtroende står att finna. Då dessa 

begrepp ändå utgör det centrala temat för den här studien har därför en definition av dem 

formulerats för att möjliggöra en sociologiskt teoriförankrad analys av det aktuella materialet. 

Förlåtelse 

Utifrån forskningen om förlåtelse i kombination med ovan beskrivna teorier om 

självförverkligande, upprättelse och den genom interaktionen bibehållna skyddshinnan har 

följande definition antagits: Förlåtelse bedöms här kunna ske utifrån antingen empatiska eller 

resonemangsgrundade skäl och anses ha inträffat om en relation kan bedömas ha 

återupprättats till tidigare rådande förtroende. De olika kategorierna av förlåtelse bedöms inte 

ha någon inbördes rangordning. 

Tillit/förtroende 

Redogörelsen för forskningen likväl som teorierna kring tillit och förtroende visar på att 

begreppen ofrånkomligen har mycket som både sammanför dem och skiljer dem åt. I Sverige 

har SOM-undersökningarna en central plats i studiet av befolkningens förtroende inför 

myndigheter men de forskare vilka uppmäter förtroendet i enkäter använder dessa resultat då 

de beskriver tillit i teoretiska texter (Holmberg, Rothstein 2016, 1). Utifrån sagda 

omständigheter har jag valt att dela upp begreppen enligt samma princip. Därav använder jag 
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mig av begreppet tillit då jag redogör för de teorier vilka används men av begreppet 

förtroende då det behandlar det insamlade och bearbetade materialet. 

 

 

4 Metod 

Detta kapitel beskriver inledningsvis den aktuella forskningsdesignen samt 

datainsamlingsmetoderna med en beskrivning av materialet. Materialet utgörs av flera olika 

dokument vilka alla är knutna till processen kring vaccinationskampanjen mot svininfluensan, 

vaccinet Pandemrix och biverkan av narkolepsi. Därefter följer av en redogörelse för den 

valda kvalitativa analysmetoden och kodningsprocessen. Sedan beskrivs studiens 

avgränsningar samt begränsningar och trovärdighet utifrån studiens utformning. Slutligen 

redogörs även för de etiska avvägningar som funnits befogade i relation till det aktuella 

materialet samt studiens syfte.  

 

4.1 Fallstudier 

Fallstudier kan sägas vara studiet av en process i och tillsammans med dess naturliga kontext i 

syfte att uppmärksamma hur ett socialt problem är beroende av den komplexa sociala värld 

där det förekommer. Kontexten studeras då som en del av fenomenet (Simons 2009, 21; May 

2010, 221–223; Denscombe 2016, 94). Möjligheten uppstår härmed att studera varför en 

process sker snarare än vad den leder till vilket är av intresse i den här uppsatsen där syftet är 

att genom att studera förändringar i förtroende se om en individ kan förlåta en myndighet 

enligt samma logik som enskilda individer förlåter varandra (Denscombe 2016, 92–93). Detta 

är i synnerhet lämpligt i de sammanhang där gränsen mellan vad som utgör det sociala 

problemet och vad som är dess kontext inte är helt given (Simons 2009, 20; May 2010, 221–

223; Denscombe 2016, 93). I den här studien figurerar frågan om uppmärksamheten av och 

rädslan inför Svininfluensan tillsammans med de svenska myndigheternas och internationella 

organisationers uppmaningar samt bemötandet av de narkolepsidrabbade alla som viktiga 

delar. De utgör samtidigt kontext och en del av det aktuella sociala problemet vilket motiverar 

valet av fallstudie som metod.  

Som en följd av de vaga gränserna mellan kontext och problem kan ingen fast definition för 

vad som utgör ett fall formuleras vilket medför att problemformuleringen riskerar att bli 
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alltför vag. För att ändå särskilja ett fall bör vissa kriterier uppfyllas (May 2010, 219). Till 

dessa hör att ett fall skall vara tydligt avgränsat antingen gentemot den rådande 

samhällsnormen eller tidsmässigt begränsat (Simons 2009, 29; Denscombe 2016, 91; Bell 

2014, 23). Då studien företas utifrån att fallet utgör en normavvikelse studeras oftast ett unikt 

fall (May 2010, 228–233). Gällande detta fall har en tioårsperiod valts med början då den 

mediala rapporteringen om svininfluensan tog fart i Sverige 2009-04-24. Slutet sattes till 31 

december 2019 för att inrymma ett ökat uppmärksammande av fallet då tio år förlupit sedan 

pandemin. Fallet skiljer sig tydligt gentemot normen i det att ett flertal individer drabbades av 

allvarliga biverkningar efter en vaccination vilken påbjudits av svenska myndigheter. 

Samtidigt kan fallet tjäna som ett exempel bland många där individer känner sig felaktigt 

behandlade av myndigheter och kan därmed bidra till kunskapen inom området (May 2010, 

221–223). Alla individuella berättelser vilka framkommer inom en fallstudie utgör en form av 

narrativ och Simons menar att ett helt fall kan utgöras av ett omfattande narrativ vilket är vad 

som sker här (Simons 2009, 75). 

Eftersom en del av syftet med fallstudier är att illustrera en komplex helhet rymmer de med 

fördel ett flertal datainsamlingsmetoder där valet av källor och analysmetod sker genom en 

induktiv process vilket har applicerats här (Denscombe 2016, 93–95; May 2010, 220; 227–

232). Detta ger att en större mängd av kontext än vad som är vanligt vid sociologiska studier 

inkluderas i resultatframställan för att tydliggöra den eftersökta helheten. 

 

4.2 Materialbeskrivning och urval 

Att just fallet med Pandemrix och narkolepsi har valts som ett exempel för att studera 

förtroende för och förlåtelse av myndigheter har flera orsaker. En av dessa är att många har 

åsamkats samma skada under liknande omständigheter. Vidare är fallet väl dokumenterat 

både gällande situationen före vaccinationen och efter att biverkningen uppträtt. Ytterligare en 

orsak är att fallet började för tillräckligt många år sedan för att de inblandade individerna ska 

ha haft möjlighet att förändra sin syn på problemet. Tillsammans medför det att fallet innehar 

de särdrag vilka eftersöks för att uppfylla studiens syfte (Denscombe 2016, 96; Simons 2009, 

28). 

För att erhålla kunskap om den aktuella forskningsfrågan har framförallt redan existerande 

dokument använts vilka inhämtades under februari till och med mars 2020. Dokumenten i 

studien utgörs av radioprogram; tidningsartiklar; biografier; offentliga utredningar; rapporter 
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från regeringen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet samt remissvar från 

socialdepartementet och barnombudsmannen. De offentliga dokumenten har även 

kompletterats med en kort e-postenkät. Datainsamlingsmetoderna har möjliggjort att de 

personliga perspektiven har kunnat urskiljas samt att dessa har kunnat ställas i förhållande till 

ageranden utifrån statliga myndigheter (Simons 2009, 35). 

Då studien ämnar beskriva en process har valet av dokument och utformandet av enkäten 

skett utifrån syftet att fånga det omfattande narrativ vilket individernas (o)förändrade syn på 

svenska myndigheter utgör. Ett narrativ bygger mestadels på förstahandsuppgifter (Simons 

2009, 75). Förutom intervjufrågorna vilka 4 personer besvarade består materialet av 

andrahandsuppgifter. Ett försök att åtgärda detta potentiella problem har skett genom att i 

mesta möjliga mån välja dokument vilka beskriver samma individer under flera års tid 

kombinerat med e-postenkäten. Tillvägagångssättet är möjligt utifrån perspektivet att narrativ 

är levande berättelser vilka förändras över tid. Förändringen är av intresse för studien men 

innebär samtidigt att narrativen behöver ställas i jämförelse med andra (i synnerhet 

sociopolitiska) dokument vilka beskriver kontexten (Simons 2009, 76). Sammanlagt 

inkluderas 24 drabbade individer och bland dessa har 16 individer förekommit inom 

dokument vilka möjliggjort att följa deras förtroende över en längre tid. 

 

4.2.1 Inhämtande av data 

Materialet utgörs av både förstahands- och andrahandsuppgifter. Följande redogörelse 

beskriver i tur och ordning insamlingsprocessen för de fem olika varianter av dokument vilka 

har använts. 

4.2.1.1 Artiklar 

En utökad sökning i Retriever Research mediaarkivet utfördes med kombinationen 

Svininfluensan, narkolepsi, Pandemrix. Tidsperioden sattes till 2009-04-24 – 2019-12-31 

utifrån tidigare nämnd motivering. De källor som valdes tillhörde svensk storstadspress, 

landsortspress och tidskrifter. Urvalet skedde för att begränsa mängden material men ändå 

behålla möjligheten att erhålla rikstäckande data. En förteckning över alla tidningar och 

tidskrifter vilka inkluderades i sökningen återfinns i Bilaga 1. Att de båda tidskrifterna 

Kamratposten och Vi Föräldrar lades till berodde på eftersökandet av livsberättelsereportage 

rörande barn eller vårdnadshavare till barn vilka drabbats. Valet av landsortspress skedde 

utifrån antagandet att individer sannolikt följs under längre tid om de är bosatta inom 
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nyhetsredaktionens täckningsområde. Detta antagande visade sig stämma väl överens med 

verkligheten. 

Sökningen resulterade i 1169 träffar varav 116 artiklar ingick i en första genomläsning. Dessa 

valdes för att de överensstämde med ett eller flera av följande kriterier: beskriver 

vetenskapliga utredningar; reportage utifrån intervju med drabbad/nära anhörig till drabbad; 

opinionsbildning; politiska beslut. Då flera versioner av samma artikel förekom valdes den 

översta i listan utifrån motiveringen att alla texter antas vara sanna vid en innehållsanalys och 

ingen särskild dagstidning kunde bedömas som mer trovärdig än någon annan (Schreier 2014, 

13 av 16). Slutligen resulterade det i 40 artiklar vilka finns listade i Bilaga 2. Hit hörde alla 

artiklar vilka beskrev vetenskapliga utredningar, politiska beslut och opinionsbildning. De 

övriga artiklarna valdes utifrån kriteriet att samma individ återkom i artiklar under flera år 

vilket gjorde det möjligt att följa hur inställningen till statliga myndigheter har 

förändrats/bestått över tid. Det blev därigenom även möjligt att skapa en kronologi vilken har 

kunnat löpa parallellt med det övriga materialet. 

Förutom de unga med narkolepsi har ett antal artiklar om föräldrar till barn med narkolepsi 

inkluderats utifrån frågeställningen och urvalskriterierna för enkäterna (Denscombe 2016, 64–

65). Att både vårdnadshavare till- och personligen narkolepsidrabbade har inkluderats har 

skett utifrån motiveringen att då ett omyndigt barn har vaccinerats har det skett på grund av 

vårdnadshavarens beslut. Den följande processen med symptom, utredningar, rättsprocesser 

och förändrat förtroende har därmed även varit aktuell för dessa och urvalet kan beskrivas 

som ett subjektsurval utifrån deras erfarenheter (Varbergs Posten 2012; Denscombe 2016, 74–

75). De skrivna texter som slutligen analyserats har begränsats genom en första reducerande 

kvalitativ kodning av dokumenten i enlighet med forskningsfrågan. En närmare beskrivning 

av detta finns under rubriken 4.4 Kodning (Drisko, Maschi 2015, 98). 

4.2.1.2 Radioprogram 

Ytterligare medialt material har sökts via radioprogram utifrån samma kriterier som för 

artiklarna. Sökningen skedde bland Sveriges Radios material utifrån deras uppdrag att utföra 

en oberoende journalistisk public service (Sveriges Radio 2020). Två sökningar på Sveriges 

Radios hemsida utfördes med sökorden ”Svininfluensa” och ”Narkolepsi”. Sökningarna 

resulterade sammanlagt i 48 program under den angivna tidsperioden vilka alla lyssnades 

igenom (Sveriges Radio). De delar av eller hela program som uppfyllde tidigare nämnda 

kriterier transkriberades ordagrant för att kunna genomgå samma form av textanalys som 



26 

 

övriga dokument. Sammanlagt inkluderades 13 program i materialet. En förteckning över 

detta material återfinns i Bilaga 3. 

4.2.1.3 Biografier 

Under de år som gått sedan vaccinationen och de inträffade biverkningarna har några 

biografier hunnit se dagens ljus. Dessa har kommit till min kännedom genom inlägg på 

narkolepsiföreningens Facebooksida. Av de tre svenska texter vilka omnämns har två 

inkluderats bland materialet. Den tredje har jag trots upprepade försök inte kunnat erhålla 

vilket är enda skälet till att den inte har inkluderats. Texterna har lästs och kodats i sin helhet. 

4.2.1.4 Dokument från statliga myndigheter 

För att kunna återge den sociopolitiska kontexten har en materialinsamling skett via 

regeringens, Läkemedelsverkets samt Smittskyddsinstitutets respektive hemsidor. 

Dokumenten tjänar till att placera det framställda narrativet i relation till den kontext där det 

pågår och utvecklas. Även här har sökorden Svininfluensa, narkolepsi och Pandemrix 

använts. Från regeringens hemsida har nio dokument inkluderats vilka utgörs av 

propositioner, remissvar, utredningar och offentligt tillgänglig e-postkorrespondens. Två 

rapporter vardera från Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitutet har hämtats vilka 

utvärderar vaccinationen. Ur dessa dokument har endast de delar vilka vid en genomläsning 

bedömts som relevanta för forskningsfrågan kodats då dokumenten i sin helhet utgör över 400 

sidor. 

4.2.1.5 E-postenkät 

Förhoppningen var ursprungligen att främst utgå från semistrukturerade intervjuer med 

drabbade. I nämnda syfte kontaktades Narkolepsiföreningens ordförande som fick en utförlig 

beskrivning av studiens syfte via e-post samt ett introduktionsbrev. Narkolepsiföreningen 

ställde sig positiv till studien och villig att hjälpa till med att hitta möjliga intervjupersoner. 

Tyvärr ledde inte detta till några intervjuer och vårens sociala isolering på grund av 

coronaviruset kan ha varit en av orsakerna. Kontakten var dock inte utan nytta då 

narkolepsiföreningen kan anses inneha en nyckelroll gällande berättelsen om de drabbades 

situation. För att komma åt vissa kompletterande uppgifter om de drabbades nuvarande 

inställning och mer av sammanhängande narrativ skickades därför en förfrågan via en 

Facebook grupp vilken jag med hänvisning till kontakten med narkolepsiföreningen tilläts gå 

med i. I denna förfrågan gavs de eventuella respondenterna möjligheten att svara på frågorna i 

en strukturerad intervjuguide antingen skriftligen via e-post eller muntligen via Skype. 
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Urvalet skedde därav genom att individer själv anmälde ett intresse att delta i studien 

(Svenningsson, Lövheim, Bergquist 2003, 79). 

En strukturerad intervju med standardiserade frågor innebär att alla intervjuobjekten får exakt 

samma formulering av frågan med förhoppningen om att eventuella avvikelser skall kunna 

framträda tydligare (Fowler, Mangione 2011, 4 av 12; Table 1.2). Strukturerade intervjuer 

påminner om enkäter vilka alltid har standardiserade frågor oavsett om svarsalternativen är 

öppna eller slutna (Svenningsson, Lövheim, Bergquist 2003, 76–77; 83). Det som skiljer en 

enkät ifrån en strukturerad intervju är huruvida forskaren är närvarande och ställer frågorna 

eller ej (Svenningsson, Lövheim, Bergquist 2003, 83).  

När intresse endast visades för att besvara frågor via e-post övergick den strukturerade 

intervjun därmed till att vara en enkät. E-postenkäter definieras genom att de utgörs av 

enkäter vilka sänds ut till möjliga respondenter via e-post, antingen med frågorna inkluderade 

i e-posten, som en bifogad fil eller via en länk (Mesch 2012, 313). I detta fall bifogades en fil 

i e-posten till de vilka svarat att de ville delta efter att de hade läst informationsbrevet. 8 

personer visade intresse på Facebook, av dessa hörde 4 av sig igen efter att ha läst 

informationsbrevet och alla 4 svarade sedan på enkäten. 

Både för strukturerade intervjuer och enkäter med öppna svar gäller det faktum att svaren inte 

går att följa upp och risken finns att intressant information därmed förbises (Svenningsson, 

Lövheim, Bergquist 2003, 84). Således är förarbetet avgörande och då en möjlighet finns att 

utföra en pilotstudie är det att föredra (Mesch 2012, 316; Svenningsson, Lövheim, Bergquist 

2003, 84). Syftet med enkäten har varit att komplettera fynden från andra dokument samt att 

få tillgång till data från förstahandsmaterial. En pilotstudie har inte varit möjlig inom ramen 

för denna studie men tillräckligt goda förkunskaper om ämnet har tillskansats genom det 

övriga materialet för att kunna utforma en intervjuguide vilken återfinns i Bilaga 4. 

Enkäten består delvis av retrospektiva frågor angående upplevelser och emotioner. Svaren på 

sådana frågor löper stor risk att förändras över tid (Peters 1988, 506; Fink 1960, 147; Smith 

1984, 639). Risken uppstår dock redan efter någon månad och har inte visat sig förändras 

ytterligare i någon avgörande utsträckning om den förlupna tiden uppgår till tio år eller mer 

(Gutek 1978, 399). Dessutom har det visat sig att risken att i sin beskrivning omvärdera 

upplevelsen av tidigare inträffade händelser främst föreligger avseende detaljer, händelser 

som individen själv anser oviktiga eller handlingar av rutinartad karaktär vilka 

sammanblandas med liknande upplevelser (Smith 1984, 639). En viss modifiering av 
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upplevelserna står härvidlag att räkna med men då handlingen att vaccinera sig och drabbas 

av en svår biverkning inte kan anses tillhöra någondera av nyss nämnda kategorier bör svaren 

inte ha förändrats i någon avgörande utsträckning. 

Skriftliga svar på öppna frågor kan även kritiseras för att de är mindre spontana än de svar 

vilka erhålls vid en intervju men jämförande studier har visat att svaren vilka ges vid enkäter 

över telefon, utskickade brev och e-post är mycket likartade. Dessutom har det framkommit 

att öppna frågor oftare besvaras skriftligen om de sänds just via e-post (Mesch 2012, 315). En 

annan klar fördel med enkäter över internet är att respondenterna har lättare att avstå om de 

inte vill delta och att de kan besvara frågorna vid en tidpunkt då det passar dem 

(Svenningsson, Lövheim, Bergquist 2003, 80; Mesch 2012, 317). Det senare har framstått 

som betydelsefullt i detta sammanhang då den eftersökta gruppen av respondenter till stor del 

utgörs av individer vilka plötsligt kan somna utan förvarning eller förlora all muskeltonus vid 

starka känslor. 

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

När en fallstudie främst syftar till att beskriva en process över tid eller söka efter den mening 

vilken individerna tillskriver specifika handlingarna i materialet lämpar sig kvalitativ 

innehållsanalys (Boréus, Kohl 2018, 55; Schreier 2014, 5 av 16). Metoden är flexibel vilket är 

ytterligare en fördel vid studier som denna där flera textdokument tillsammans med 

transkriberade ljuddokument har använts men vilka alla lämpar sig för kvalitativ 

innehållsanalys (Schreier 2014, 13 av 16; Justesen, Mik-Meyer 2011, 104; Denscombe 2016, 

87; 392; Drisko, Maschi 2015, 87; 102; Boréus, Kohl 2018, 51; 56–57). 

Det finns inga definitiva gränser mellan kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys och en 

kvalitativ analys utesluter inte att delar av materialet kvantifieras (Schreier 2014, 4 av 16; 

Boréus, Kohl 2018, 50–51). Bägge utförs genom en systematisk uppdelning av materialet i 

kategorier och underkategorier (Boréus, Kohl 2018, 50; Drisko, Maschi 2015, 86–87). Istället 

för enbart ord eller andra textenheter analyserar den kvalitativa innehållsanalysen även teman 

eller idéer och tar hänsyn till genre och kontext (Drisko, Maschi 2015, 83; 86–88). 

Vid en kvalitativ innehållsanalys förutsätts texten vara sann (Schreier 2014, 13 av 16; Repstad 

2007, 117–119). Detta sker i syftet att beskriva meningen och handlingen utifrån deltagarens 

perspektiv (Drisko, Maschi 2015, 59–60; 83; 106; Boréus, Kohl 2018, 50). Därigenom kan 

metoden anses naiv och okritisk. För att hantera problematiken med de olika individernas 
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sanningsanspråk måste en medvetenhet om den kontext där materialet framkommit därför 

bibehållas (Schreier 2014, 13 av 16; Repstad 2007, 117–119). Detta motiverar att omfattande 

kontextbeskrivningar ingår i resultatframställan då den rådande kontexten fortlöpande 

inverkar på den kvalitativa tolkningen av materialet och förståelsen för den process som fallet 

utgör. De förändringar vilka avses studeras i materialet är inte möjliga att analysera utan sin 

inramning och kontextens inkludering utgör därmed i enlighet med traditionen för fallstudier 

en avgörande del av fallet, resultaten och den sociologiska förståelsen av detsamma. 

 

4.4 Kodning 

Kodning innebär att materialets delar koncentreras och summeras till den mening vilket det 

uppfattas inneha (Bell 2014, 291). Detta innebär ofrånkomligen en kategorisering av 

materialet där forskarens individuella tolkning inverkar på resultatet (Drisko, Maschi 2015, 

90; 103–117; Bell 2014, 291). För att kategoriseringen ska kunna bli adekvat är det första 

steget att sätta sig in i hela materialet för att kunna avgöra vilka frågor som kan ställas till de 

befintliga dokumenten (Drisko, Maschi 2015, 102; Boréus, Kohl 2018, 58). Utifrån uppnådd 

förståelse kan sedan koder formas (Drisko, Maschi 2015, 87; Denscombe 2016, 392). Således 

kan den eftersökta meningen kodas både utifrån studiens syfte och den data som framkommer 

(Schreier 2014, 2 av 16). Det kodschema som till att börja med upprättas bör därför även 

revideras en bit in i studien och sedan dubbelkodas för att bättre ta till vara den data vilken 

återfinns (Boréus, Kohl 2018, 59; 61; Drisko, Maschi 2015, 106; Schreier 2014, 2 av 16). 

I syfte att beskriva processen av (o)förändrat förtroende för svenska myndigheter samt kunna 

härleda när- eller frånvaron av dessa förändringar till handlingar vilka innehar mening för de 

drabbade har ramen för kodningen utgjorts av kodfrågor (Boréus, Kohl 2018, 76–78). 

Frågorna har berört förtroende, upplevda erfarenheter och handlingar vilka framstår som 

meningsfulla och har formulerats för att svaret skall resultera i en kod vilken kan införas i 

analysen. Utifrån denna ram skedde de tidigare nämnda begränsningarna av materialet 

(Boréus, Kohl 2018, 52; Drisko, Maschi 2015, 94; 102; Schreier 2014, 7 av 16).  

En första kodning utfördes för att urskilja huvudkategorier (main categories) i materialet. 

Ifrån huvudkategorier kan sedan underkategorier (sub categories) identifieras för att öka 

förståelsen för fenomenet och särskilja dess nyanser (Drisko, Maschi 2015, 104). I det 

aktuella materialet identifierades inledningsvis sju huvudkategorier: Kontext; Förtroendet för 

vaccinationskampanjen; Upplevelsen av insikt om narkolepsi; De drabbades samröre med 
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myndigheter gällande narkolepsi; Förtroende för myndigheter idag; Betydelsefulla handlingar 

mellan insikten om narkolepsi och idag; Myndigheternas syn på sitt ansvar/ansvarstagande. 

Materialet visade att statligt garanterad ekonomisk ersättning var av särskild betydelse och 

kategorin om betydelsefulla handlingar delades därför in i två grupper: före och efter det 

datum då regeringen lämnade en proposition till riksdagen angående ett lagförslag om 

ersättning den 17:e mars 2016. Kategorin om myndigheternas syn på sitt ansvar 

sammanfördes med kontexten då texterna bedömdes viktiga för fallet som helhet men inte 

stämde överens med avsikten att studera förtroendet utifrån de drabbade individernas 

perspektiv.  

Av fynden i denna första kodning kombinerat med syftet utformades sedan nya kodscheman 

av kodfrågor vilka representerade underkategorierna och som finns samlade i Bilaga 5. De 

olika huvudkategorierna följde alla en gemensam mall för kodningen. Ett exempel på detta 

återfinns i Tabell 1 i Bilaga 6. Materialet har främst kommit att prägla kodfrågorna genom att 

de betydelsefulla handlingarna har berört både genomförda handlingar och eftersökta 

handlingar. Ett exempel på efterfrågade handlingar är: 

”Det skulle göra en enorm skillnad om staten erkände att det blev fel, om vi 

fick kompensation och möjlighet att få ett värdigt liv.” (Expressen, 2013).  

 

Här kan varken erkännande eller kompensation anses vara genomförda handlingar men 

däremot efterfrågade handlingar vilka tillskrivs mening. 

När allt material var kodat som tillhörande en eller annan huvudkategori kodades sedan dessa 

en i taget till underkategorier (Schreier 2014, 7 av 16). När materialet därefter dubbelkodades 

skedde det i en annan ordningsföljd än vid den första kodningen för att minska risken att 

kodningen försköts efterhand (Boréus, Kohl 2018, 62). Underkategorierna måste alla vara 

ömsesidigt uteslutande men en mening vilken kodats som tillhörande två huvudkategorier har 

genomgått en kodning av underkategorier inom bägge huvudkategorierna (Schreier 2014, 7 av 

16). Ett exempel på en sådan mening är följande: 

”Jag tänkte att det var mycket olyckligt men hoppades på att bli prioriterad 

inom sjukvården.” (Informant 3) 

 

Detta utdrag har kodats som tillhörande de båda kategorierna Upplevelsen av insikt om 

narkolepsi och De drabbades samröre med myndigheter gällande narkolepsi. 
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4.5 Avgränsningar 

Vad som omfattas av denna studie har delvis avgränsats tidsmässigt. Detta har skett utifrån 

tidigare nämnda kriterier där startpunkten är det datum då svininfluensans utbrott 

uppmärksammades i svensk media och slutpunkten sista december tio år senare. Tidigare 

forskning har visat att de svenska myndigheterna skiljer sig från många andra nationers 

motsvarande politiska struktur och de individer vilka har figurerat i studien har alla varit 

bosatta i Sverige vid tiden för vaccinationen med Pandemrix. Utifrån dessa förutsättningar har 

studien avgränsats till att endas beröra förtroendet för svenska myndigheter. 

Då syftet med undersökningen har varit att söka förstå de berörda individernas (o)förändrade 

förtroende för att därigenom hitta indikationer på förlåtelse har representanter för de olika 

myndigheterna endast inkluderats som en del av kontexten. Eftersom studien omfattar en liten 

grupp individer har eventuella skillnader mellan kön och ålder inte heller inkluderats då 

grunderna för sådana slutsatser har bedömts som otillräckliga utifrån det aktuella materialet. 

 

4.6 Begränsningar och trovärdighet 

Gällande både fallstudier och kvalitativa innehållsanalyser finns ett antal begränsningar vilka 

måste uppmärksammas. En kvalitativ fallstudie av ett unikt fall kan omöjligt generaliseras 

vilket gör det rimligare att tala om studiens trovärdighet och tillförlitlighet istället för validitet 

och reliabilitet (Denscombe 2016, 100; Simons 2009, 24; Drisko, Maschi 2015, 93). 

Betydelsen av fynden i en sådan fallstudie är därför inte en universell applicerbarhet (Simons 

2009, 24). Fallstudier som denna kan istället ge ny kunskap om och upprättelse åt en grupp då 

deras fall studeras (May 2010, 225–227). För att möjliggöra att fynden kan användas i andra 

sammanhang utan att materialet förvanskas är därför en beskrivning av den aktuella kontexten 

av stor vikt för att klargöra omständigheterna för fynden (Simons 2009, 24; 2.3.4, God 

Forskningssed, 28). En sådan återfinns både i materialbeskrivningen i detta kapitel och i 

resultatet. Den här studien utgörs av ett unikt fall och av en liten grupp individer. Tillsammans 

med den kvalitativa innehållsanalysens pragmatiska hållning till dokumentens sanningshalt 

medför det att fynden är begränsade till just detta unika fall och en begränsad grupps specifika 

kontext (Drisko, Maschi 2015, 93).  

Det material vilket använts har huvudsakligen utgjorts av sedan länge etablerade tidskrifter, 

dokument från regeringen och public service. Alla dessa källor kan anses ha hög trovärdighet 

genom att de antingen har funnits under en lång tid eller har en utgivare vilken kan tillskrivas 
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högt förtroende (Denscombe 2016, 326–327). Viktigt för studiens trovärdighet är förutom 

källorna även en tydlighet kring hur analysen har utförts vilket här redovisas dels genom 

beskrivningen av kodningsprocessen och dels i beskrivningen av resultatet. 

 

4.7 Etiska avvägningar 

Huvudparten av materialet har hämtats från offentliga källor där ytterligare etiska 

överväganden inte är nödvändiga. Sagda material står att finna för den som är intresserad men 

individerna vilka har förekommit i offentliga källor har ändå avidentifierats i min presentation 

av respekt för att deras deltagande i media inte främst varit att bidra till forskning. Det 

förstahandsmaterial som har insamlats till undersökningen har däremot omfattats av de 

forskningsetiska riktlinjerna vilka beskrivs i God Forskningssed och Den europeiska kodexen 

för forskningens integritet (Vetenskapsrådet 2017; Allea 2018). I enlighet med dessa riktlinjer 

har de deltagande erhållit ett informationsbrev om deltagandets frivilliga karaktär, 

möjligheten att avbryta samt uppgifter om studiens syfte. Utifrån det kan det anses att 

undersökningen inhämtat informerat samtycke från respondenterna (Vetenskapsrådet 2017, 

13–14). Alla svarande har avidentifierats och varken namn, ålder eller kön har omnämnts i 

rapporteringen (Vetenskapsrådet 2017, 40–41). Under studiens gång har materialet bevarats i 

enlighet med tradition för god forskningsetik (Vetenskapsrådet 2017, 42). 

En fråga i enkäten berör huruvida den svarande själv är drabbad av narkolepsi eller om hen är 

nära anhörig till någon vilken drabbats av narkolepsi som en följd av vaccinationen med 

Pandemrix. Enkätens övriga frågor möjliggör dock inga slutsatser kring personens hälsa vilket 

innebär att den inte behöver prövas av etikprövningsnämnden (Vetenskapsrådet 2017, 15). De 

frågor vilka har ställts i enkäten har uteslutande syftat till att besvara forskningsfrågan och 

sammantaget kan undersökningen anses ha uppfyllt Vetenskapsrådets riktlinjer för god 

forskningssed (Vetenskapsrådet 2017, 16).  

 

 

5 Resultat 

För att möjliggöra en förståelse av hur processen att förändra sitt förtroende gentemot 

myndigheter kan gå till har material insamlats för att gestalta en period om tio år. Därigenom 

har ett narrativ om svininfluensan, vaccinationen, biverkningen och efterföljande 
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rättsprocesser vuxit fram. Resultaten och analysen sker därför i kronologisk ordning för att 

synliggöra hur utförda eller eftersökta handlingar leder fram till det nuvarande förtroendet. 

 

5.1 Infektionen och vaccinationen 

Det började i México och viruset spred sig snabbt från by till by och in till metropolen México 

City där det kom att cirkulera. Först under slutet av april 2009 kom smittan slutligen att bli 

uppmärksammad internationellt och omvärldens ögon öppnades för dess omfattning. Den 

mediala rapporteringen i Sverige om vad som kom att kallas ”svininfluensan” ökade 

explosionsartat. Slagningar i Retriever Research mediearkivet på orden ”svininfluensa” och 

”svininfluensan” visar att rapporteringen i Sverige börjar 24 april med sammanlagt 89 träffar 

och under de följande sex dagarna återfinns 5787 träffar. Även om orden ofta återkommer 

flera gånger i samma artikel ger det en anvisning om att influensarapporteringen uppfattades 

som angelägen även här (Sveriges Radio; Retriever Research). Den förmodade innebörden för 

Sverige visar sig även genom att svininfluensan en månad senare införs i smittskyddslagen 

om allmänfarliga sjukdomar (Proposition 2008/09:212). Beslutet grundar sig i WHO:s 

yttrande från 29 april 2009 om att alla länder omedelbart bör aktivera sina förberedda 

pandemiplaner i samband med att spridningstakten för viruset bedöms ha ökat från steg fyra 

till steg fem på en 6-gradig skala. (World Health Organization 2009a; World Health 

Organization). En förordning med omedelbar verkan utfärdades av regeringen i direkt 

samband med uttalandet. Dylika åtgärder är möjliga vid situationer av stor brådska. Härav 

indikerar detta att omständigheterna kring svininfluensan bedömdes som en 

högkonsekvensrisk med behov av snabba, drastiska åtgärder på internationell och nationell 

nivå. En av anledningarna till att virusinfektionen bedöms som allvarlig är att dödsfall hade 

kunnat konstateras samtidigt som ytterst lite ännu var känt om sjukdomen (Proposition 

2008/09:212, 8–9). 

Den täta rapporteringen fortsätter och 11 juni lägger WHO ut en film på Youtube där 

ordföranden informerar om att de nu anser att en ny pandemi har utbrutit. (World Health 

Organization 2009b). På Läkemedelsverkets hemsida kan följande beskrivning av en pandemi 

läsas: 

”En pandemi innebär att en ny typ av influensavirus sprids över världen. 

WHO avgör om en influensa ska klassas som pandemisk.” 

(Läkemedelsverket 2019) 
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I Sveriges pandemiförberedelser ingick vid tiden ett vaccin vilket fanns tillgängligt efter ett 

avtal med GlaxoSmithKline (Sveriges Radio 2018, 11:51; Ds 2014:19, 16). Bedömningen var 

således att vaccination är ett bra skydd och ambitionen var att vaccinera hela den svenska 

befolkningen om det lät sig göras. För att sprida informationen om det fördelaktiga med en 

vaccination använder sig Socialstyrelsen för första gången av sociala medier. Kampanjen 

präglas av att ingen går säker och att alla bör vaccinera sig av solidariska skäl. Även om en 

individ inte själv tillhör en riskgrupp känner med största sannolikhet alla någon som kan 

räknas dit (Dagens Medicin 2009; Nej till svininfluensan). Något som än mer ökar 

angelägenheten att vaccinera befolkningen är att unga och i övrigt friska individer vilka 

vanligen är utom fara nu visade sig kunna bli allvarligt sjuka (P3 Dokumentär 2018, 17:45). 

Rädslan inför influensan spreds och troligen är detta något som tillsammans med 

vaccinationskampanjerna resulterade i att närmare 60% av den svenska befolkningen 

vaccinerade sig (P3 Dokumentär 2018, 21:52; Läkemedelsverket 2019). Insatsen var massiv 

och flera individer rapporterar om långa köer till de tillfälliga vaccinationscentralerna. 

(Angelin, 1 av 21; P3 Dokumentär 2018, 28:58). 

Bland det dryga tjugotalet textavsnitt vilka berörde förtroendet för vaccinationskampanjen 

framkom hos en fjärdedel att ett visst tvivel inför kampanjen hystes vilket exempelvis har 

uttryckts på följande sätt: 

”Jag var ytterst tveksam till vaccineringen då jag hade läst att det inte var 

tillräckligt beprövad.” (Informant 3) 

 

De övriga textutdragen uttrycker inget tvivel vilket således ger att ungefär tre fjärdedelar av 

de berörda sannolikt kände förtroende inför vaccinationskampanjen.  

Gällande vilka faktorer som drev dem att ta vaccinet, återfinns solidaritet som ett argument i 

hälften av texterna och oro i nästan lika många. Argumenten figurerar ibland tillsammans och 

ibland ensamma men dessa framstår som de oftast förekommande skälen till att vilja ta 

vaccinet i fråga. 

Texter vilka uttrycker solidaritet kan som följande utdrag utgöras av när någon inte vill men 

ändå gör det för andras skull:  

”Jag [Person 2] ville egentligen inte att [person 3] skulle ta sprutan. Men 

alla skulle ju vaccineras.” (Blekinge Läns Tidning 2010)  
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Då oron är det främsta skälet kan det liksom i denna text utgöras av en oro för att själv 

drabbas av sjukdomen:  

”Tolvåriga [Person 4] vaccinerade sig mot svininfluensan för att hålla sig 

frisk.” (Expressen 2011)  

 

Ibland framstår det som att en kombination av solidaritet och oro ligger bakom vilket 

exempelvis märks i följande text där det trots att någon befinner sig i en riskgrupp ändå krävs 

en diskussion vilken leder till ett solidariskt beslut:  

”Så vi hade ju en rejäl diskussion här innan vaccinationen att, att vi 

bestämde oss att dom skulle vaccineras, speciellt eftersom lillebror då var i 

riskgrupp.” (P3 Dokumentär 2018, 24:05) 

 

Vissa av texterna har tydligt visat på att den statliga kampanjen upplevdes som en uppmaning 

till vaccination vilken ledde till det aktuella beslutet: 

”Framöver så lär det också bli en rättslig process för skadestånd till de barn 

som drabbats av livslång sjukdom. Ironiskt nog orsakad av att man ville 

skydda sitt barn mot risken med svininfluensan enligt myndigheternas starka 

rekommendationer.” (Mora Tidning 2011-03-14) 

 

Av de texter vilka behandlar förtroendet för vaccinationskampanjen visar hälften att beslutet 

att vaccinera sig var direkt kopplat till den statliga vaccinationskampanjen och ytterligare två 

har vaccinerats efter att hens vårdnadshavare har påverkats av kampanjen. I andra fall har 

detta inte varit lika tydligt men texten har kodats som att kampanjen troligen har bidragit 

indirekt. En indirekt påverkan har exempelvis framträtt genom att individen följer sina 

vårdnadshavare eller arbetsgivares uppmaningar vilka i sin tur framstår som påverkade av 

kampanjen. Texter där det drivande skälet är krav från arbetsgivare/vårdnadshavare eller 

känslan av en plikt gentemot arbetsgivaren utgör alla de återstående textutdragen. Ett exempel 

på det visas i följande utdrag: 

”All vårdpersonal förväntades vaccinera sig, så [Person 1] följde plikttroget 

med kollegerna när de samåkte till Nyköpings sjukhus, där de fått förtur.” 

(Expressen 2013) 
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Således framstår den statliga vaccinationskampanjen som ett tydligt bidragande skäl till att 

individerna i studien kom att vaccinera sig.  

Sjukdom kan betraktas som en risk som den agerande kroppen utsätts för. Ofta återkommande 

och i dagsläget lindriga sjukdomar kan tänkas tillhöra det som individen införlivar inom 

ramen för det normala och vars inträffande inte allvarligt hotar tryggheten. En pandemi tillhör 

däremot inte det normala och det globala engagemang samt snabba agerande ifrån den 

svenska regeringen gör att vi kan förstå svininfluensans utbrott som en potentiell katastrof där 

agerandet innebar högkonsekvensrisker. Utifrån detta blir de enskilda individernas 

ontologiska trygghet även hotad vilket innebär att ödesdigra ögonblick som att ta ett vaccin 

vilket ännu inte är välkänt infinner sig och där individerna ger uttryck för att sätta sin lit till 

andra med expertkunskaper. 

Det förtroende som enligt analysen visas gentemot de svenska myndigheterna före 

vaccinationen framstår som högt vilket stämmer överens med tidigare forskning inom 

området. Utifrån Giddens teori om ontologisk trygghet kan det stora förtroendet för 

myndigheterna förstås som att myndigheterna i fråga utgör en del av den skyddshinna varmed 

individerna omger sig i sitt bemötande av omvärlden. En av komponenterna vilka tillsammans 

bildar de berörda individernas ontologiska trygghet består därigenom av ett förtroende för 

myndigheterna vid situationer då individen måste lita på någon annan än sig själv. Förtroendet 

kan även anas genom att det argument vilket oftast återfunnits som skäl till vaccinationen 

(solidaritet) även var ett av de huvudsakliga argumenten som framfördes i kampanjen. 

Uppmaningen att vaccinera sig för andras skull framstår som en signifikant symbol vilken 

avsänds och tolkas på samma sätt av myndigheter och enskilda individer och utgör således ett 

abstrakt objekt vilket allmänheten tvingas förhålla sig till oavsett hur de väljer att agera. Det 

framkommer också av utdragen att individerna interagerar med varandra för att upprätthålla 

denna trygghet. Detta visar sig genom hur de fattar kollektiva beslut i familjer och arbetslag 

samt visar villighet att följa givna rekommendationer från stat eller arbetsgivare. Således 

bidrar fynden till att besvara frågan om huruvida ett högt förtroende för de svenska 

myndigheterna bidrog till valet att vaccinera sig samt vilka handlingar som tillskrivs mening. 

Ett knappt år efter att svininfluensdan har införts som en allmänfarlig sjukdom i den svenska 

lagtexten avförs den igen under början av mars 2010. Att det sker är dels ett resultat av att 

smittspridningen i det närmsta har upphört men även av att de eftersökta effekterna av att 

klassa en sjukdom som allmänfarlig inte längre är möjliga att uppnå (Proposition 

2009/10:126, 1; 9–11). Därefter börjar nästan omedelbart en utvärdering av 
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vaccinationskampanjens effektivitet och resultat. Relativt snart konstateras att det är mycket 

svårt att planera effektivt vid pandemier av relativt okända sjukdomar emedan utvecklingen 

inte kan förutses i samma utsträckning som vid välkända smittor (Proposition 2009/10:126, 

8). En följd av denna svårighet kom snart att visa sig. 

 

5.2 Narkolepsin 

Samtidigt som utvärderingarna kring vaccinationskampanjen pågår har även andra utdragna 

utredningar startat. Narkolepsi är en ovanlig sjukdom vilken innebär att hjärnans förmåga att 

reglera vakenhet och sömn har gått förlorad på grund av förändrade nivåer av hormonet 

hypokretin (internetmedicin.se 2020). Under våren 2010 börjar dock fler fall av narkolepsi än 

vanligt registreras inom sjukvården och då vaccinationen med Pandemrix ligger nära i tid med 

symptomdebuterna rapporteras narkolepsin som en eventuell biverkning av vaccinet (P3 

Dokumentär 2018, 33:25; Läkemedelsverket 2016, 6). Symptomen är diffusa i bemärkelsen 

att de skulle kunna härledas till sociala faktorer eller ett flertal andra diagnoser vilka är 

betydligt vanligare. Till de möjliga tecknen på narkolepsi hör ihållande dagtrötthet med 

koncentrationssvårigheter, hallucinationer, mardrömmar och viktuppgång (1177 Vårdguiden 

2019; Neuro, narkolepsi; internetmedicin.se 2020). Den genomsnittliga utredningstiden är 

hela 67 veckor (Läkemedelsverket 2016, 3). De drabbade uttrycker denna tid i materialet på 

följande sätt: 

”Efter flera sjukhusbesök där vi gång på gång fick höra att det inte var något 

fel på [Person 7], så kändes det mest som att vi upplevdes som tjatiga och 

besvärliga. Men vi såg ju att [Person 7] inte var frisk och [Person 7] sa själv 

också att hen inte mådde bra, säger [Person 6].” (Mora Tidning 2011-12-12) 

 

”Det var jobbiga undersökningar och ingrepp [Person 3] fick gå igenom, 

bland annat två ryggmärgsprov och olika behandlingar. Hela den sommaren 

fick [Person 3] immunglobulin två gånger i veckan intravenöst, utan att det 

ledde till en förbättring, berättar [Person 2].” (Kvällsposten 2013). 

 

Under hösten som följer börjar artiklar dyka upp i dagstidningar vilka beskriver barn vars 

föräldrar misstänker att de har fått narkolepsi som en följd av vaccinationen (Blekinge Läns 

Tidning 2010). Förutom de tidigare nämna symptomen utmärker sig framför allt kataplexier 

och sömnparalys i kombination med hallucinationer. Kataplexi innebär en plötslig svaghet i 
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musklerna. Det kan röra sig om allt ifrån en svaghet i nackmusklerna till att hela kroppen 

paralyseras varmed individen kan falla till marken. Den drabbade är då vid medvetande och 

attacken uppstår som regel vid plötsliga och starka emotioner (internetmedicin.se 2020). Det 

innebär även att de oftast förekommer i sociala situationer och flera individer med narkolepsi 

har berättat om att de i stor utsträckning undviker social kontakt för att förhindra att de 

obehagliga attackerna uppstår. Sömnparalysen kombinerat med hallucinationer innebär att 

kroppen paralyseras vid insomnandet eller uppvaknandet samtidigt som individen upplever en 

hallucination. Hallucinationen är många gånger i form av obehagliga upplevelser där även en 

inbillad beröring kan förekomma vilka inte kan avvärjas av den paralyserade kroppen (P3 

Dokumentär 2018, 36:41; 1177 Vårdguiden 2019; internetmedicin.se 2020). En av de 

drabbade beskriver dessa situationer på följande sätt: 

”-Jag ser en massa läskiga saker och känner folk som drar i mig och vill 

kidnappa mig, säger [Person 3]. Men besvären kommer även i vaket 

tillstånd. - Ibland när jag skrattar kan det bli som att jag faller ihop som en 

pannkaka nästan. Så det är inte så ofta jag skrattar nu för tiden.” 

(Aftonbladet 2010). 

 

Upplevelsen av att kroppen inte längre agerar som förväntat och att ett plötsligt skratt kan 

medföra att individen faller till marken kan sociologiskt förstås som att individens ontologiska 

trygghet allvarligt hotas. Möjligheten att korrekt tolka och respondera handlingar och sociala 

reaktionskedjor undermineras fullkomligt då den egna kroppens reaktion inte längre kan 

förutsägas. Därigenom punkteras även den viktiga skyddshinnan som tidigare bidragit till att 

individen vågar agera i sociala sammanhang vilket framgår av utdraget ovan. Härav kan en 

negativ spiral utvecklas gällande individens interaktion med omgivningen där minskad 

villighet att interagera minskar möjligheten till erkännande från den sociala omgivningen 

vilket återigen minskar individens möjlighet till självförverkligande. Risken finns således för 

att en social orättvisa kan komma att utvecklas till följd av biverkningens åverkan på 

individen. 

Det sextiotal texter som beskrev de drabbades samröre med myndigheter gällande narkolepsi 

visade på att det som karaktäriserade samröret med myndigheter under 

diagnostiseringsprocessen kunde delas in i tre grupper. Dessa utgjordes av hur de upplever sin 

position i relationen med myndigheterna; hur de anser att utredningen har fungerat samt 

emotioner utifrån upplevt bemötande av myndigheter. En viss övervikt av texterna 
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behandlade relationen till myndigheter men grupperna kom ändå att utgöra ungefär en 

tredjedel av texterna vardera. 

Inom den första gruppen har nästan alla av utdragen visat på att bemötandet inneburit en 

kamp emot en nära övermäktig motståndare: 

”Det är liksom, alltså hur mycket, hur många gånger ska vi behöva liksom 

ramla och liksom, typ slå ihjäl oss liksom? Innan nån ska fatta?”  

(Barnen 2013, 21:18). 

 

Utredningen har präglats av bristande kunskap eller oförståelse hos en betydande majoritet av 

utdragen i grupp två. Inom gruppen förekommer även uttryck för att det har tagit lång tid samt 

ett par fall av feldiagnos. Oförståelsen från sjukvårdspersonal framkommer bland annat i 

texter som denna:  

”Du står framför oss och du ser och hör oss. Därmed är du inte allvarligt 

sjuk och jag får be dig lämna akutmottagningen.” (Angelin, 4 av 21). 

 

De emotioner vilka bland återstoden av textutdragen framstår som det dominerande inslaget 

under utredningen är mycket jämnt fördelade mellan positiva och negativa emotioner. Utav 

dessa har hälften präglats av positiva emotioner och återstoden som dominerande negativa 

emotioner. Att sammanställa upplevelser är dock komplext och de vilka ger uttryck för 

frustration gör detta i samband med att de har upplevt bristande kunskap inom sjukvården 

eller att de anser utredningstiden orimligt lång. Samtidigt ger samma individer stundtals 

uttryck för tacksamhet när de upplever att vården fungerar väl. Fynden är dock begripliga 

utifrån teorin om att oväntade reaktioner innebär en omedelbar inverkan på interaktionen där 

plötslig förståelse eller brist på densamma synliggörs genom emotioner. Här framkommer 

således att de enskilda representanter för en myndighet vilka bidrar till att förståelse uppnås 

eller ej i situationen ger ett direkt utslag vad det gäller emotioner. Däremot inverkar de endast 

i liten grad på det totala intrycket av utredningsprocessen vilket kan förstås utifrån att de 

objekt vilka de drabbade individerna måste förhålla sig till är betydligt fler än de mänskliga 

representanter för myndigheter som de möter. 

En komplexitet står även att finna gällande de texter vilka beskriver individernas erfarenhet av 

att inse sig vara drabbade av narkolepsi. Genom texterna framkommer emotioner vilka 

individerna beskriver sig ha upplevt kring ögonblicket då de erhöll en diagnos efter den långa 
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utredningsprocessen. Emotionerna har bedömts som antingen positiva eller negativa. I vissa 

texter har emotionen uttryckts direkt av den drabbade själv och i andra sammanhang har de 

framkommit genom den kvalitativa kodningen. Var gränsen går mellan emotioner som 

exempelvis sorg och förtvivlan är inte helt lätt att avgöra men är här inte av särskilt stor 

betydelse då de båda kan ses som en negativ emotion.  

En sammanställning visar på att även om emotionerna kan beskrivas som antingen positiva 

eller negativa kan inte upplevelsen som sådan beskrivas som positiv eller negativ enbart 

utifrån dessa. En individ som kände sorg vid beskedet att hen drabbats av narkolepsi kan 

samtidigt framställa upplevelsen av att få en diagnos som positiv vilket märks av utdragen 

nedan: 

”Till en början kände jag mig lättad att få konstaterat att jag faktiskt är sjuk, 

eftersom jag hade så svårt att klara av livet så som jag borde. Därefter blev 

det en stor sorg att behöva inse att jag skulle behöva vara sjuk resten av 

livet, och en enorm oro när jag insåg vilka konsekvenser det skulle få i livet 

- socialt, familjerelaterat, och inte minst ekonomiskt.” (Informant 2) 

 

”- Det var skönt, för då kunde jag äntligen få medicin. Men det känns tråkigt 

att ha fått sjukdomen, säger [Person 10].” (Kamratposten 2011) 

 

Bland de utdrag vilka kodats som tillhörande denna kategori har 16 individer förekommit. 

Beskrivningen av upplevelsen visade sig vara relativt jämnt fördelat mellan positivt och 

negativt. I ett fåtal fall har det inte varit möjligt att välja ett av alternativen varav utdraget har 

kodats som att upplevelsen varit både positiv och negativ. Utav de texter vilka har visat på att 

upplevelsen av att ha fått en diagnos är övervägande eller delvis positiv kan två skäl till 

upplevelsen i fråga utläsas. Dessa utgörs hos hälften av att diagnosen möjliggör en 

medicinering. Hos den andra hälften är det faktumet att de genom diagnosen har funnit en 

förklaring till symptomen det som gör upplevelsen positiv.  

Upplevelsen av att inte bli tagen på allvar eller inte få den hjälp som individen anser sig vara 

berättigad medför ett hinder för att kunna bekräfta självet och därigenom en svårighet att 

forma en autonom identitet. Detta lägger grund för en upplevelse av social orättvisa där 

kampen för rättvisa uttrycks genom en kamp för rätt vård och bekräftelse av den egna 

upplevelsen. Då en diagnos fastställs kan det tolkas som att en förståelse mellan individen och 

myndigheterna i fråga (här oftast representerade genom sjukvårdspersonal) har uppnåtts, där 
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de verbala symboler vilka individen använt sig av för att beskriva sin upplevelse har tolkats 

som avsändaren avsåg. Den långa strävan efter erkännande genom uppnådd förståelse kan 

således förklara den tacksamhet vilken uttrycks när kommunikationen fungerar väl och den 

frustration som infinner sig när diagnosen uteblir. Den ontologiska trygghet som skakats i 

grunden av den förändrade livssituationen kan också nybildas om medicinering möjliggör att 

den egna kroppen kan agera mer i överensstämmelse med hur det var före biverkningens 

inträdande. Därav kan upplevelsen av en lättnad eller glädje vid diagnosen förstås genom att 

en diagnos både innebär ett uttryck för förståelse och ett erkännande vilka tillsammans 

möjliggör en återskapad grundtrygghet. Den interaktion som har pågått mellan individ och 

myndigheter har därigenom även bidragit till att forma en ny ontologisk trygghet sedan 

skyddshinnan tidigare brustit. Den positiva upplevelsen kan därav förstås utifrån att kunskap 

om den tidigare obegripliga situationen innebär att ångesten kan dämpas. 

De helt eller delvis negativa upplevelserna rymmer inte samma enhetlighet gällande orsak 

men det faktum att biverkningen är en kronisk och svårmedicinerad sjukdom framkommer 

som ett av flera skäl hos en betydande majoritet av de drabbade. Avsaknaden av möjlighet att 

bota sjukdomen innebär därmed att ett konstant hot mot tryggheten finns inom den egna 

kroppen hos den drabbade. 

Några av emotionerna kan utifrån sitt sammanhang härledas till handlingar vilka individen 

själv har utfört. Hit hör nära en fjärdedel av de återfunna emotioner och dessa utgörs i sin tur 

främst av skuld eller ånger som i detta utdrag: 

”Med beskedet sköljde också oceaner av skuldkänslor över mammor och 

pappor. Oftast hade de fattat beslutet om barnens vaccination.”  

(Nya Ludvika Tidning 2017).  

 

Andra negativa emotioner grundar sig i en upplevelse av att de förorsakats sitt tillstånd av 

någon annan vilket gäller för merparten av de kodade utdragen. Till dessa emotioner har här 

exempelvis räknats sorg, rädsla och maktlöshet vilket en av de drabbade ger uttryck för på 

följande sätt: 

"Jag tänkte att det var mycket olyckligt men hoppades på att bli prioriterad 

inom sjukvården.” (Informant 3) 
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Listan på emotioner vilka framkommer är lång och huruvida en emotion är starkare än en 

annan kan inte jämföras utan att göra anspråk på att äga sanningen vilket den här uppsatsen 

inte ämnar göra. Tidigare forskning har visat att allvarliga kränkningar eller skador av en 

individ ofta kräver mer än empati för att kunna förlåtas. De analyserade dokumenten utgör ett 

potpurri av emotioner för vilka de drabbade individerna eftersträvar en form av erkännande. 

Utan att värdera emotionerna i den här uppsatsen sinsemellan kan de dock sammantaget ses 

som en grund för att bedöma den inträffade biverkningen som en allvarlig skada vilken 

flertalet anser har orsakats av någon annan än de själva. De återfunna emotionerna och 

beskrivningen av upplevelsen av att inse sig drabbad av en svår biverkan bidrar till att besvara 

frågan om huruvida förtroendet påverkats av att de drabbats av narkolepsi samt om särskilda 

händelser inverkat på förtroendet. Det att händelsen bedöms som utöver det normala innebär 

att den respons som individerna anser korrekt rimligen förväntas vara likaledes utöver det 

normala för att tjäna som ett trovärdigt erkännande vilket sedermera kan möjliggöra en ökad 

rättvisa. Att ett sådant behov existerade kom att visa sig genom hur de drabbade småningom 

kom att agera samfällt. 

 

5.3 Samordning 

När de långa utredningarna slutligen har resulterat i att en diagnos har kunnat ställas och en 

förklaring erhållits till de fysiska reaktionerna uppstår nya frågor och orosmoment att 

fokusera på för de drabbade. Dessa utgörs främst av den framtida ekonomiska situationen för 

individer med narkolepsi då en nedsatt arbetsförmåga nämns som en vanlig följd av 

sjukdomen (Svenska Dagbladet 2010; internetmedicin.se 2020; Neuro, försörjning). Utifrån 

denna potentiella risk för minskad möjlighet till inkomst börjar de drabbade anmäla sina 

skador till Läkemedelsförsäkringen i ett försök att få ekonomisk ersättning. Det poängteras 

hur inte bara den enskilda individ som har narkolepsi påverkas av sjukdomen utan även 

dennes anhöriga. Inverkan på familjen är troligen än mer framträdande då det handlar om barn 

vilka ännu är beroende av sina vårdnadshavare (Svenska Dagbladet 2010).  

Under våren 2011 startas även narkolepsiföreningen. Föreningen är ett resultat av att föräldrar 

vars barn antas ha fått narkolepsi som en biverkan av Pandemrix har insett att de inte är 

ensamma utan att många är drabbade runtom i landet. I föreningen har medlemmarna därefter 

stöttat varandra och försökt påverka regering och myndigheter att genomföra utredningar, 

skänka ekonomiskt bistånd till föreningen och avsätta medel för forskning (Nya Ludvika 
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Tidning 2017; P3 Dokumentär 2018, 41:55). Vid det här laget är det ännu inte säkerställt om 

något samband mellan vaccinet och sjukdomen verkligen föreligger vilket försvårar alla 

rättsliga processer kring ersättning och möjligen även bidrar till svårigheten att få rätt diagnos. 

En frustration orsakad av detta faktum återfinns ofta vilket följande utdrag ger uttryck för: 

”Jag har fått tjata och tjata på läkarna, men hade jag inte varit så envis och 

tjatig så hade vi förmodligen fortfarande inte haft någon diagnos. Från 

början fick vi bara besked som inga fel, [Person 7] är bra, bla, bla, bla. Det 

är jättesvårt och jobbigt då man ska slåss mot de som ska vara kunniga, och 

samtidigt sköta, hem, familj och jobb.  Jag är besviken på vården. Jag har 

känt mig både förtvivlad och ifrågasatt.” (Mora Tidning 2011-03-14) 

 

De delade erfarenheterna inom gruppen möjliggör en förståelse mellan individerna och 

bildandet av föreningen kan förstås som en väg att erhålla erkännande från den sociala 

omgivningen. Erkännandet kan här ske inom gruppen de drabbade emellan men dessutom ger 

det faktum att de enar sig i en förening också möjligheten att hävda att de gemensamt är 

utsatta för en social orättvisa vilken bör åtgärdas. Den besvikelse som beskrivs i citatet ovan 

återfinns hos flera individer och det erkännande som eftersöks måste därav förutsättas vara 

något annat än en delad erfarenhet. Det handlar i dessa fall snarare om ett erkännande av att 

deras aningar och upplevelser är riktiga och en önskan att den sociala omgivningen de agerar 

inom ska erkänna sagda upplevelser. För att en förståelse skall vara möjlig behövs att de 

beskrivna erfarenheterna och symptomen tolkas på samma sätt av alla inblandade vilket 

framstår som ett problem i detta läge. Upplevelser av misstro beskrivs exempelvis i texter som 

denna: 

”-Vi blev inte trodda när vi sa att vaccinationen var orsaken.”  

(Nya Ludvika Tidning 2017) 

 

Efterhand framgår det att misstanken om ett samband mellan vaccinet och de ökade antalet 

narkolepsidiagnoserna även existerar inom de berörda myndigheterna. Det stora antalet 

drabbade leder till att Läkemedelsverket börjar utreda ett eventuellt samband 

(Vetenskapsradions veckomagasin 2011, 00:50). 

En följd av det stora antalet berörda blir att Läkemedelsförsäkringen bedömer biverkningen 

som en serieskada vilket innebär att vissa regleringar av ersättningen träder i kraft. Dessa 

regleringar ger att den maximala ekonomiska ersättning som Läkemedelsförsäkringen 
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behöver betala ut uppgår till 150 miljoner kronor. Summan är oberoende av vilket antal 

individer som ansöker om ersättning och när maxbeloppet en gång är uppnått kan ingen 

ytterligare ersättning betalas ut. Redan i detta läge anas en oro kring risken att bli utan 

ersättning samtidigt som vaccinationens effektivitet ifrågasätts. Under hösten samma år börjar 

problematiken med de ekonomiska begränsningarna lyftas av de drabbade. I ett försök att 

minska oron vad det gäller de berördas framtida ekonomiska situation börjar statliga garantier 

för ersättning efterfrågas (Mora Tidning 2011-08-25; Södra Dalarnes Tidning 2011). De nya 

vinklarna och framställda kraven kan förstås som ett försök att vidareutveckla den sociala 

rättvisan genom politiska aktioner. Då en form av erkännande från den sociala omgivningen 

och gemenskapen erhållits framstår de drabbades möjlighet till laglig ersättning som 

undermålig och denna form av erkännande eftersöks nu i den fortsatta kampen för minskad 

orättvisa.  

Frågan om ekonomi är dock inte helt dominerande. Utifrån texterna vilka beskriver 

betydelsefulla handlingar före propositionen 2016 framkommer det att den medialt mest 

uppmärksammade frågan är just huruvida det finns ett samband eller ej. De handlingar vilka 

har utförts gällande utredningar om samband är alla utförda av statliga myndigheter i Sverige 

eller av motsvarande organisationer internationellt.  

Nästkommande år, 2012, präglas ur de narkolepsiinsjuknades perspektiv av en utfästelse från 

den dåvarande regeringen och Socialdemokraterna om att ta ansvar för de drabbade och 

underlätta de juridiska processerna vilka troligen kommer att följa. Detta sker genom en 

artikel på DN:s debattsidor 2012-06-15. Några exakta beskrivningar av hur ansvaret ska 

förverkligas framgår inte av artikeln. Trots det har den kommit att hänvisas till av både 

privatpersoner och myndigheter som ett löfte vilket bör uppfyllas (Oskarshamns-Tidningen 

2012). Ett avsnitt ur artikeln i fråga vilket kan tolkas som ett sådant löfte lyder: 

”Med den här artikeln vill regeringen och Socialdemokraterna därför 

tillsammans ge ett tydligt besked om att de drabbade barnen och 

ungdomarna, samt deras familjer, inte ska behöva ägna framtiden åt 

segdragna rättsprocesser.” (Dagens Nyheter 2012). 

 

Denna artikel har kommit att utgöra ännu en hållpunkt inom fallet. Nära hälften av de 

analyserade dokumenten gällande betydelsefulla handlingar berör ekonomiska frågor men en 

klar majoritet av dessa är skrivna efter utfästelsen. Som tidigare nämnts utgörs de andra 

ämnena framförallt av frågan kring ett eventuellt samband mellan Pandemrix och narkolepsi. 
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En absolut majoritet av de dokument vilka behandlar frågan om ersättning före att en 

lagstiftning i frågan skedde under 2016 har kommit till efter utfästelsen från 2012. I de 

aktuella textutdragen problematiseras utformningen av ersättningen, beslutsgrunden för de 

enskilda fallen samt vem som ska driva processen från de drabbades sida. Ämnet ekonomisk 

ersättning har i en dryg tredjedel av texterna kommit att förknippas med frågor om trygghet, 

bekräftelse och ansvarstagande. Detta kan utifrån sammanhanget tolkas som att den 

potentiella ersättningen har kommit att bli en signifikant symbol för erkännande och 

ansvarstagande bland de drabbade vilken står i direkt samband med frågan om den 

ontologiska tryggheten. Ett exempel på hur ersättningen kommit att framstå som både ett 

ansvarstagande från staten och en möjlighet till ökad trygghet för individen är följande: 

”-De som har skadats av vaccinet har tagit ansvar för allas hälsa genom att 

vaccinera sig. De förtjänar allt stöd samhället har att erbjuda i form av 

försäkringar, mediciner och vård.” (Västerviks-Tidningen 2011) 

 

5.4 Beskeden 

De frågor vilka berör andra ämnen än ersättning uppvisar även de en skillnad före och efter 

utfästelsen. Bland dessa behandlar allt fler texter hur individerna själva kommit att omvärdera 

sin livssituation och förändra beteenden i sin vardag. Förändring kan dock inte med fog 

knytas till utfästelsen. Mer troligt kan denna vinkel snarare förstås som en effekt av att det nu 

förlupit tillräckligt lång tid sedan symptomdebut och diagnos för att en sådan omvärdering ska 

ha hunnit bli möjlig. Utifrån frågan om vilka skäl som framkommer till att omvärderingen av 

livet är viktig märks att det är ett aktivt val för att kunna hantera det faktum att kroppen inte 

längre fungerar som innan och att livet ofrånkomligen är förändrat. Detta visar på hur 

individerna själva formar nya skyddshinnor i ett försök att återskapa en grundtrygghet utifrån 

hur de förhåller sig till abstrakta objekt i form av nya förutsättningar då de potentiella 

orosmomenten i tillvaron är förändrade. Att rekonstruera tryggheten är av väsentlig betydelse 

för individerna i fråga vilket framkommer i materialet. Vikten av denna rekonstruktion kan 

förstås både utifrån teorierna om den ontologiska tryggheten och om erkännande. Att erkänna 

sig själv ger dels de nödvändiga förutsättningarna för att individen ska kunna forma en 

autonom identitet men även en form av upprättelse vilken möjliggör en framtid trots de 

förändrade förutsättningarna. Sådana erkännande av och inför sig själv har återfunnits i texter 

av detta slag: 
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”Det är klart att jag har ångrat att jag har gett [Person 8] sprutan men det… 

Det går ju inte att älta det där heller. För, då blir man ju tokig liksom.” 

(Barnen 2013, 25:58) 

 

”Svart sorg varvas med glödande glädje. Ränderna bleknar med tiden, men 

de kommer alltid att färga mitt liv.” (Dellson, 2015, 71 av 102) 

 

Förutom regeringens hoppingivande uttalande kring ansvarstagande betonas under 2012–2013 

framförallt symptomen på narkolepsi och i vilken grad sjukdomen påverkar de drabbade, både 

individerna med diagnosen narkolepsi och deras anhöriga. Då narkolepsi är en mycket ovanlig 

och vid tiden en relativt okänd sjukdom även inom sjukvården blir informationen om 

symptomen en viktig del i att beskriva kontexten i de mediala sammanhang där berättelserna 

figurerar (Svenska Dagbladet 2012; Expressen 2013). Genom att sprida informationen om 

sjukdomen utvecklas ordet narkolepsi till en symbol vilken kan tolkas på samma sätt även av 

individer vilka befinner sig utanför kretsen av drabbade och sjukvårdspersonal. Att få sin 

diagnos kan beskrivas som ett ödesdigert ögonblick där tillvaron efteråt inte längre är 

densamma och där förståelsen av symbolen narkolepsi ofrånkomligen blir något förändrad. 

Samröret med vården är även avgörande för möjligheten till ersättning då tidpunkten för 

symptomdebuten skall kunna knytas tillräckligt nära vaccinationstillfället. Behovet av 

expertkunskap är därav stort för att få en bedömning i ett läge där livet drastiskt kan komma 

att förändras och den långsiktiga betydelsen av detta framkommer bland annat i följande 

utdrag: 

”Men när mer än åtta månader har gått mellan vaccinering och symptom, är 

det inte längre vaccinet som är orsaken. Det anser experterna hos 

Läkemedelsförsäkringen, det försäkringsbolag som ska avgöra vem som 

blivit sjuk av vaccinet och därmed har rätt till ersättning.” (Svenska 

Dagbladet 2013) 

 

Bland de texter vilka behandlar de drabbades samröre med myndigheter gällande narkolepsi 

och processen gällande ersättning återfinns två dominerande teman. Det första temat kring 

frågan om ersättning utgörs av att de drabbade kräver ansvarstagande vilket kan förstås som 

att de ger uttryck för en brist på det erkännande vilket de anser sig berättigade till. Ett verbalt 

uttryckt erkännande är även en handling som efterfrågas i de sammanhang där frågan om 

ekonomisk ersättning inte alls berörs. Ett erkännande bedöms utifrån materialet som en 
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möjlighet till upprättelse och därigenom ökad social rättvisa. Upprättelsen blir möjlig om 

individen kan bekräfta och förverkliga sig själv med grund i att upplevelserna erkänns av 

myndigheterna oavsett om erkännandet efterfrågas som ekonomisk ersättning eller ej. En 

tydligt uttryckt efterfrågan återfinns i utdrag som detta: 

”- Det är egentligen inte pengarna det handlar om. Det är erkännandet. Det 

är så vidrigt att man kan behandla människor så här.”  

(Svenska Dagbladet 2013) 

 

Det andra temat gällande ersättning är att processen för att få ersättning upplevs som en kamp. 

Hos några individer förekommer både erkännandet och kampen medan det hos andra endast 

förekommer ettdera men de utgör en betydande majoritet bland beskrivningarna av processen 

kring ersättning. Upplevelsen av en kamp kan delvis förstås som att objekten (vilka här utgörs 

av beskrivningen av narkolepsins symptom och effekter) kan antas ha en gemensam betydelse 

bland de drabbade men inte bland de representanter för myndigheter vilka de har kontakt med. 

Därav upphör de att vara symboler då de rör sig utanför kretsen av drabbade eftersom 

meningen i dem tolkas annorlunda av motparten. Således råder en brist på förståelse mellan 

de drabbade och de myndigheter som beslutar kring ersättningen vilket en individ ger uttryck 

för med dessa ord: 

”Jag tycker, jag stör mig mest på att det ska vara så jävla mycket bevis på att 

det är efter vaccinet. Liksom, det räcker, fan.” (Barnen 2013, 21:00) 

Vilka myndigheter som borde ta ansvar är svårt att säga något om utifrån den data som 

insamlats. I de sammanhang då kritiken riktar sig mot något bestämt socialt objekt utgörs det 

av staten eller regeringen men oftast återfinns endast ett oprecist ”de”. Samma omständigheter 

gäller även texterna vilka berättar om processen som en kamp. Avsaknaden av en bestämd 

motpart kan visserligen tolkas som att individerna inte är tillräckligt insatta i det svenska 

politiska systemet men de kan även förstås utifrån situationen med den raserade ontologiska 

tryggheten. Då de föreställningar vilka individen tidigare haft om de statliga myndigheterna 

som en garant för trygghet och förståelse av omgivningen inte kan upprätthållas uppstår en 

osäkerhet om vem som kan tänkas agera och på vilket sätt. Dessa fynd adderar till kunskapen 

om vilka handlingar som inverkar på förtroendet utifrån de drabbades perspektiv.  
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5.5 I maktens korridorer 

Kanske har de mediala ansträngningarna och kampanjerna från föräldrar och 

narkolepsiföreningen gett resultat. Det är dock inte möjligt att avgöra om regeringens 

utfästelse är beroende av dessa privata initiativ eller ej. Vad som däremot bevisligen sker är 

att artikeln där den dåvarande regeringen och Socialdemokraterna utfäster ansvarstagande för 

de drabbade leder till vidare utredningar inom statliga myndigheter för att möjliggöra 

eventuella framtida beslut i frågan (Smittskyddsinstitutet 2013 b, 5; Ds 2014:19, 13–14). 

Detta är helt i enlighet med hur det svenska politiska systemet är organiserat vilket även har 

framkommit av tidigare forskning (Regeringskansliet 2015a; Regeringskansliet 2015b). 

I juni 2013 presenteras en utökad utvärdering av vaccinationskampanjen från 

Smittskyddsinstitutet där särskild hänsyn har tagits till att riskgrupperna prioriterades under 

vaccinationen. Siffrorna är inte absoluta då de består av en uppskattning av icke inträffade 

händelser men utifrån de dittills kända faktorerna gör Smittskyddsinstitutet i den aktuella 

utvärderingen bedömningen att 99 människoliv kan ha räddats genom vaccinationen 

(Smittskyddsinstitutet 2013a, 33). De beräknar i samma utvärdering även att 136 extra fall av 

narkolepsi tros ha inträffat av samma skäl under perioden efter vaccinationen 

(Smittskyddsinstitutet 2013a, 32). Andra källor hävdar att över 300 individer vid denna tid har 

drabbats av narkolepsi som en biverkning av vaccinet (Kvällsposten 2013). 

Från det att narkolepsi som en möjlig biverkning av Pandemrix började uppmärksammas i 

media under 2010 publicerades relativt många text-, ljud- och bilddokument. Sökningen i 

Retriever inför materialinsamlingen gav under en fyraårsperiod (2010–2013) 687 träffar 

medan det under åren 2014 och 2015 återfanns 49 resultat (28 respektive 21). Inga program 

från Sveriges radio fanns heller från de bägge senare åren. Därmed är dock inte sagt att inget 

händer gällande de narkolepsidrabbade eller processen kring ersättning. Fortfarande är den 

komplexa sjukdomsbilden en källa till att det tar lång tid för att få en diagnos. En fjärdedel av 

Sveriges narkolepsipatienter behöver genomgå undersökningar under mer än två år innan en 

diagnos kan fastställas. Detta orsakar både oro och frustration hos de vilka fortfarande väntar 

på en diagnos (Angelin, 2–14 av 21; Läkemedelsverket 2016, 3). Dock pågår under denna tid 

andra arbeten vilka inte lika direkt når allmänheten.  

Under dessa medialt relativt tysta år publiceras dels ett av de första biografiska verken där just 

svårigheten att förstå vad som drabbat en själv eller ens barn tydliggörs (Dellson 2015). 

Frågan om när första kontakten med sjukvården sker är som nämnts en viktig del i processen 
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för att få ekonomisk ersättning och de diffusa symptomen vilka beskrivs ger en förklaring till 

att vårdkontakter ibland söks alltför sent. Förutom biografin färdigställs även en promemoria 

från Socialdepartementet från 2014 Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i 

narkolepsi efter pandemivaccinering (DS 2014:19) vilken utgör en hållpunkt i processen 

kring ersättning (DS 2014:19, 43–71). Promemorian i fråga är en av följderna av den 

omtalade debattartikeln från 2012 och behandlar narkolepsiföreningens hemställan till 

regeringen, vad som hittills har gjorts från regeringens sida, Läkemedelsförsäkringens ansvar 

samt hur regeringens utfästelse kan uppfyllas och eventuella lagförslag utformas (DS 2014:19 

13–14). 

Angående den juridiska aspekten berör dokumentet även hur den rättsliga processen kan 

drivas (DS 2014:19, 65–71). Narkolepsiföreningens hemställan till regeringen gäller att de 

efterfrågar full ekonomisk ersättning till de drabbade för att Läkemedelsförsäkringens 

beloppstak inte ska innebära att någon drabbad går miste om ersättning. Föreningen uttrycker 

även i direkta ord att det är staten som bär ansvaret till att de drabbats då staten tydligt 

uppmuntrat befolkningen att vaccinera sig med ett relativt okänt vaccin (DS 2014:19, 26). 

Enligt promemorian från Socialdepartementet är både den dåvarande regeringen och 

Socialdemokraterna överens om att tillräckligt speciella omständigheter råder för att den 

vanliga ordningen kring ersättning för läkemedelsskada bör frångås. Således anses en statlig 

garanti om ersättning i händelse av att Läkemedelsförsäkringens beloppsgräns skulle uppnås 

vara rättfärdigad (DS 2014:19, 43). Ett av skälen som anges för att en statlig garanti om 

ersättning behövs är att en sådan skulle minska den oro som de drabbade inklusive anhöriga 

kan känna. Avsikten att minska en potentiell oro ligger även till grund för att en särskild 

ordning för hur beslutsprocessen ska gå till bedöms vara berättigad (DS 2014:19 79–80). 

Detta uttrycks på följande vis: 

”Den statliga ersättningsordningen bidrar till att trygga de personer som 

insjuknat i narkolepsi till följd av vaccinering med Pandemrix och deras 

familjer från den osäkerhet som finns gällande den framtida möjligheten till 

ekonomisk ersättning. Genom att beslut om möjligheten till statlig 

ersättning fattas i ett så tidigt skede som möjligt, minskar ovissheten. Det är 

av betydelse att de berörda barnen och ungdomarna kan känna långsiktig 

trygghet när det gäller ersättningen och att staten tar ett ansvar för att 

säkerställa att barnen och ungdomarna får en likvärdig ersättning.”  

(DS 2014:19, 79) 
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I den aktuella promemorian framstår det som att behovet av likhet inför lagen erkänns av både 

de drabbade och deras sociala omgivning. Utifrån Honneths teori om erkännande kan detta 

förstås som en viktig del i processen för att åstadkomma social rättvisa för de drabbade. 

Härigenom finns en ökad möjlighet att forma en skyddshinna i förtröstan på att det politiska 

systemet återigen kan utgöra ett skydd för individen. Möjligen är en sådan förhoppning en 

förklaring till att frågan om vem som ska driva de drabbades sak inte återfinns bland de 

dokument där de drabbade kommer till tals under den aktuella perioden. Denna kontextuella 

del av processen ger ett viktigt perspektiv för att förstå bakgrunden till fortsatta ageranden och 

handlingar vilka inverkar på förtroendet. 

 

5.6 Reglerad rättvisa 

Promemorian om statlig ersättning remissbehandlas i sedvanlig ordning och leder till att 

ytterligare dokument arbetas fram i form av utredningar och efterhand slutligen en 

lagproposition från regeringen i mars 2016 (Barnombudsmannen 2014; Statskontoret 2014; 

Proposition 2015/16:137). När processen kring statlig ersättning har kommit dithän har 

ungefär sex år förflutit sedan de första offren för vaccinationens biverkningar insjuknade. 

Lagförslaget är uppe för beslut i riksdagen 19 maj 2016 och under tiden före väcks på nytt det 

mediala intresset för de narkolepsidrabbade (SFS 2016:417). Under 2016 återfinns ungefär sju 

gånger fler sökträffar jämfört med de senaste två åren dessförinnan. Flera av de drabbade har 

under dessa år vuxit från barn till unga vuxna vilka nu själva kan reflektera över de liv de inte 

fick och därav återfinns ett nytt perspektiv i rapporteringen vilket framkommer ur utdrag som 

följande: 

”Det är tio år förgäves liksom alltihop. Jag har inte börjat leva än liksom. 

Jag har ingenting, jag sitter hemma varje jävla dag liksom och inte gör 

nånting. Nu hart jag börjat med en praktik, ja, det är två timmar varannan 

dag. Om jag ens kommer klara det liksom.” (P3 Dokumentär 2018, 53:54) 

 

”Och jag orkar knappt se mig själv idag när jag kollar på gamla filmer. Så 

pass mycket energi hade jag. När man tänker tillbaka, det är liksom jobbigt 

eftersom livet har förändrats så pass mycket. Nu idag. Jag kan inte påstå att 

jag vill dö men jag skulle ljuga om jag sa att jag ville leva.” 

 (P4 Extra 37:38) 
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Utdragen vilka beskriver av de unga narkolepsidrabbades åsikter visar på hur en 

självidentifiering inte varit möjlig utifrån den förändrade livssituationen. Detta styrker det 

tidigare antagandet om att narkolepsin inneburit att deras skyddshinna brustit. De emotioner 

vilka framkommer visar även på den sociala orättvisa som de anser sig vara utsatt för. 

Uttryckandet av de funna emotionerna kan även ses som ett uttryck för den erkänsla vilken 

eftersöks.  

Förutom att de år som har gått möjliggör nya perspektiv framförs nu också mer preciserade 

åsikter kring ersättningen vilket kan ses som att rättvisefrågan fortlöpande utvecklas. Det som 

kritiseras är hur ersättningen är reglerad. De enskilda narkolepsidrabbade vilka figurerar i 

media framhåller samma åsikt som Narkolepsiföreningen, Barnombudsmannen och Statens 

medicinska råd om att inget maxbelopp för ersättningen bör inkluderas i lagen (Svenska 

Dagbladet 2016; Barnombudsmannen 2014, 4.1.4). Majoriteten av de texter vilka berör 

ekonomisk ersättning fram till att lagen färdigställdes har tillkommit under perioden mellan 

regeringens utfästelse 2012 och lagstiftelsen 2016. Häribland består den stora skillnaden 

mellan före och efter utfästelsen framförallt av att det nu argumenteras kring hur ersättningen 

bör utformas. Bland de dokument där ersättningen framstår som ett uttryck för erkännande 

och ansvarstagande tillkommer under samma period en diskussion om ersättningens 

proportion till skadan vilken enligt utdragen ovan upplevs som avsevärd.  

Genomgående för de återfunna skälen till att handlingarna diskuteras är att de berör vem som 

har rätt till ersättning och hur mycket. En upplevd likhet inför lagen genom erhållen ersättning 

framkommer här som en viktig del av det sociala erkännandet. Ibland skrivs det rakt ut att 

ersättningen utgör en fråga om trygghet och ibland framgår det av sammanhanget. I ett vidare 

steg kan dock alla de andra skälen också de härledas till en fråga om trygghet. Förutom 

tryggheten framkommer även att ersättningen bland de drabbade fortfarande framstår som en 

symbol för erkännande och/eller ansvarstagande eller som en möjlighet till upprättelse. 

Utifrån materialet märks att den aktuella ersättningen behöver uppnå tillräckligt höga nivåer 

för att kunna framstå som en allvarligt menad ursäkt eller ett seriöst erkännande av 

ansvarstagande och riktigheten i de drabbades upplevelser. Här återkommer således vad som 

kunde anas redan tidigt i fallet, att händelsen tillskrivs så stor betydelse att det krävs ett 

motsvarande allvar i symbolen för erkännande och ursäkt. Ett tydligt uttryck för hur en 

ersättning kan bedömas vara otillräcklig är följande: 

”De- De går ju efter schabloner, så är det ju. Och utifrån det så tror jag att 

det är en generös ersättning. Alltså de här 50 000 för sveda och värk. Men, 
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eeh, för oss är det ju ingenting. Alltså, det är ju, det är inte ett skit. Faktiskt. 

Det, det känns eeh, Alltså de, de månaderna, och för vissa är det ju flera år 

som man har fått kämpa för att få en diagnos, och under tiden så har barnen 

varit helt asociala och knappt kunnat gått i skolan. Jag känner att: vad är 50 

000 liksom?” (Barnen 25:02) 

 

Frågan om erkännande förekommer även i resultaten gällande de handlingar vilka inte utförts 

men efterfrågas fram till lagstiftningen i maj 2016. Sammanlagt berör ungefär tre fjärdedelar 

av textutdragen rörande efterfrågade handlingar just aspekten av 

erkännande/ansvarstagande/trygghet och av dessa åsyftar majoriteten en ekonomisk 

kompensation. Tillsammans med de redan utförda handlingar vilka diskuteras gäller en 

betydande majoritet av texterna en form av erkännande/ansvarstagande och trygghet. Detta 

visar på att det är ett ämne som tillskrivs mening bland de drabbade vilket kan förstås dels 

utifrån behovet av trygghet för att kunna möta tillvarons osäkerhet men även behovet av 

erkänsla för att upprätthålla en autonom identitet bland andra individer. Återigen framstår 

ekonomisk ersättning som en symbol för erkänsla bland de drabbade och utifrån utfästelsen 

samt promemorian om ersättning kan det antas att denna symbol uppfattas på samma vis av de 

berörda myndigheterna. En förståelse för ersättningens nödvändighet för att utveckla social 

rättvisa verkar härav råda. Däremot verkar inte samma förståelse finnas gällande 

utformningen av ersättningen vilket indikerar att de drabbades emotioner inte har erkänts fullt 

ut som berättigade eller rättvisande. Härigenom kan uttrycken för att ersättningen är 

oproportionerlig förstås som en upplevd orättvisa vilket bidrar ytterligare till insikten om 

olika handlingars betydelse för förtroendet. 

 

5.7 Upplevelsen av bestående orättvisa 

Under de följande åren avstannar rapporteringen om de narkolepsidrabbade och deras kamp 

för erkännande och ersättning igen. Antalet artiklar där träffar på sökorden återfinns är 

motsvarar de låga antalet under 2014–2015. Trots det återfinns ungefär samma representation 

av ämnen som innan. Missnöje med hur lagen om ersättning har utformats råder allt jämt och 

frågan drivs ännu av narkolepsiföreningen och deras advokat. Ännu har således ingen 

förståelse inträtt mellan de drabbade och myndigheterna och ingen upplevelse av att ha blivit 

upprättad rapporteras. Att läget bedöms oförändrat i fråga om ersättningens tillräcklighet 

framgår av texter som denna: 
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”Föreningen ordnar nu juridiskt stöd till alla medlemmar som vill driva sina 

fall. Vid årsskiftet kom en lag om statligt stöd. De drabbade som har svårast 

att klara jobb och vardag kan få upp till tio miljoner kronor. Det räcker inte, 

anser Narkolepsiföreningen.” (Nya Ludvika Tidning 2017) 

 

Den något högre andelen av artiklar gällande andra ämnen än ekonomisk ersättning före 

propositionen kan förklaras av att det då lades stor vikt vid att fastställa huruvida något 

samband mellan vaccinet och narkolepsin alls förelåg. Det bestående missnöjet med 

regelverket kring ersättningen kan utifrån materialet förstås som grundat i en upplevd social 

orättvisa utifrån vem som bedöms ha laglig rätt till ersättning och hur mycket. På denna punkt 

är således situationen densamma som då frågan om ekonomisk ersättning först väcktes och 

den mening det tillskrivs kan fortfarande förstås utifrån den avgörande inverkan på individens 

handlingsmöjligheter som sjukdomen innebär. 

Vad som har förändrats är att de ämnen vilka redogör för annat än ekonomisk ersättning nu 

nästan uteslutande handlar om individens inställning till sin egen nya livssituation och hur hen 

agerar för att hantera tillvaron idag. De olika handlingarna är nästan lika många som antalet 

individer vilka figurerar i dokumenten men de framställs alla som ett försök att hitta positiva 

vinklar av den förändrade tillvaron. Flera av individerna i materialet har längs vägen fått stöd 

genom samtalsterapi med professionella eller stöttande samtal med bekanta. Detta kan förstås 

som att en ny trygghet tar form genom att individen succesivt lär sig erkänna sig själv med de 

nya handlingsmöjligheter och begränsningar det innebär vilket återfinns i utdrag som 

följande: 

”Genom samtal med psykoterapeut har vi fått vissa verktyg för att på ett bra 

sätt orka hantera livssituationen när den är jobbig, för att kunna uttrycka vår 

besvikelse, ilska och sorg men inte låta den gå ut över varandra.”  

(Informant 2) 

 

En förändring syns även bland de efterfrågade handlingarna. Tidigare har skälen till att dessa 

efterfrågas dels utgjorts av att individerna önskat ersättning eller ursäkt men också av ett 

flertal andra önskemål. Vid denna tid kan dock två skäl återfinnas vilka ligger till grund för 

alla efterfrågade handlingar även om de specifika handlingarna som eftersöks kan variera. Det 

första skälet är att den osäkra tillvaro som de drabbade lever i angående fysiska och 

ekonomiska möjligheter skapar oro och handlingar vilka kan minska oron efterfrågas därför i 

ungefär hälften av dokumenten vilka innehåller en efterfrågan av särskilda handlingar. 
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Återigen framstår ekonomin som en del i att återuppbygga den grundtrygghet vilken raserats 

vid biverkningens inträffande. Det andra skälet är kopplat till en förväntan om att 

responderande handlingar ska stämma överens med individens moraliska värderingar. Då en 

handling av detta slag uteblivit eller inte lever upp till förväntan efterfrågas något för att 

förtroendet ska kunna upprätthållas, antingen genom en verbalt formulerad ursäkt eller 

ekonomisk kompensation som kan motsvara en ursäkt. Sammantaget rör det sig om normerat 

efterfrågade handlingar i de resterande dokumenten.  

De efterfrågade ursäkterna kan förstås dels som att en handling vilken stämmer överens med 

individens förväntningar också innebär en bekräftelse på att individen förstår hur dess 

omgivning fungerar vilket är av stor vikt för den ontologiska tryggheten. En ursäkt kan även 

ses som ett erkännande av individens upplevda emotioner varigenom de framstår som 

rättvisande och berättigade. Därigenom skulle en form av social rättvisa kunna uppnås vilket i 

sin tur skulle leda till att individen kan uppleva upprättelse. Ännu en normativt moralisk fråga 

är den om solidaritet vilken staten efterfrågade från de svenska medborgarna inför 

vaccinationen och som nu efterfrågas i gengäld av de drabbade. En visad solidaritet kan 

förstås som en erhållen social uppskattning vilken även den tjänar som ett erkännande. 

Återigen framkommer härmed fynd vilka bidrar till förståelsen för hur förändring i förtroende 

kan ske vilket är av vikt då beskrivningen av fallet närmar sig sitt slut. 

 

5.8 Förlåtelse 

Därmed har beskrivningen av fallet kommit till nära nog nutid. 2019 uppmärksammades de 

drabbade tillsammans med hela pandemiutbrottet och vaccinationskampanjen med anledning 

av att det då gått tio år sedan det hände. Den massmediala rapporteringen ökade ännu en gång 

och hamnade på den högsta nivån sedan 2011 med 243 träffar under året tillsammans med 

flera radioprogram från Sveriges radio.  

Sammanlagt har det nuvarande förtroendet kunnat återfinnas för hälften av de individer vilka 

ingår i studien. Endast hos en liten del av dem är förtroendet högt även idag och det framstår 

hos alla dessa som att det höga förtroendet grundas i ett personligt beslut. Livet framställs 

som lättare att leva om individen inte känner misstro gentemot de statliga myndigheterna och 

därav har de valt att inte låta misstron ta över. Detta är ett fenomen vilket även framkommer i 

tidigare forskning om hur förlåtelse bidrar till bättre fungerande sociala relationer. Beslutet 

framstår som en meningsfylld handling i sitt sammanhang och får utifrån individens 
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perspektiv en viktig funktion i hens interaktion med myndigheterna vilket exempelvis 

motiveras på följande sätt:  

”Istället för att hitta någon skyldig anser jag att man kan försöka fokusera på 

det man har i livet kvar och försöka satsa på att hitta hopp att man någon 

gång hittar någon form av medicin som kan bota en från denna hemska 

sjukdom istället.” (Angelin, 21 av 21) 

 

Majoriteten uttrycker däremot en bestående besvikelse vilken är kopplad till att individerna 

tydligt har förväntat sig ett annat bemötande från regeringen eller de statliga myndigheter de 

haft kontakt med längs vägen. Emotionen i fråga uttrycks dels bokstavligen som besvikelse 

men kan även återfinnas i yttranden om att staten har missbrukat medborgarnas förtroende 

samt att regering eller statlig myndighet inte tar det ansvar som individen förväntar sig. 

Besvikelsen blir på sätt och vis en bekräftelse av det höga förtroende som rådde före 

vaccinationen och kan förstås som ett uttryck för att individerna upplever att deras emotioner 

och upplevelser inte har blivit erkända som berättigade eller rättvisande. Därigenom blir 

upplevelsen av en social orättvisa en grund för att förlåtelse inte har kunnat äga rum och den 

sökta symbolen i form av en ursäkt eller ett uttryckt ansvarstagande är fortsatt efterfrågad som 

i följande utdrag:  

”Jag kände framför allt en stor besvikelse över att staten inte tagit ett 

ordentligt ansvar för alla oss drabbade.” (Informant 2) 

 

Den uttryckta åsikten om att staten inte har tagit ansvar visar dels på hur individerna har 

förväntat sig en viss form av erkännande vilket har uteblivit men utgör även en förklaring till 

andra emotioner som framkommer i materialet. Till skillnad från det förtroende vilket 

framstod som högt före vaccinationen uttrycks i dagsläget en direkt misstro till 

myndigheternas kompetens och moral hos några individer exempelvis på följande vis:  

”Mitt förtroende är väldigt lågt gentemot statliga myndigheter och jag 

kommer aldrig att fatta ett beslut utan att vara väl påläst.” (Informant 3) 

 

Bland de som hyser misstro återfinns några av dem vilka på grund av alltför sen kontakt med 

vården efter symptomdebuten har gått miste om ersättning och ytterligare några individer ger 

även uttryck för att de idag ser staten som en motståndare. Alla texterna vilka visar på det 
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nuvarande förtroendet bidrar till att besvara frågan om ifall förlåtelse har förekommit i 

relationen mellan individ och myndighet samt hur förtroendet ser ut i dagsläget. 

 

 

6 Avslutande diskussion 

Uppsatsens sista kapitel summerar slutligen uppsatsen utifrån de fynd som framkommit i 

relation till syfte och frågeställning. Här återfinns även en reflektion kring hur de valda 

metoderna och teorierna samt den beskrivna forskningen har bidragit till studiens resultat och 

vad fynden kan leda vidare till. 

 

6.1 Besvarande av frågeställning i relation till tidigare forskning och teori 

Denna studie innebär en redogörelse för hur de narkolepsidrabbades förtroende för svenska 

myndigheter har påverkats av fallets utveckling vilket har resulterat i att en sociologisk 

förståelse för förtroendeförändringar har framkommit. De teorier vilka har valts med avsikten 

att uppnå en sådan förståelse har tjänat till att besvara den aktuella frågeställningen och 

beskriva de mest framträdande fynden i materialet. Teorierna är även valda för att bära genom 

hela det omfattande narrativ vilket studien kommit att utgöras av. Därav följer möjligheten att 

någon detalj i materialet kunnat förklaras bättre med andra teorier men de använda teorierna 

har gett just den förståelse som eftersöktes. 

Syftet med studien var att genom att studera förändringar i förtroende se om en individ kan 

förlåta en myndighet enligt samma logik som enskilda individer förlåter varandra. De frågor 

som skulle besvaras var:  

• Vilken inverkan hade de drabbades förtroende för svenska myndigheter på deras 

beslut att vaccinera sig och hur har detta förtroende påverkats av processen kring 

narkolepsin? 

• Hur ser förtroende för svenska myndigheter ut i nutid bland de drabbade och vilka 

indikationer finns på att de har förlåtit myndigheterna eller ej? 

• Vilka genomförda eller eftersökta handlingar har inverkat på förtroendet och beslutet 

att förlåta eller ej? 
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6.1.1 Förtroendet vid fallets början 

Att de drabbade valde att vaccinera sig kan till stor del återföras på ett tidigare högt förtroende 

för svenska myndigheter. Detta framkommer bland annat genom att de argument vilka 

figurerade i vaccinationskampanjen har anammats av de drabbade. Vissa uttrycker en måttlig 

oro inför vaccinationen men valde ändå att vaccinera sig vilket också tyder på att förtroendet 

var högt. Fynden stämmer väl med vad tidigare studier kring förtroende gentemot svenska 

myndigheter visar och har kunnat förstås utifrån teorier om trygghet och risker (Holmberg, 

Rothstein 2016, 1; Trägårdh 2007, 258). 

Tidigare forskning kring behovet av att lita till något mer än personliga relationer för att 

upprätthålla ett samhälle har tillsammans med studier om framväxten av det svenska politiska 

systemet bidragit till förståelsen för de svenska omständigheterna gällande vaccinationen 

(Sulkunen 2007; Rothstein & Trägårdh 2007; Trägårdh 2007). Därigenom framkommer en 

möjlig förklaring till hur kampanjen kunde få sådan genomslagskraft på förhållandevis kort 

tid. Även i denna studie har ett högt förtroende kunnat utläsas gentemot myndigheterna från 

tiden före vaccinationen samt i det agerande som skett efter biverkningen. Liksom tidigare 

studier har visat framkommer även här en förväntan bland de drabbade att deras röst skall bli 

hörd och den öppna förberedelseprocessen inför beslut om lagar har inneburit att fallet 

bearbetats i flera offentliga sammanhang. Bakgrunden av högt förtroende ger en förklaring till 

den stora besvikelsen som märks bland de drabbade efteråt utifrån att myndigheterna framstår 

som en del av vad som utgör individernas ontologiska trygghet. Möjligheten till delaktighet i 

beslutsprocessen vilken Rothstein och Trägårdh har framställt som en viktig särprägel av den 

svenska politiska strukturen medför att det faktum att processen kring ersättningen tagit lång 

tid även får en förklaring (Rothstein & Trägårdh 2007, 231–235; Trägårdh 2007, 261). 

 

6.1.2 Förändring och förlåtelse 

De drabbade uttrycker i dagsläget ett lågt förtroende för myndigheter och ibland en tydlig 

misstro. Förändringen i förtroende kan dock inte ses som en direkt följd av att de drabbats av 

en allvarlig biverkning. Under den period då utredningarna pågick märks inte samma låga 

förtroende som i nutid utan mer av oro eller en frustration över att det gick långsamt och att 

framtiden var oviss. Istället framstår förändringen i förtroende som kopplat till frågan om 

ersättning. Ersättningen tillskrivs en mening av en ursäkt men även ett uttryck för 

ansvarstagande för de olyckligt drabbade individerna. De efterfrågar denna ersättning utifrån 

en förväntan om respons på sina egna handlingar vilken stämmer överens med deras normer 
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kring interaktion. De anser sig ha handlat sympatiskt gentemot samhället på statens 

uppmaning och menar att staten bör visa samma sympati tillbaks genom att betala ersättning 

till alla vilka har drabbats. Den direkta misstro som uttrycks återfinns främst hos de individer 

vilka gått miste om ersättning för att de inte uppfyller alla krav som ställs i lagstiftningen. Det 

framkommer därigenom att den interaktion vilken sker med mänskliga representanter för 

myndigheterna inte ger en bestående inverkan på förtroendet. Detta stärker det tidigare 

antagandet om att frånvaron av ersättningen har större inverkan på förtroendet än närvaron av 

en biverkan. De vilka uttrycker ett högre förtroende än resten av individerna i materialet gör 

det utifrån att de personligen har fattat ett beslut om att inte låta sitt förtroende skjutas i sank 

av vad som har inträffat. Av fynden framstår det som att det är möjligt att förlåta myndigheter 

då några av individerna kan antas ha gjort det utifrån studiens definition av förlåtelse. Det 

framstår även som att de följer samma logik gällande förlåtelse som enligt föregående studier 

råder då en individ förlåter en annan i egenskap av privatperson (Gallagher 2009; Zhu 2015; 

Bono 2005; Berry et al 2005; Mayer, Davis, Schoorman 1995; Schlenker, Darby 1981). 

Förlåtelsen sker dock i dessa fall endast utifrån beslut och har ingenting med empati eller 

medkänsla att göra. Många exempel visar även att förlåtelsen är betingad och beroende av 

kompensation eller återgäldning vilket även det gäller mellan enskilda individer då den 

åsamkade skadan anses allvarlig. Både närvaron och frånvaron av förlåtelse samt 

förändringen av förtroende har kunnat förstås genom teorier om meningsskapande, om 

erkännande av individens upplevelser samt om trygghet. 

Den förlåtelse vilken återfunnits kan jämföras med tidigare forskningsresultat i det att den 

under vissa förutsättningar kan grunda sig på ett beslut istället för empati. Avsaknaden av 

empati blir utifrån föregående studier möjlig att se som en följd av bristen på förståelse som 

stundtals råder mellan de drabbade och de berörda myndigheterna (Gallagher 2009; Berry et 

al 2005). Undersökningarna kring förlåtelse har även visat att allvarliga kränkningar av en 

individ kräver en lika allvarligt framförd ursäkt. I de fall då ursäkten inte upplevs som 

allvarligt menad kan den snarare skada förtroendet mer än leda till förlåtelse (Berry et al 

2005, 144; 151–152; Cerulo, Ruane 2014, 141). Samma mönster kan utläsas även i den här 

undersökningen där den inträffade biverkningen kan anses ha en omstörtande inverkan på 

individens tillvaro. Den eftersökta ursäkten är i detta fall en väl tilltagen ekonomisk ersättning 

alternativt en garanterad ekonomisk trygghet framöver genom utformningen av lagtexten. Det 

ansvarstagande vilket synliggjorts i Dagens Nyheter under 2012 upplevs av allt att döma inte 

som genomfört och kan ha bidragit till att förtroendet för myndigheterna minskat med tiden. 
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Det fåtal individer vilka kan sägas ha valt att förlåta myndigheterna uppvisar vad Berry et al 

kallar en förlåtelse utifrån beslut där ett medvetet beslut fattats om att inte låta det inträffade 

påverka deras framtida förtroende (Berry et al 2005, 137–138; 145–147). Andra studier har 

visat på att ett sådant resonemang kan bidra till en stabilare social omgivning utifrån logiken 

att prioritering av det kollektiva kan resultera i bättre fungerande sociala relationer (Gallagher 

2009, 242; Bono 2005, 83–87; Mayer, Davis, Schoorman 1995, 724). I det använda materialet 

har få eller inga uppgifter förekommit gällande individernas sociala omgivning utanför de 

berörda myndigheterna och inga slutsatser kan därför dras kring detta. Vad som framkommer 

är endast att de personliga besluten framstår som en strategi för att gå vidare i livet. 

 

6.1.3 När- och frånvaron av förtroendeingivande handlingar 

Att specifika handlingar har inverkat på förtroendet framkommer i materialet. Trots de många 

emotioner vilka förekommer kring diagnostiseringen verkar den dock inte vara en orsak till 

det låga förtroendet. De handlingar vilka tillskrivs mest betydelse är istället de som berör 

genomfört eller efterfrågat ansvarstagande samt bekräftelse av de drabbade och deras 

situation. I detta sammanhang är den meningsfyllda handlingen en ursäkt oavsett om den 

uttrycks verbalt eller genom att tillräckligt hög ekonomisk ersättning utbetalas. En annan 

handling vilken markerar en nyckelposition gällande förtroendet kan sägas vara det personliga 

beslutet att inte låta sitt förtroende raseras. Förlåtelse är som nämnt ovanligt och kan endast 

återfinnas hos tre av de 24 individerna vilka förekommer i studien. De personliga besluten att 

gå vidare med livet utifrån de nya förutsättningarna är däremot vanligare och markerar viktiga 

handlingar längs vägen. Studien visar även på hur individerna förväntar sig en interaktion 

med myndigheterna likt den med en annan enskild individ och här syns en upplevd besvikelse 

då de symboliska handlingarna inte bemöts i enlighet med individens normer. Kanske blir 

avsaknaden av eftersökt respons allra tydligast i fråga om frånvaron av ursäkt. Därigenom 

framstår det som att denna studie av ett verkligt fall uppvisar samma omständigheter som de 

hypotetiska studier vilka är de vanligaste undersökningarna kring förlåtelse samt att samma 

handlingar efterfrågas från myndigheter som av privatpersoner. Fynden har kunnat förstås 

med hjälp av en kombination av teorier vilka har behandlat meningsskapande, trygghet i 

tillvaron samt erkännande i relation till social rättvisa. 

Sammantaget kan uppsatsens frågeformuleringar anses vara besvarade då förtroende och 

förändringar inom detta har kunnat identifieras liksom huruvida en förlåtelse har inträtt eller 
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ej. Dessutom har handlingar kunnat urskiljas vilka bidragit till att förstå hur förändringen har 

gått till. 

 

6.2 Metodvalets inverkan på resultatanalysen 

Den ursprungliga tanken var att genomföra en intervjustudie vilket hade kunnat ge ett mer 

detaljerat resultat och fler individuella vinklingar. I den aktuella studien har ingen möjlighet 

till följdfrågor funnits när sådana har uppstått. Ett försök att uppväga denna eventuella brist 

har skett genom att inkludera flera skilda material. Att endast använda sig av artiklar hade 

med största sannolikhet inte kunnat säkerställa att ett narrativ synliggjorts varmed de olika 

insamlingsmetoderna har framstått som befogade.  

Delar av materialet har redogjort för enstaka tillfällen under fallet vilket gäller både 

tidningsartiklar och några av radioprogrammen. Sådana korta utdrag har tydliggjort 

betydelsen av enskilda handlingar. Dokument från statliga myndigheter samt andra artiklar 

och radioprogram har bidragit till att gestalta kontexten. Att inkludera kontexten är alltid av 

vikt vid en fallstudie och har i denna undersökning varit avgörande för att i enlighet med det 

valda teoretiska perspektivet söka förståelse snarare än samband-orsaksförklaringar.  

Ytterligare några delar har redogjort för processen under en längre tid vilket gäller för 

enkäterna, några av radioprogrammen samt de två biografiska texter vilka har använts. 

Tillsammans har de tjänat som garant för varandra och för kontexten. Dessa dokument har 

visat på att de händelser vilka framstått som betydelsefulla utifrån några delar av materialet 

stämmer överens med en helhet och att de har kunnat sammanföras i kronologisk ordning till 

ett sammanhängande narrativ. Variationen av källor och kombinationen av korta och långa 

avsnitt ur individernas historia har därigenom räckt för att uppnå studiens syfte trots 

avsaknaden av regelrätta intervjuer. 

Fördelen med de valda insamlingsmetoderna har dels varit att fler individer har kommit till 

tals än vad som troligen varit möjligt vid en renodlad intervjustudie. Fynden i 

förstahandsmaterialet bestående av enkäter stämmer överens med vad som framkommer i det 

andrahandsmaterial vilket utgör återstoden av materialet. Detta kan ses som en indikation på 

att materialet som helhet kan bedömas vara trovärdigt. 

Dokumenten vilka inhämtats utifrån de skilda datainsamlingsmetoderna har alla genomgått en 

textanalys vilket underlättat sammanställningen av resultatet. Förfarandet har inte påverkats 
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av från- eller närvaron av intervjuer utan har tjänat studiens syfte väl då det tydliggjort 

meningsfulla handlingar och rådande förtroende. Däremot begränsar analysmetoden vilka 

vidare slutsatser som är möjliga att dra av resultaten. Då analysen inte har varit kritisk kan 

uppsatsen inte heller göra anspråk på att visa sanna eller verkliga förhållanden från andra 

perspektiv än just de individer vilka återfinns i materialet. 

 

6.3 Fortsatta studier kring förlåtelse och förtroende 

Syftet med denna studie var att genom att studera förändringar i förtroende se om en individ 

kan förlåta en myndighet enligt samma logik som enskilda individer förlåter varandra. Att 

studerade gruppen av narkolepsidrabbade har därmed inte varit det väsentliga i sig. Trots det 

hoppas jag att uppsatsen kan utgöra ett bidrag till deras strävan efter erkänsla och upprättelse. 

Ett agerande från myndigheternas sida där alla upplever sig som fullgott erkända är troligen 

utopiskt om än eftersträvansvärt i ett försök att åstadkomma ett välfungerande samhälle. Vad 

studien i praktiken dock kan användas till är att hävda behovet av stöd till drabbade individer 

för att uppnå själverkännande. Då individen vidhåller en upplevelse av social orättvisa 

framstår här individens erkännande av sig själv och sina upplevelser som än mer 

betydelsefullt för att hantera vardagens risker. 

Ifrågavarande undersökning innebär ett bidrag till forskningen kring förlåtelse i och med att 

flera individer delar en gemensam upplevelse av åsamkad skada samt att den relation vilken 

förtroendet råder inom inte är mellan enskilda individer utan i samröret mellan organisation 

och individ. Insikten om att de icke utförda handlingarna kan ha större inverkan på förtroendet 

än de förseelser vilka har skett kan ge ytterligare perspektiv i studier om kränkning vilket inte 

har berörts med denna term i uppsatsen men vars närvaro ändå är tydlig.  

En fråga som väcks av det fortsatt minskade förtroendet är huruvida individerna i materialet 

befinner sig längre ifrån att förlåta idag än de var när skadan inträffade. På detta område kan 

resultaten bidra till studier om hur betydelsen av en handling förändras över tid vilket skulle 

kunna öka förståelsen för hur människor hanterar upplevelsen av ett sviket förtroende. Fynden 

visar på att aspekten av tidsförhållandet mellan skada och ursäkt är något som bör tas i 

beaktan i arbetet med att återskapa eller upprätthålla ett förtroende. En studie av samma 

material med utgångspunkt i Bourdieus teori om sociala fält skulle exempelvis kunna belysa 

hur de drabbade positionerar sig i förhållande till andra drabbade och de statliga 

myndigheterna i sin kamp för erkännande. 
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Denna studie har inte alls berört de nuvarande omständigheterna med Covid-19. Det är 

visserligen en pandemi liksom svininfluensan men ännu råder inte samma förutsättningar för 

att studera förlåtelse utifrån de individer vilka kan anses sig drabbade av myndigheternas 

agerande. Framtida studier kring Covid-19 kommer dock att utföras och det skilda agerande 

från myndigheternas sida vid de bägge pandemierna kan komma att vara av intresse. Fynden 

kan då tjäna som en del i att bedöma hur de olika strategierna har inverkat på förtroendet hos 

den svenska befolkningen. 
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120. Motala & Vadstena Tidning 
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127. Norra Skåne 

128. Norran 

129. Norrbottens-Kuriren 

130. Norrköpings Tidningar 

131. Norrköpings-Magazinet 

132. Norrtelje Tidning 
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133. Nya Kirunabladet 

134. Nya Kristinehamns-Posten 

135. Nya Lidköpings-Tidningen 

136. Nya Ludvika Tidning 

137. Nya Wermlands-Tidningen 

138. Nybro Posten 

139. Nybro Tidning 

140. Nyheterna Östra Småland 

141. Nyhetstidningen 

142. Nynäshamns-Posten 

143. Oskarshamns-Tidningen 

144. Piteå-Tidningen 

145. Provinstidningen Dalsland 

146. Sala Allehanda 

147. Sesam 

148. Sigtunabygden/Knivstabygden 

149. Siren 

150. Sjuhäradsbygdens Tidning 

151. Skaraborgs Allehanda 
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153. Skaraborgsbygden 

154. Skånes Fria 

155. Skånska Dagbladet 
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157. Smålands Dagblad 

158. Smålands-Tidningen 

159. Smålandsposten 

160. Smålänningen 

161. ST tidningen 

162. Stockholms Fria Tidning 

163. Stockholms Tidningen 

164. Strengnäs Tidning 

165. Strömstads Tidning / Norra Bohuslän 

166. Sundsvalls Nyheter 

167. Sundsvalls Tidning 

168. Svenljkunga & Tranemo Tidning 

169. Svenska Dagbladet 

170. Sydsvenskan 

171. Sydsvenskan Tematidningar 

172. Sydöstran 

173. Säffle-Tidningen 

174. Sändaren 

175. Söderhamns-Kuriren 

176. SöderhamnsNytt 

177. Södermanlands Nyheter 

178. Södertäljeposten 

179. Södra Dalarnes Tidning 
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180. Sölvesborgs-Tidningen 

181. Tidningen Härjedalen 

182. Tidningen Ångermanland 

183. Tranås Tidning 

184. Tranås-Posten 

185. TranåsAktuellt 

186. Trelleborgs Allehanda 

187. Trollhättan 7 Dagar 

188. TTELA 

189. Täby Allehanda 

190. Uddevalla 7 Dagar 

191. Ulricehamns Tidning 

192. Umeå Tidning 

193. Uppsalatidningen 

194. Uppsala Nya Tidning 

195. Varbergs Posten 

196. Vestmanlands Läns Tidning 

197. Vetlanda-Posten 

198. Vi Föräldrar 

199. Vi Föräldrar – Special 

200. Vimmerby Tidning 

201. Vänersborgaren 

202. Värmlands Folkblad 

203. Värmlands Folkblad Tematidning 

204. Värmlandsbygden 

205. Värnamo Nyheter 

206. Västerbottens Mellanbygd 

207. Västerbottens-Kuriren 

208. Västerbottningen 

209. Västerviks-Posten 

210. Västerviks-Tidningen 

211. VästeråsDirekt 

212. Västgöta-Bladet 

213. Västkustkuriren 

214. Västra Uppland 

215. Växjöbladet/Kronobergaren 

216. Ystads Allehanda 

217. Ölandsbladet 

218. ÖP magasin 

219. Örebroar’n 

220. Örnsköldsviks Allehanda 

221. Österlen Magasinet 

222. Öresunds-Posten 

223. Östgöta Correspondenten 

224. Östhammars Nyheter 

225. Östra Småland 

226. Östra Uppland  
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2. Andersson, Lotta. 2011. ”Många vet inte att de kan få ersättning”. Kalmars Allehanda. 
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12. Karlsson, Amy. 2015. Narkolepsikampen fortsätter för Elias. Västerviks-Tidningen. 6 
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13. Karlsson, Kjell-Arne. 2011. Elias, 11, fick obotlig narkolepsi av influensavaccin. 

Västerviks-Tidningen. 7 juni, 4. 
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Falköpings Tidning. 2 maj, 16. 
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Bilaga 4 

E-postintervju inför masteruppsats inom sociologi 

 

Deltagandet är, som nämnts i informationsbrevet, helt frivillig och du kan välja att avstå från 

att svara. Det finns inga rätta eller felaktiga svar utan det är din åsikt som är det intressanta!  

Längden på svaren är helt upp till dig. Du är inte tvingad att svara på alla frågor men desto 

mer du skriver desto mer kan jag få ut av studien. Vill du skriva ett ord så är det okej, vill du 

skriva en hel sida per svar så är det fantastiskt! 

Allt material kommer att avidentifieras i uppsatsen och frågan om namn här nedan är endast 

till för att jag ska kunna hålla isär de olika intervjuerna under arbetets gång. (Du kan således 

använda dig av ett fiktivt namn ifall du önskar.) 

Stort tack på förhand för din villighet att delta! 

/Lia Roos 

 

 

Namn:  

Ålder:  

 

1) Är det du eller en nära anhörig till dig som har drabbats av narkolepsi?  

 

 

 

2) Hur kom det sig att du/ni tog beslutet om att genomföra vaccinationen?  

 

 

 

3) Minns du hur du/ni kände inför/resonerade kring vaccinationen?  

 

 

4) Vad visste du innan om: 

 

- risker med vaccinationer?  
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- eventuella biverkningar?  

 

 

- vad vaccination är?  

 

 

 

5) Hade du några tankar på att det kunde finnas risker?  

 

 

 

6) Minns du hur du insåg att något inte stod rätt till?  

 

 

 

7) Vad tänkte du när du förstod att det du/nära anhörig drabbats av var en biverkning av 

vaccinet?  

 

 

 

8) Hur känner/resonerar du idag kring: 

 

- vaccinationskampanjen?  

 

- myndigheternas agerande?  

 

 

- framtida vaccinationer?  
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- statens påverkan på privatpersoner?  

 

 

- ditt och andras förtroende för statliga myndigheter?  

 

 

 

9) Den situation du/nära anhörig lever i nu är förstås annorlunda från hur ditt/ert liv såg ut 

innan du/nära anhörig fick narkolepsi; hur har du/ni gjort för att hantera det?  

 

 

 

 

10) Har du/ni gjort något aktivt eller fattat något särskilt beslut för att gå vidare med livet efter 

att du/nära anhörig drabbats av symptom på narkolepsi?  

 

 

 

11) Övrigt som du skulle vilja tillägga?  
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Bilaga 5 

Kodschema över huvudkategorier med tillhörande kodfrågor 

 

Huvudkategori ”Kontext” 

År då dokumentet upprättats. 

1. Behandlar texten världens inställning till svininfluensan. 

a. Hur uppfattades/beskrevs influensan, vilka emotioner orsakade tanken på den? 

2. Behandlar texten konsekvenser av svininfluensan. 

a. Vilka problem kunde influensan orsaka 

3. Behandlar texten beslutsunderlag och beslutsprocesser för statliga myndigheter. 

a. Redogörs det för byråkratiska processer? 

b. Hur beskrivs dessa? 

4.  Behandlar texten symptom på narkolepsi. 

a. Vilka symptom nämns?  

b. vilka emotioner orsakar upplevelsen av dem hos den drabbade/hens 

omgivning? 

c. Vilka effekter på det vardagliga livet har dessa symptom 

5. Behandlar texten allmänhetens/medias intresse för narkolepsi 

a. Vad karaktäriserar intresset 

b. Talar personen för sig själv eller utifrån en organisation/institution 

6. Behandlar texten de drabbades ekonomiska situation 

a. Vilka emotioner karaktäriserar frågan om ersättning 

b. Framställs ersättningen som tillräcklig 

c. Framstår frågan om ersättning ha någon annan innebörd än ekonomisk 

 

Huvudkategori ”Förtroendet för vaccinationskampanjen” 

1. Uttrycks tvivel kring vaccinationen? 

2. Vilket anges som främsta orsak att genomföra vaccinationen?  

3. Kan denna orsak återföras till den statliga vaccinationskampanjen? 
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Huvudkategori ”Upplevelsen av insikt om narkolepsi” 

1. Vilka emotioner uttrycks kring besked om diagnos? 

2. Framstår diagnosen som positiv eller negativ utifrån individens aktuella 

omständigheter?  

3. Vilken orsak till denna upplevelse framkommer? 

 

Huvudkategori ”De drabbades samröre med myndigheter gällande narkolepsi” 

1. Vad karaktäriserar beskrivningen av samröret med myndigheter i processen för att få 

en diagnos? 

2. Nämns någon särskild myndighet gällande punkt 1?  

3. Vad karaktäriserar beskrivningen av samröret med myndigheter i processen gällande 

ersättning? 

4. Nämns någon särskild myndighet gällande punkt 3?  

 

Huvudkategori ”Förtroendet för myndigheter idag” 

1. Vad karaktäriserar synen på statliga myndigheter i efterhand? 

2. Har den förändrats efter vaccinationen?  

3. Hur uttrycks detta? 

 

Huvudkategori ”Betydelsefulla handlingar före propositionen 2016” 

1. Berör de meningsfulla handlingarna ekonomisk ersättning? 

2. Vilka andra utförda handlingar/beslut beskrivs som viktiga?  

3. Skäl till att dessa är viktiga? 

4. Är handlingarna utförda av den drabbade individen själv eller av någon annan? 

5. Vilka icke utförda handlingar/beslut efterfrågas? 

6. Skäl till att dessa efterfrågas? 
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Huvudkategori ”Betydelsefulla handlingar efter propositionen 2016” 

1. Berör de meningsfulla handlingarna ekonomisk ersättning? 

2. Vilka andra utförda handlingar/beslut beskrivs som viktiga?  

3. Skäl till att dessa är viktiga? 

4. Är handlingarna utförda av den drabbade individen själv eller av någon annan? 

5. Vilka icke utförda handlingar/beslut efterfrågas? 

6. Skäl till att dessa efterfrågas? 
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Bilaga 6 

Exempel på kodschema vilket har använts i studien 

 

Tabell 1. Utdrag ur kodschema 

Mening Meningsbäran

de enhet 

Huvudkategori Underkategori Kod 

Vägen till 

diagnos, och att få 

mediciner som 

hjälper [Person 3] 

att leva som 

vanligt, har tagit 

tid. 

har tagit tid Samröret med 

myndigheter 

gällande 

diagnostisering av- 

och ersättning för 

narkolepsi 

beskriver 

samröret med 

myndigheter i 

processen för att 

få en diagnos 

Utdraget 

Jag hade fått 

kontakta/besöka 

sjukvården 28 

gånger innan de 

kunde finna något 

resultat. 

kontakta/besök

a sjukvården 

28 gånger 

innan de kunde 

finna något 

resultat 

Samröret med 

myndigheter 

gällande 

diagnostisering av- 

och ersättning för 

narkolepsi 

beskriver 

samröret med 

myndigheter i 

processen för att 

få en diagnos 

Utdraget 

Nu kände jag att 

något måste 

verkligen göras åt 

mina besvär. 

något måste 

verkligen 

göras 

Samröret med 

myndigheter 

gällande 

diagnostisering av- 

och ersättning för 

narkolepsi 

beskriver 

samröret med 

myndigheter i 

processen för att 

få en diagnos 

Frustration 

 

 

 


