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Sammanfattning 

Syftet med denna explorativa intervjustudie är att undersöka hur unga vuxna personer 

med blödarsjuka (PMB) upplever sin tillvaro med sjukdomen i dagens Sverige. Särskilt 

fokus riktas mot blödarsjukans betydelse för identiteten och de sociala relationerna, 

vilket tidigare har studerats i liten utsträckning. Tidigare studier har visat att 

blödarsjukan kan associeras med fysiska, psykiska och sociala begränsningar för PMB i 

alla åldrar och kontexter, men att livsvillkoren för unga vuxna i Sverige numera ofta 

upplevs som goda tack vare den höga medicintillgången. Det empiriska materialet 

utgjordes av semistrukturerade intervjuer med sex män (18–36 år) med moderat/svår 

blödarsjuka (hemofili A eller von Willebrands sjukdom). Materialet inhämtades, 

betraktades och analyserades med inspiration från fenomenologin. Burkes identitetsteori 

och modell för identitetsprocesser samt Goffmans stigmateori användes för att tolka och 

förstå deltagarnas berättelser. Analysen beskriver en komplexitet i upplevelsen av att 

leva med blödarsjuka. Sjukdomen upplevs ha inverkat på deltagarnas 

identitetskonstruktion genom reflekterade värderingar från den nära omgivningen, 

samhällsnormer och olika aktörers syn på fenomenet hälsa. Deltagarna uppvisar 

genomgående en stark resiliens och ser inte sjukdomen som ett stort hinder i livet. 

Andra PMB framställs som viktiga för denna positiva attityd. Trots resiliensen bedriver 

en majoritet av deltagarna olika typer av stigmahantering där blödarsjukan ibland döljs 

eller avdramatiseras för att undvika negativa sociala konsekvenser. Studien bidrar till att 

öka förståelsen för hur blödarsjukan kan upplevas och hanteras i en kontext med 

medicintillgång, vilket kan vara betydelsefullt för både sjukvården och för PMB själva 

och deras anhöriga. Kommande studier föreslås undersöka unga vuxna kvinnors 

upplevelser av att leva med blödarsjuka.  
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1. Inledning 

Perhaps the broadest characterization of the hemophiliac that can be made is that his disease 

places him in a special category in society. He is a social deviant who of necessity cannot 

occupy the expected series of social roles nor perform in the socially expected fashion because 

of his having inherited a deficiency in the blood coagulating mechanism. This defect poses a 

constant threat to survival. A considerable portion of the hemophiliac´s life must be lived in 

this framework of ever-present danger. 

Katz (1963, s. 1667) 

1.1. En kort historik 

Att blodet kan koagulera, levra sig, är en viktig funktion för vår överlevnad. Blödarsjuka är en 

samlingsbenämning på ett antal sjukdomar som innebär att blodet helt eller delvis saknar vissa 

protein, så kallade koagulationsfaktorer, som bidrar till att det koagulerar vid en blödning 

(Socialstyrelsen, 2015). Blödarsjuka beskrevs för första gången i den medicinska litteraturen 

år 1803 (Franchini & Mannucci, 2014), men symtomen finns dokumenterade sedan tusentals 

år tillbaka (Aledort et al., 2012). Blödarsjuka behandlades länge med mindre utvecklade 

metoder och begränsad framgång – medellivslängden för personer med svår blödarsjuka i 

Sverige var under första halvan av 1900-talet bara drygt 16 år (Franchini, Tagliaferri & 

Mannucci, 2007) och så sent som under 1970-talet 50 år (Larsson & Wiechel, 1983). Sedan 

1950-talet har det dock funnits effektiv medicin i Sverige (Nilsson, Berntorp, Löfqvist & 

Pettersson, 1992) och idag är Sverige ett av de länder med högst medicintillgång per capita 

(O'Mahony, Noone, Giangrande & Prihodova, 2013). Därför kan personer med blödarsjuka 

(PMB1) i Sverige numera oftast leva aktiva liv med en normal förväntad livslängd (Lövdahl et 

al., 2013). Katz inledande citat är lyckligtvis blott en smärtsam påminnelse om livet som PMB 

i Sverige innan medicinens revolutionerande intåg, men tyvärr ännu i stora delar av världen en 

beskrivning av nuläget (Stonebraker et al., 2020).  

 

 
1 PWH (Person with Haemophilia) används ofta i litteraturen. Här används den svenska varianten PMB 

istället för t.ex. ”blödarsjuk” för att undvika ett etiketterande språkbruk och för att inkludera von 

Willebrands sjukdom. 
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1.2. Diagnoser, symtom och behandling 

Hemofili A och B tillhör de vanligaste blödningssjukdomarna och förekommer hos cirka 1 på 

10 000 pojkar (Socialstyrelsen, 2015). Hemofili drabbar nästan uteslutande pojkar eftersom 

den ärvs recessivt via en muterad gen på X-kromosomen. Det innebär att sjukdomen 

manifesteras när det inte finns en dominant, normal gen på den andra könskromosomen. 

Kvinnor, vars andra X-kromosom oftast saknar mutationen, blir därför ”bärare” av anlaget 

utan att själva utveckla blödarsjuka (även om bärarskapet kan medföra en faktornivå som 

motsvarar mild blödarsjuka). Män däremot saknar motsvarande gen på Y-kromosomen, vilket 

gör att den muterade genen styr det genetiska uttrycket och leder till blödarsjuka. Von 

Willebrands sjukdom är en annan typ av blödarsjuka som kan ge liknande symtom som 

hemofili A och B. Termen blödarsjuka avser fortsättningsvis dessa tre olika diagnoser.  

 

Blödarsjuka indelas i mild, moderat och svår form utifrån koncentrationen och/eller 

funktionen av den saknade koagulationsfaktorn (Socialstyrelsen, 2015). Moderat och svår 

blödarsjuka karaktäriseras av ökad blödningsbenägenhet i muskler, leder och slemhinnor, 

ibland till synes spontant uppkomna. Vid skador mot huvud eller inre organ kan blödningarna 

bli livshotande om de inte behandlas. De långsiktiga fysiska konsekvenserna av upprepade 

eller obehandlade blödningar kan vara kronisk smärta och försämrad led- och muskelfunktion. 

Blödarsjuka behandlas i regel med egenvård genom att den saknade koagulationsfaktorn 

tillförs intravenöst. Behandlingen är i Sverige ofta profylaktisk (förebyggande), men vid 

mild/moderat blödarsjuka kan medicinen ibland tas vid behov först när en blödning uppstår. 

De första medicinerna som användes under 1950- till 1980-talet utsatte PMB för en stor risk 

för blodsmitta. Många fick hepatit B och C, och i början på 1980-talet infekterades 104 PMB i 

Sverige med HIV efter att ha behandlats med defekt faktorkoncentrat framställt ur blodplasma 

(Socialstyrelsen, 2015). Flera länder drabbades och under 1980- och 1990-talet dog tusentals 

PMB i AIDS (Mannucci, 2008). Händelserna bidrog till en snabb medicinsk utveckling. I 

slutet av 1980-talet kom de första genteknologiskt framställda preparaten som huvudsakligen 

används idag och som betraktas som säkra ur smittsynpunkt (Socialstyrelsen, 2015). En 

allvarlig komplikation som fortfarande kan uppstå i behandlingen är att immunförsvaret 

utvecklar antikroppar mot den tillförda koagulationsfaktorn, vilket hindrar medicinen från att 

verka (Astermark, 2006). 
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1.3. Problemformulering 

Förståelsen för blödarsjukans psykosociala effekter försvåras av att tidigare studier har använt 

olika metoder och deltagare med olika diagnoser i blandade åldrar (Cassis, Querol, Forsyth & 

Iorio, 2012). Tolkningen och överförbarheten av resultaten påverkas även av att hälsopolitiska 

och sociala skillnader mellan olika länder skapar en stor variation i livsvillkoren för PMB. 

Flera studier har uttryckt ett behov av kvalitativa studier som undersöker erfarenheter, 

attityder och hanteringsstrategier hos PMB (Beeton, Neal & Lee, 2005; Cassis et al., 2012) 

samt hur identitetskonstruktionen kring blödarsjukan kan se ut (Diesen & Grut, 2017). Curtis 

et al. (2015) och Hughes et al. (2020) menar att just unga vuxna är en särskilt intressant grupp 

att studera eftersom de ofta förväntas ha en normal livskvalitet till följd av de medicinska 

framstegen. Kvalitativa studier som har undersökt dessa frågeställningar i en svensk kontext 

är, som nästa kapitel visar, lätträknade, vilket skapar en kunskapslucka som denna studie ska 

utforska.  

 

1.4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna explorativa studie är att via semistrukturerade intervjuer undersöka hur 

unga vuxna PMB upplever sin livssituation i dagens Sverige och hur de ser på blödarsjukans 

betydelse för deras identitet och sociala relationer. Att ta tillvara på deras levda erfarenheter 

och upplevelser av sjukdom och hälsa kan vara värdefullt för exempelvis sjukvården, 

skolväsende, arbetsgivare och inte minst för PMB själva och deras anhöriga.  

 

Frågeställningarna som undersöks är: 

• Hur upplever deltagarna att det är att leva med blödarsjuka? 

• Hur konstruerar de sin identitet som PMB? 

• Hur hanterar de blödarsjukan i sina sociala relationer?  

 

Frågeställningarna angrips utifrån ett teoretiskt perspektiv som tar avstamp i den symboliska 

interaktionismen, med särskild vikt vid Burkes (1991) och Goffmans (2020) syn på identitet 

respektive stigmahantering som sociala fenomen, formade av samhällsnormer och en aktivt 

tolkande, meningsskapande individ.  
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1.5. Uppsatsens disposition 

Kapitel två redogör för hur den tidigare forskningen i ämnet har bedrivits och vilka resultat 

som har erhållits. Denna studies position i sammanhanget diskuteras och frågeställningarna 

motiveras. Det följs av kapitel tre där det teoretiska ramverket läggs fram. Ljuset riktas mot 

symbolisk interaktionism i allmänhet, och Burkes (1991) identitetsteori och Goffmans (2020) 

stigmateori i synnerhet. Kapitel fyra beskriver de metodologiska aspekterna, där bland annat 

studiens ansats och genomförande skådas under lupp, liksom mitt eget perspektiv som 

insider2. I kapitel fem presenteras studiens resultat och analys. Deltagarnas upplevelser och 

levda erfarenheter beskrivs och tolkas i relation till tidigare studier och det teoretiska 

ramverket. Kapitlet kretsar kring identitetsprocesser, resiliens och stigmahantering. Därefter 

följer en avslutande diskussion i kapitel sex. Här förs ett resonemang om resultaten och deras 

relation till tidigare studier, teoretiskt ramverk och metodval. Slutligen diskuteras studiens 

praktiska implikationer tillsammans med förslag på kommande studier, följt av några 

avrundande personliga reflektioner.  

 
2 Jag har själv hemofili A i moderat form.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras ett urval av den forskning i fältet som är mest relevant för denna 

studie. Det första avsnittet syftar till att ge en bredare förståelse för blödarsjukans fysiska och 

psykosociala effekter. I dessa redogörelser framkommer det hur PMB på olika sätt kan 

uppleva att sjukdomen inverkar på deras sociala relationer. Därefter redogörs kortfattat för hur 

dagens förutsättningar leder till nya utmaningar för PMB. I de sista två avsnitten presenteras 

studier som har visat hur blödarsjukan kan ses som en tillgång, samt hur den kan påverka 

identiteten. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring hur denna studie förhåller sig till de 

tidigare och vilken kunskap den kan bidra med.  

 

2.1. Fysiska och psykosociala effekter 

Litteraturen är enig i att det var värre förr. Profylax och säkra mediciner har på ett 

fundamentalt sätt förändrat livsvillkoren för PMB (Aledort et al., 2012; Cassis et al., 2012; 

Lindvall, von Mackensen & Berntorp, 2012; Plug et al., 2008; Royal el al., 2002). Många 

PMB växte dock upp utan medicin, och många lever än idag under svåra förhållanden 

eftersom medicintillgången varierar stort mellan olika länder (Stonebraker et al., 2020). Det 

gör att PMB svårligen kan betraktas som en homogen grupp med likartade livsvillkor. Ålder, 

nationalitet och form av blödarsjuka tenderar att ha en stor indirekt betydelse för PMB:s hälsa. 

Alla forskningsresultat behöver betraktas med detta i åtanke.  

 

2.1.1. Olika grupper av PMB – olika påverkan 

På en mycket generell nivå konstaterade Cassis et al. (2012) i en forskningsöversikt att PMB 

upplever en lägre livskvalitet än majoritetsbefolkningen3 och att blödarsjukan kan inverka 

negativt på den fysiska och psykosociala hälsan. Sådana negativa aspekter var särskilt uttalade 

i Barlow, Stapley och Ellard (2007) som intervjuade nio PMB mellan 28 och 84 år. De fann 

att flertalet hade upplevt diskriminering på arbetsplatsen och mobbing i skolan. Samtliga 

uppgav att sjukdomen påverkade deras psykiska hälsa, exempelvis i form av stigmatisering, 

 
3 I detta sammanhang avser majoritetsbefolkningen de som inte har blödarsjuka.  
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fördomar och oro inför framtiden. De flesta valde därför att inte berätta om sjukdomen i 

onödan. Benägenheten att dölja blödarsjukan observerades även av Cassis et al. (2014) som 

undersökte blödarsjukans psykosociala effekter via enkäter med 675 PMB från tio länder i 

fem världsdelar. Många av respondenterna upplevde utanförskap, fördomar och oro som 

försvårade de sociala relationerna. En tredjedel hade mött negativa reaktioner när de berättat 

om blödarsjukan och valde därför att dölja den i vissa sammanhang. Som kontrast till dessa 

nedslående resultat fann Hartl et al. (2008) via en enkätstudie med 53 österrikiska PMB (19–

59 år) att deltagarna, trots sämre fysisk hälsa och lägre sysselsättning än kontrollgruppen, 

hade en likvärdig emotionell och social funktion och uppvisade en stark förmåga att anpassa 

sig mentalt till blödarsjukan.  

 

De PMB som levde innan 1960- och 70-talet, när effektiv medicin blev tillgänglig på bred 

front, upplever i högre utsträckning än de yngre en fysiskt nedsatt förmåga och kronisk smärta 

till följd av de obehandlade blödningarna under uppväxten (Siboni et al., 2009). De äldre har 

lägre hälsorelaterad livskvalitet, högre förekomst av depression samt en större negativ social 

påverkan, exempelvis i form av diskriminering och begränsningar i yrkeslivet (Brodin, 

Sunnerhagen, Baghaei & Törnbom, 2015; Cassis et al., 2012; Plug et al., 2008). Men även om 

yngre PMB generellt upplever en högre livskvalitet finns en omfattande problematik 

rapporterad också inom denna grupp. Witkop et al. (2015) analyserade enkätsvar från 230 

PMB mellan 18 och 30 år och observerade en kraftig påverkan från sjukdomen. 70 % beskrev 

att fysisk smärta hindrade vardagsaktiviteter, och mer än 30 % upplevde att sjukdomen 

påverkade förmågan att skapa nära relationer till nuvarande eller potentiella partners. Ångest, 

depression och oro för framtiden var vanligt förekommande och många undvek att berätta om 

sjukdomen i onödan. Många uppgav dessutom att de hade svårt att få heltidsanställning eller 

hade förlorat jobbet på grund av blödarsjukan. En liknande påverkan i yrkeslivet påvisades av 

Curtis et al. (2015), som via enkäter och intervjuer undersökte 141 amerikanska PMB mellan 

18 och 34 år och fann en högre arbetslöshet och lägre skolprestation hos deltagarna än hos 

jämnåriga utan blödarsjuka. Plug et al. (2008) konstaterade vidare att unga vuxna PMB i 

Nederländerna studerade högre upp i åldrarna, vilket sågs som ett sätt att undvika fysiskt 

krävande arbeten då nästan hälften av de yrkesverksamma med svår blödarsjuka beskrev 

smärta och hög sjukfrånvaro. Utanförskapet och tendensen att dölja blödarsjukan skildrades 

även av Potì, Palareti, Emiliani, Rodorigo och Valdrè (2018) som intervjuade italienska PMB 

mellan 11 och 25 år. De beskriver också hur de unga vuxna började söka efter sjukdomens 
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uppkomst i familjens historia och reflektera över dess ärftlighet som ett led i att förstå och 

acceptera sin diagnos.  

 

Även i en nordisk kontext finns det ett brett spektrum av upplevelser av livet som PMB. 

Lindvall et al. (2006) utförde en enkätstudie med 108 svenska, danska och norska PMB 

mellan 13 och 25 år och fann att en stor majoritet skattade sin hälsa som mycket god eller 

utmärkt och upplevde sig ha samma livsmöjligheter som dem utan blödarsjuka avseende 

fysisk aktivitet, karriär och fritid. Nästan alla hade berättat om blödarsjukan för sina vänner. 

Lindvall et al. (2012) fann i sin enkätstudie med 105 svenska PMB mellan 18 och 84 år att 

den hälsorelaterade livskvaliteten överlag var jämförbar med majoritetsbefolkningen. I 

åldersgruppen 45–64 år fanns dock en negativ påverkan på den fysiska statusen. Brodin et al. 

(2015) genomförde en kvalitativ studie och intervjuade 14 svenska PMB mellan 19–80 år, 

varav sju mellan 19–41 år. Deltagarna framställde blödarsjukan som en del av livet som de 

hade lärt sig att hantera. Samtliga i den yngre gruppen var kapabla till heltidssysselsättning 

och kunde delta i nästan alla fritidsaktiviteter. En viss negativ påverkan från blödarsjukan 

skildrades genom att flera hade valt karriär med hänsyn till blödarsjukan i syfte att undvika 

fysiskt krävande arbeten, samt att de ibland valde att dölja blödarsjukan eftersom de hade känt 

sig stigmatiserade i barndomen.  

 

Det är inte bara män med svår blödarsjuka som upplever sjukdomen som begränsande. Chai-

Adisaksopha et al. (2021) studerade enkätsvar från 236 PMB med mild/moderat form och 

observerade en lägre hälsorelaterad livskvalitet och mer fysisk smärta hos deltagarna jämfört 

med majoritetsbefolkningen. Liknande resultat erhölls av Witkop et al. (2021) som 

sammanställde resultaten från två studier som med blandade metoder studerade 375 PMB 

med mild/moderat blödarsjuka. Utöver fysiska begränsningar upplevde en stor majoritet 

negativ påverkan på relationerna till kollegor, vänner och arbetsgivare. Avslutningsvis belyste 

Diesen och Grut (2017) situationen för kvinnor med blödarsjuka, som ofta förbises i studier 

om blödarsjuka4. I studien konstaterades att kvinnor ofta möts av misstro från omgivningen, 

som tror att kvinnor inte kan ha blödarsjuka. De kände även oro för sin fertilitet och beskrev 

negativa erfarenheter och stigma relaterade till bland annat rikliga menstruationer.  

 

 
4 Tyvärr även i föreliggande studie eftersom samtliga deltagare är män.  
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2.1.2. Nya tider, nya strider  

Unga vuxna PMB förväntas numera ofta ha en ”normal” livskvalitet (Curtis et al., 2015). Men 

vad innebär egentligen denna diskurs om normalitet? Den frågan undersökte Hughes et al. 

(2020), som med kvalitativa metoder studerade 51 PMB i blandade åldrar från fem europeiska 

länder. Författarna argumenterar för att normalitetsdiskursen skymmer det faktum att PMB 

fortfarande, objektivt sett, kan vara fysiskt och psykosocialt begränsade. De menar att det 

kollektiva minnet i PMB-communityn av den hårda tiden innan medicinens intåg kan bidra till 

en splittrad identitet; unga PMB känner sig normala i jämförelse med tidigare generationer, 

men samtidigt annorlunda i jämförelse med jämnåriga vänner utan blödarsjuka. En majoritet 

av deltagarna upplevde begränsningar i vardagen och uppgav att de anpassar sina aktiviteter 

för att undvika blödningar som fortfarande orsakar frustration och smärta. 

Blödningsrelaterade problem uppstår även hos PMB med medicintillgång eftersom en 

framgångsrik behandling ställer krav på individanpassning, timing och efterlevnad, vilket inte 

alltid uppfylls. Hughes et al. (2020) målar upp en orsakskedja där normaliseringen leder till en 

okunskap om sjukdomen som gör att många unga PMB tar alldeles för stora risker, med 

försämrad fysisk hälsa som följd. Risktagandet hos unga vuxna män med blödarsjuka 

berördes även i fokusgruppsintervjuer av Kalmar, Oliffe, Currie, Jackson och Gue (2016). De 

menar att denna grupp PMB tenderar att testa kroppens gränser i en strävan att uppfylla 

maskulina samhällsideal, som en protest mot sjukdomens begränsningar. Nilson et al. (2012) 

såg samma mönster i intervjuer med 18 kanadensiska PMB mellan 17 och 31 år som tog 

avstånd från sjukdomen genom att ägna sig åt riskfyllda aktiviteter och slarva med medicinen. 

Det finns bevisligen flera aspekter, såväl positiva som negativa, av det nya ”normala” livet 

som ung vuxen PMB.  

 

2.2. Blödarsjukan som en tillgång 

Några studier har med kvalitativa metoder belyst hur blödarsjukan kan upplevas som en källa 

till vänskap, kunskap och mental styrka. Beeton et al. (2005) genomförde fokusgrupper och 

intervjuer med 19 PMB mellan 27 och 73 år, varav flera med antikroppar och/eller HIV. 

Deltagarna beskrev genomgående sjukdomen som en del av livet, som genom att den kunde 

behandlas gav en högre livskvalitet. De uttryckte en tacksamhet för medicinen och de äldre 

var stolta över att ens vara vid liv. Deltagarna utnyttjade blödarsjukan till att hitta 



 

 9 

intellektuella intressen och till att bli framgångsrika i sina yrken. Den positiva attityden 

avspeglades även i deltagarnas vilja att ”ge tillbaka” genom att delta i studier och vara vänlig 

mot andra människor. Samma tendenser kunde ses i Ratajová et al. (2020), som intervjuade 

fem tjeckiska män (26–67 år) med svår hemofili. Författarna använde begreppet ”resiliens” 

för att resonera kring deltagarnas förmåga att omvandla sjukdomen till en tillgång. De menar 

att det handlar om en sorts mental spänstighet, en inre kraft som uttrycks i deras attityder och i 

förmågan att anpassa sig till sin svåra livssituation. De framhöll dessutom deltagarnas 

relationer till nära vänner som en nyckel till välmående. Blödarsjukans positiva betydelse för 

identiteten var också tydlig i Fletcher, Jenner, Holland, Chaplin och Khair (2021). Flera av 

deltagarna i deras fokusgrupper och intervjuer uppgav att blödarsjukan var så pass djupt rotad 

i deras identitet att de inte skulle vilja bli av med den (om framtida behandlingsmetoder skulle 

göra det möjligt). De definierade sig som blödarsjuka, och att bli ”frisk” skulle innebära en 

identitetsförlust.  

 

2.3. Identitet och maskulinitet 

Temat ”identitet och maskulinitet” har stått i centrum i flera studier. Både Diesen och Grut 

(2017) (litteraturstudie) och Reinicke, Søgaard och Mentzler (2019) (intervjustudie med nio 

danska PMB mellan 40 och 54 år) argumenterar för att män med blödarsjuka kan påverkas i 

sina sociala relationer av att inte kunna delta i typiskt manligt kodade aktiviteter. Williams 

och Chapman (2011) visade att det även gäller i barndomen där pojkar kan uppleva ett 

utanförskap som gör att de döljer sjukdomen eller hävdar sig med ett risksökande beteende – 

ett mönster som Reinicke et al. (2019) såg fortsätta in i vuxen ålder, där oförmågan att möta 

maskulina samhällsideal ledde till ökat risktagande. Reinicke et al. (2019) menar att PMB-

identiteten för män präglas av två teman som båda kretsar kring maskulinitet; att vara ”tuff” 

och att vara expert på sjukdomen. De fann att deltagarna ibland omformulerade blödarsjukan 

till en styrka. Den gjorde dem härdade och tuffa, och att vara expert på sin diagnos sågs som 

ett tecken på kontroll. Liknande fynd gjorde Kalmar et al. (2016) vars intervjupersoner såg 

blödarsjukan som en chans att inhämta maskulint socialt kapital genom att bevisa sin styrka 

och förmåga att resa sig i motgång.  
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2.4. Avslutande kommentar 

En betydande del av den tidigare forskningen har syftat till att kvantifiera den upplevda 

livskvaliteten hos PMB för att kunna utvärdera läkemedelseffekter och motivera dess höga 

kostnader (Aledort et al., 2012). Tidigare studier har inom relevansen för mitt område nått tre 

huvudsakliga slutsatser; 1) PMB i alla sammanhang kan fortfarande uppleva negativa fysiska 

och psykosociala konsekvenser av blödarsjukan, 2) PMB kan uppvisa en resiliens och se 

blödarsjukan som en tillgång, 3) PMB kan uppleva att blödarsjukan på olika sätt påverkar 

deras identitet. Syftet i föreliggande studie är att undersöka hur unga vuxna PMB upplever sin 

tillvaro med blödarsjuka i dagens Sverige. Det har till min kännedom tidigare endast 

undersökts antingen kvantitativt (t.ex. Lindvall et al., 2012) eller kvalitativt med PMB i 

blandade åldrar och utan särskilt fokus på identitet och sociala relationer (t.ex. Brodin et al., 

2015). Internationella studier som har studerat unga vuxna med kvalitativa metoder ger 

intressanta perspektiv, men varje land har unika förhållanden. De specifika teman som utgör 

denna studies frågeställning tycks således vara tämligen outforskade. Från flera håll har det 

efterlysts kvalitativa studier som undersöker PMB:s – särskilt unga vuxnas – subjektiva 

upplevelser av blödarsjukan. Denna studie svarar på efterlysningen och intar position i 

kunskapsluckan.  
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3. Teoretiskt och begreppsligt 

ramverk 

I detta kapitel presenteras de teorier och begrepp som utgör studiens analytiska utgångspunkt. 

För att tolka och förstå respondenternas upplevelser kring identitet och sociala relationer 

används huvudsakligen Burkes (1991) identitetsteori och modell för identitetsprocesser samt 

Goffmans (2020) stigmateori. Begreppet ”resiliens” används för att belysa att deltagarna 

generellt inte ser sjukdomen som ett hinder i livet. Begreppet introduceras kortfattat i detta 

kapitel för att senare vidareutvecklas i analysen. Den symboliska interaktionismen förenar de 

teoretiska perspektiven och riktar ljuset mot de sociala interaktionernas betydelse för 

identitetskonstruktion och meningsskapande. Avslutningsvis i detta kapitel följer ett 

resonemang kring hur de olika teorierna och begreppen kan relateras till varandra.  

 

3.1. Paraply: Symbolisk interaktionism 

Grunden i symbolisk interaktionism är att ett objekts mening uppstår i sociala interaktioner 

och formas av individens aktiva tolkning av sitt eget och andras beteende i relation till 

objektet (Blumer, 1986, s. 2, 5). Individen agerar sedan på basis av denna mening. Som objekt 

räknas även människor, inklusive individen själv (Blumer, 1986, s. 21; Mead, 1976, s. 110). 

Genom att bli ett objekt för sig själv, att se sig själv med andras ögon, formas individens jag 

och de meningar (identiteter) som tillskrivs jaget (Blumer, 1986, s. 12f). I takt med att en 

människa växer in i samhället utvecklas denna förmåga till rollövertagande till att ta hela 

samhällets attityd i beaktande för att forma jaget. Denna hela samhällets attityd kallar Mead 

(1976, s. 121) den generaliserade andre. Ett annat viktigt begrepp för att förstå jagets 

utveckling som format i sociala interaktioner är reflekterade värderingar som utvecklades 

med utgångspunkt i Cooleys (1902/1983, s. 184) ”spegeljag”. De reflekterade värderingarna 

är individens uppfattning av hur hen uppfattas av andra (Burke, 1991). Meningsskapande och 

identitetskonstruktion är således både sociala och dynamiska processer, och den 

generaliserade andre utövar ett tryck genom att influera de reflekterade värderingarna (Felson, 

1989).  
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3.2. Identiteter och dess utveckling  

I denna uppsats används Burkes (1991) identitetsteori och modell för identitetsprocesser för 

att resonera kring respondenternas identitetsutveckling. Begreppet identitet tar avstamp i idén 

om att individer har olika jag för olika roller i den sociala strukturen, och knyter betydelser 

och förväntningar till jaget i dessa roller (Stets & Burke, 2000). Dessa olika delar av jaget är 

identiteter (Stets & Burke, 2003). Människor har således en identitet för varje roll eller 

position de har i samhället, exempelvis jaget som kollega, jaget som vän, jaget som bror och 

jaget som PMB (Stets & Burke, 2003, s. 8). Av störst intresse i denna studie är vad jag 

hädanefter kommer att benämna ”PMB-identiteten”: Vad betyder det att vara en person med 

blödarsjuka? Denna betydelse är vad PMB-identiteten består av. Burke (1991) ser därmed 

identiteter som de roll- och situationsbundna meningar som appliceras på jaget och som 

definierar vem individen är. Detta är den definition av begreppet som gäller fortsättningsvis.  

 

Identiteten betraktas som en kontinuerlig process snarare än en bestående uppsättning 

egenskaper och karaktärsdrag (Burke, 1991). Denna kontinuitet, modellen för 

identitetsprocesser, har sin utgångspunkt i att människor strävar efter att omgivningen ska 

uppfatta dem så som de uppfattar sig själva. Självuppfattningen benämns som 

”identitetsstandard” – i denna studie fortsättningsvis kallad självbild. Burkes (1991) modell 

för identitetsprocesser är utformad som en feedback-loop, ett kontrollsystem, med fyra 

komponenter; självbilden, input från omgivningen (de reflekterade värderingarna), en 

jämförelse av samstämmigheten (kongruensen) mellan självbild och reflekterade värderingar, 

och en output i form av socialt beteende (s. 837). Burke (1991) menar på så vis att det 

kontinuerligt pågår en identitetsförhandling där individen anpassar sitt beteende i syfte att 

skapa kongruens mellan självbilden och de reflekterade värderingarna. Betrakta följande 

exempel (med inspiration från Burke (1991, s. 839)): Självbilden inom en individs PMB-

identitet är satt till en viss ”nivå” av olika egenskaper, däribland en hög grad av 

självständighet. I en situation där PMB-identiteten är relevant (aktiverad) blir han behandlad 

på ett sätt som tolkas som att omgivningen uppfattar honom som begränsad/osjälvständig. 

Eftersom självbilden och de reflekterade värderingarna inte är kongruenta upplever han en 

stress och justerar därför sitt beteende för att förändra de reflekterade värderingarna. Han 

kanske börjar agera mer risksökande eller på andra sätt försöker skapa ett intryck av att 

blödarsjukan inte utgör ett hinder. Om beteendeanpassningen leder till kongruens i 

kontrollsystemet avtar stressen och det nya beteendet bibehålls.  
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Burke (1991) menar att det kan krävas mycket identitetsförhandling och symbolisk interaktion 

med omgivningen för att nå denna kongruens (med symbolisk interaktion avses här en 

identitetsförhandling som präglas av ömsesidig tolkning av – inte bara respons på – varandras 

beteenden (Blumer, 1986, s. 78f)). Men Burke (1991) argumenterar även för att förmågan att 

agera på ett sätt som skapar kongruens utvecklas genom livet i takt med att individen ”lär sig 

mönstren i interaktionssystem och hur de effektivt kan manipuleras” (s. 839, min övers.). Den 

alltmer effektiva identitetsförhandlingen förklaras även av att självbilden kan förändras i 

denna process. Självbilden är inte en statisk output-komponent i modellen utan står under 

påverkan av miljön, bland annat de reflekterade värderingarna. Olika individer är också olika 

aktiva i sin identitetsförhandling. Burke menar att kontrollsystemet kan vara olika hårt styrt; 

för vissa krävs det en mycket liten inkongruens för att stress ska uppstå och leda till 

beteendeanpassningar, medan andra är mer toleranta inför det faktum att andras uppfattning 

inte alltid stämmer överens med självbilden. För att återknyta till det tidigare exemplet skulle 

en annan PMB (med lika hög självständighet i självbilden) kunna notera att omgivningen 

tycks betrakta henne som osjälvständig, men istället för att uppleva stress lutar hon sig 

tillbaka mot korkeken och bemödar sig inte med att försöka förändra deras uppfattning.  

 

3.3. Motgång och resiliens 

Resiliens är ett mycket välanvänt begrepp inom olika fält av psykologin. Schetter och Dolbier 

(2011) väljer att, inom kontexten av kronisk stress, definiera resiliens som ”processen som 

involverar en förmåga att stå emot och hantera pågående eller upprepade motgångar och 

upprätthålla en hälsosam funktion i olika domäner i livet såsom arbete och familj” (s. 4, min 

övers.). Med ”kronisk stress” avses bland annat pågående påfrestningar som hotar individens 

hälsa (s. 5), vilket stämmer in på blödarsjuka. Grafton, Gillespie och Henderson (2010) lyfter 

fram de sociala relationernas roll i resiliensen och menar att den kan betraktas som ”en inre 

styrka eller resurs som individer använder för att hantera motgångar, och att denna förmåga 

kan förstärkas av externa faktorer” (s. 700, min övers.). Schetters och Dolbiers (2011) och 

Grafton et als. (2010) definitioner av resiliens inkapslar tillsammans essensen i begreppet 

såsom jag betraktar det – som en förmåga att ha en positiv attityd till blödarsjukan och hantera 

de påfrestningar den innebär, att ta emot och ge socialt stöd samt att inte låta sjukdomen stå i 

vägen för personlig hälsa och framgång.  
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3.4. Stigma och stigmahantering  

Stigma handlar i grunden om hur människor betraktas som negativt avvikande i relation till 

samhällsnormer (Link & Phelan, 2001). Goffman (2020) definierade stigma som en djupt 

misskrediterande egenskap som reducerar individen till en mindre hel människa – en ”icke 

önskvärd skiljaktighet i förhållande till våra förväntningar” (s. 27). Han betonar samtidigt att 

det inte handlar om egenskaper utan om relationer och situationer. Han uttrycker det som att 

stigma är en situation som ”drabbar en individ som inte kan vinna fullt socialt erkännande” (s. 

21) – att stigmat existerar i relationen mellan en egenskap och en stereotyp (s. 26). Eftersom 

olika sociala situationer kommer med olika förväntningar och normer blir det tydligt att det 

inte handlar om individer, utan om perspektiv (s. 192). Stigma varierar på så vis beroende på 

den sociala kontexten (Major & O’Brien, 2005, s. 395). Goffman (2020, s. 183f) talar om 

”den normale avvikaren” och argumenterar för att alla ibland spelar rollen som stigmatiserad 

och ibland som normal, det vill säga den som inte avviker från förväntningarna i en viss 

situation (s. 27). Av detta följer att stigmahantering finns överallt i samhället, inte bara i de 

mer uppenbart stigmatiska situationerna.  

 

Stigmabegreppet har sedan Goffmans ursprungliga publikation år 1963 använts på många 

olika sätt, vilket försvårar tolkningen av den forskning om stigma som har bedrivits (Link & 

Phelan, 2001). Link och Phelans (2001) definition ger en förståelse för de olika komponenter 

som tillsammans skapar en stigmatisk situation. De menar att stigma utlöses när maktbalansen 

i en situation tillåter att en individ 1) stämplas som avvikande, 2) knyts till negativa 

stereotyper, 3) exkluderas (utifrån en kategorisering av ”vi och dom”), och 4) drabbas av 

statusförlust och diskriminering (s. 367). Major och O’Brien (2005) understryker att det 

centrala ordet, det som gör begreppet avgränsat och användbart, är makt. De menar att 

samtliga delkomponenter ovan ibland betraktas som stigma, men att det är maktstrukturen 

som avgör om ”verkligt” stigma kan existera i en situation. Dessa perspektiv nyanserar 

begreppet och möjliggör en mer distinkt analys av hur deltagarna i denna studie hanterar 

blödarsjukan i sina sociala relationer. Utifrån detta inledande resonemang presenteras nu 

Goffmans (2020) stigmateori och dess mest betydelsefulla begrepp.  

 

Goffman (2020) ser identiteten som bestående av tre delar: Den personliga identiteten är det 

som gör individen unik, exempelvis fingeravtryck eller personnummer (s. 92). Den sociala 

identiteten är de egenskaper som kan fästas på en individ, som placerar hen i en viss kategori i 
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samhället (s. 24). Häri ingår både personliga karaktärsdrag och strukturella egenskaper (t.ex. 

yrke). Goffman skiljer på den skenbara och den verkliga sociala identiteten, där den skenbara 

är de förväntningar som finns på individen i en viss kontext och den verkliga är individens 

faktiska egenskaper. Där är i denna diskrepans som stigma kan uppstå. Vidare benämner han 

individens subjektiva känsla för sig själv och sin situation som jagidentiteten (s. 153).  

 

Som tidigare nämnts är de normala de som i en viss situation inte avviker från normen eller 

de kontextbundna förväntningarna. Den grupp normala som av olika skäl är införstådda med 

den stigmatiserades situation och är sympatiskt inställda kallas de upplysta (Goffman, 2020, s. 

56). De upplysta kan i en PMB-kontext exempelvis vara familjemedlemmar, nära vänner och 

specialistläkare. De som delar samma stigma kallas de egna (s. 46). De egna är ofta 

betydelsefulla för individen – att umgås och identifiera sig med dem kan ge både moraliskt 

stöd, kunskap och trygghet. Att identifiera sig med de egna är emellertid inte alltid självklart. 

Goffman (2020, s. 157) menar att den stigmatiserade individen i grunden ser sig själv som 

normal, men samtidigt som annorlunda både av sig själv och av samhället. Denna ambivalens 

kommer ifrån att individen applicerar samhällsnormer på sig själv trots vetskapen om att de 

inte kan uppfyllas (s. 154). Det skapar en splittrad attityd till sig själv som medför att 

individens identifikation med de egna också är relationell och kontextuell. Ambivalensen har 

att göra med det som Goffman (2020, s. 61f, 149) kallar moralisk karriär – den 

socialiseringsprocess där individens självuppfattning utvecklas. Den moraliska karriären följer 

olika ”mönster” som beror på när i livet stigmat uppstår. Jag befattar mig enbart med mönstret 

för medfödda stigman eftersom samtliga deltagares blödarsjuka är medfödd och upptäcktes 

tidigt i livet. Det första steget i den moraliska karriären är att lära sig att anta de normalas 

perspektiv och förstå vad det innebär rent allmänt att ha ett stigma. Det andra steget är att bli 

varse sitt eget stigma och lära sig om det parallellt med inlärningen av samhällets normer 

(som inte kan uppfyllas). I det tredje steget lär sig den stigmatiserade att passera som normal. 

Slutligen når individen en acceptans och känner inte längre ett behov av att dölja stigmat. 

 

Goffman (2020, s. 26) gör en viktig distinktion inom de stigmatiserade när han skiljer på de 

misskrediterade och de misskreditabla. Den misskrediterade är den vars stigma antas vara 

uppenbart eller redan känt av omgivningen, medan den misskreditable tvärtom antar att 

stigmat är dolt eller okänt. Denna skillnad har betydelse för vilken stigmahantering som står 

till buds; för den misskreditable handlar det främst om informationskontroll – att passera som 

normal genom att förhindra, verbalt och i handling, att potentiellt misskrediterande social 
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information läcker ut (s. 76). Med social information avses mer bestående information om 

individen som förmedlas via kroppsliga uttryck (s. 77). För misskrediterade handlar 

stigmahanteringen istället om att undvika spänningar i interaktioner med normala (s. 75). Ett 

exempel är skylning, där individen kan avdramatisera stigmat eller dölja dess mest 

iögonfallande uttryck för att undvika stereotypifiering och underlätta de sociala 

interaktionerna (s. 149).  

 

3.5. Teoretisk och begreppslig förenlighet 

Utifrån de ovan beskrivna teorierna och begreppen har jag format ett analytiskt verktyg för att 

förstå mitt material utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Gemensamt i Burkes (1991) och 

Goffmans (2020) teorier är att de betonar det relationella, kontextuella och kontinuerliga i 

respektive process; både identitet och stigma har en dynamisk och social karriär. Teorierna 

bildar, tillsammans med den symboliska interaktionismen, en röd tråd som löper genom 

studiens teoretiska ram och empiri. Deltagarnas identiteter, de sociala relationerna och 

hanteringen av det potentiella stigmat kring blödarsjukan formas och omformas i det sociala 

livet. Ur det teoretiska ramverket framträder en bild av människan som överensstämmer med 

Blumers (1986, s. 15) beskrivning av mänskligt handlande – en individ som aktivt tolkar sin 

omvärld och tillskriver mening till det som noteras; sig själv, reflekterade värderingar och 

andras handlingar och intentioner, och sedan agerar utifrån den tolkningen. I detta 

meningsskapande formas upplevelsen av att leva med blödarsjuka – det som denna studie 

syftar till att undersöka med en metodik som läggs fram i nästa kapitel. 
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4. Metod 

4.1. Fenomenologisk ansats 

Denna studie genomförs med ett kvalitativt tillvägagångssätt med inspiration från 

fenomenologin. Syftet är att undersöka hur unga vuxna PMB upplever sin tillvaro, hur de 

resonerar kring blödarsjukan och hur de förstår sig själva utifrån responsen de får av andra. 

Fejes och Thornberg (2015) menar att intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod för denna 

typ av frågeställningar eftersom de möjliggör en förståelse för intervjupersonernas 

upplevelser, för ”fenomenets essens” (s. 33). Valet av ansats motiveras av de tidigare studier i 

området som har uttryckt ett behov av kvalitativa studier som undersöker PMB:s individuella 

upplevelser, attityder och hanteringsstrategier, och dessutom har synliggjort en komplexitet i 

ämnet som behöver förstås snarare än reduceras. Det lämpar sig för det fenomenologiska 

förhållningssättet som välkomnar det komplexa som något värdefullt och intressant 

(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008, s. 119f). Det finns även en naturlig koppling mellan 

fenomenologi och symbolisk interaktionism (Osborne, 1994) trots att de har olika ursprung. 

Dahlberg et al. (2008, s. 95–103) menar att fenomenologiska studier ämnar studera ett objekts 

mening (i detta fall: livet som PMB) såsom det upplevs genom att vara öppen inför individens 

subjektiva och erfarenhetsbaserade verklighet. Varvat med öppenheten krävs en distans och 

medvetenhet om forskarens inblandning i den mening som konstrueras i interaktionen. I 

denna dynamik kan en förståelse för det som studeras växa fram, där det som är unikt 

framhävs samtidigt som det placeras i det generella (s. 108, 119).  

 

4.2. Material 

4.2.1. Semistrukturerade intervjuer  

Det empiriska materialet utgjordes av sex kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer innehåller förbestämda teman, men de möjliggör en flexibilitet 

och följsamhet med det som intervjupersonen upplever som mest betydelsefullt (Bryman, 

2018, s. 563). I denna studie lade exempelvis vissa deltagare mer vikt vid de sociala 

relationerna medan andra uppehöll sig vid blödarsjukans inverkan på personligheten. 
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Intervjustrukturen gjorde det möjligt att låta deltagarnas berättelser och engagemang influera 

situationen. Intervjuer har samtidigt sina potentiella fallgropar. Bryman (2018, s. 597) menar 

att intervjusituationen kan vara konstlad och skapa reaktiva effekter som påverkar materialets 

kvalitet. Silverman (2001, s. 287, 301) argumenterar även för att intervjudata är 

situationsbunden och modifieras både av informantens formuleringar och av forskarens 

tolkningsprocess. Valet av intervju som metod motiveras dock både av den tidigare 

forskningen och av studiens syfte; med den aktuella frågeställningen hade det inte varit 

lämpligt att använda andra (mindre integritetsinkräktande) datainsamlingsmetoder. En sådan 

reflektion är likväl viktig ur etiskt hänseende (Richards, 2005, s. 19). 

 

4.2.2. Urval och avgränsningar 

Alla deltagare är svenska medborgare, bosatta i Sverige och mellan 18 och 36 år gamla5 (se 

Tabell 1). Urvalsproceduren var delvis målstyrd och strategiskt anpassad till frågeställningen 

(Bryman, 2018, s. 496). Deltagarna rekryterades dels via personligt kontaktnät, dels i 

samarbete med Förbundet Blödarsjuka i Sverige (FBIS) som bistod med utskick av 

informationsbrevet6, både via officiella kanaler och i riktade utskick till PMB i den aktuella 

åldersgruppen. Det var dock svårt att hitta deltagare och i slutändan intervjuades samtliga som 

visade intresse att delta. Urvalsstorleken på sex deltagare är visserligen begränsad, men enligt 

Smith, Flowers och Larkin (2009, s. 106) lämplig för denna typ av studier. Alla deltagare 

uppfyllde de uppställda kriterierna; 18–40 år gammal och diagnostiserad med moderat eller 

svår form av hemofili A/B eller von Willebrands sjukdom. Det snäva åldersspannet syftade 

till att nå den vuxna åldersgrupp som har vuxit upp med medicin. Avgränsningen till de 

moderata och svåra sjukdomsformerna gjordes initialt för att spegla liknande studiers kriterier 

(t.ex. Brodin et al., 2015). Senare beslutade jag dock att inkludera även de med mild 

blödarsjuka eftersom de har visat sig ha intressanta perspektiv (Nilson et al., 2012; Witkop et 

al., 2021). Som Tabell 1 visar rekryterades i slutändan ingen med mild blödarsjuka. Den 

beskrivna proceduren medförde en form av självselektering som kan skapa en skevhet i 

urvalet, till exempel att de som inte upplevde sig ha starka upplevelser eller ”intressanta” 

perspektiv kan ha varit mindre benägna att delta. Denna tendens förebyggdes i 

informationsbrevet genom att förtydliga att alla upplevelser var av intresse. Uppmaningen 

 
5 Jag var bekant med tre av dem sedan tidigare, men hade inte haft kontakt med någon av dem på flera 

år. De övriga tre hade jag inte träffat tidigare. 

6 Se Bilaga 1. 
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tycktes hörsammas då två av deltagarna ”varnade” för att de kanske inte hade så mycket att 

säga. Det visade sig dock att även dessa två bidrog med mycket värdefull information till 

studien.  

 

Tabell 1. Demografisk information om deltagarna.  

Pseudonym Åldersgrupp* Form av blödarsjuka 

Martin 18–24 Svår hemofili A 

Dennis 25–30 Svår hemofili A 

Casper 31–36 Svår hemofili A 

John 25–30 Moderat von Willebrands sjukdom 

Simon 18–24 Svår hemofili A med antikroppar 

Niclas 31–36 Svår hemofili A 

* Åldersgrupp anges istället för exakt ålder för att ytterligare stärka deltagarnas anonymitet.  

 

4.3. Insamlingsprocedur och datahantering 

4.3.1. Förberedelser  

Insamlingsproceduren inleddes med att informationsbrevet skickades ut. Där presenterades 

studiens syfte tillsammans med en uppmaning om att de som ville delta skulle börja fundera 

på frågeställningarna redan innan intervjun. I brevet framgick även villkor för frivillighet, 

datahantering och anonymisering i linje med god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Det 

klargjordes att medverkan innebar ett godkännande av de presenterade villkoren. Innan varje 

intervju säkerställdes det att informanten hade tagit del av informationsbrevet, varpå det gavs 

möjlighet att ställa frågor eller be om förtydliganden. Kravet om informerat samtycke 

bedömdes därmed vara uppfyllt. En omständighet som påverkade deltagarnas anonymitet i 

relation till varandra är att flera av dem känner varandra och hade talat sinsemellan om sin 

medverkan. Jag var dock mycket noga med själv inte röja sådan information. 

 

4.3.2. Intervjuerna 

Samtliga intervjuer genomfördes under oktober och november 2021 och varade i 40–75 

minuter. För att skapa en trygg intervjusituation, utifrån ämnets potentiellt känsliga karaktär 

och ur smittsynpunkt (m.h.t. den pågående covid-19-pandemin), fick deltagarna välja om 
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intervjun skulle ske digitalt eller fysiskt. Tre intervjuer genomfördes följaktligen via Zoom, 

version 5.7.7 (1105). Det ska noteras att digitala möten kan innebära både tekniska och 

mellanmänskliga utmaningar, men det är samtidigt fullt möjligt att skapa en tillitsfull relation 

och dessutom både spara tid och nå annars otillgängliga deltagare (Bryman, 2018, s. 593). De 

som valde ett fysiskt möte gavs stor frihet att besluta om tid och plats. En intervju 

genomfördes i informantens hem, en på informantens arbetsplats och en på ett café i centrala 

Stockholm7. Dessa skillnader i intervjukontext kan ha påverkat samtalen på olika sätt. Till 

exempel är det möjligt att informanten som intervjuades på sin arbetsplats hade ”jobbhjärnan” 

påslagen och var mindre i kontakt med sina känslor än dem som intervjuades i sina hem. Min 

upplevelse var dock att samtliga informanter kände sig bekväma i intervjusituationen.  

 

Intervjuguidens8 övergripande teman var identitet, livsval och relationer. Jag försökte 

generellt formulera mig med hur- före varför-frågor (Silverman, 2001, s. 297), och variera 

frågetyper i termer av långa/korta, utvecklande/förtydligande och breda/specifika (Bryman, 

2018, s. 569f). De inledande frågorna i varje tema var öppna och allmänna, till exempel ”hur 

är det att leva med blödarsjuka för dig?” eller ”kan du berätta om hur du upplever att 

blödarsjukan har påverkat dina relationer till andra människor?”. Dessa ledde vidare till mer 

specifika följdfrågor. Intervjuerna rörde sig in och ut mellan olika teman och ingen blev helt 

lik en annan. På grund av min insiderposition (se avsnitt 4.5) tog de ibland formen av ett 

samtal och flera av intervjupersonerna ställde motfrågor i stil med ”vad tycker du själv?” eller 

”hur upplever du själv att blödarsjukan har påverkat dig?”, vilket öppnade upp för en 

personlig kontakt och ett förtroende som jag betraktar som mycket positivt för studien. Varje 

intervju avslutades med att respondenten fick frågan om de ville berätta något som inte hade 

berörts dittills. I merparten av intervjuerna gjorde jag även en avslutande sammanfattning av 

min tolkning av respondentens upplevelser kring de centrala frågorna, vilket gav dem en 

möjlighet att förtydliga sina perspektiv. Det fungerande som en förstärkande åtgärd för 

materialets trovärdighet, vilket kan ses som en reliabilitetsaspekt i kvalitativa studier 

(Bryman, 2018, s. 467). Ingen av deltagarna tycktes vara i behov av debriefing efter intervjun, 

men jag försökte avsluta intervjuerna utan stress och uppmanade dem att kontakta mig vid 

behov. 

 

 
7 Vi valde ett lugnt café där miljön varken tycktes påverka deltagarens engagemang eller inspelningens 

ljudkvalitet. 

8 Se Bilaga 2. 
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4.3.3. Transkribering och datahantering 

Intervjuerna spelades in (endast ljud) på mobiltelefon för att kunna transkribera dem, fånga 

nyanser och uttryckssätt, rättfärdiga slutsatser och kunna fokusera på samtalet utan att 

anteckna (Bryman, 2018, s. 577f). Alla intervjuer transkriberades, merparten ordagrant med 

särskild vikt vid betydelsebärande delar. Perifera passager summerades eller transkriberades 

mer översiktligt (Lindgren, 2014, s. 31). Ljudfiler och transkript förvarades lösenordskyddat 

tills de raderades (ljudfiler efter transkribering och transkript efter studiens färdigställande). 

De citat som används utgår ifrån ordagrann transkribering men återges i redigerad form där 

upprepningar och ”verbala tics” har tagits bort (Bryman, 2018, s. 581). De har dock inte 

redigerats i sin innebörd. Kursiverade ord yttrandes med betoning eller eftertryck. 

 

4.4. Kodning och analys 

Kodning och analys utfördes induktivt med inspiration av ”Interpretative Phenomenological 

Analysis” (IPA) som den beskrivs i Smith, Jarman och Osborn (1999). Inom IPA är analysen 

av en individs yttranden ett giltigt verktyg för att tolka dennes tankar och upplevelser 

eftersom det anses finnas en meningsfull relation mellan yttrande, kognition och fysiskt 

tillstånd (Smith et al., 1999, s. 218f). IPA framhålls som särskilt användbart inom 

hälsopsykologi eftersom metoden syftar till att på djupet förstå individers subjektiva 

upplevelser och meningsskapande, exempelvis hur olika individer med samma diagnos (i 

detta fall blödarsjuka) kan resonera på vitt skilda sätt om sin tillvaro. I kodnings- och 

analysproceduren lästes först intervjutranskriptet flera gånger med ett öppet sinne. Allt av 

intresse noterades i vänster marginal. I högerspalten antecknades framväxande teman som 

kunde sammanfatta ett stycke eller förklara ett yttrande. Dessa sammanställdes sedan och 

grupperades i kluster med betydelsemässigt närliggande teman. I detta skede gick jag igenom 

transkriptet igen för att säkerställa att varje tema var väl förankrat i respondentens yttranden, 

och därefter skapades en kodningsram med varje kluster och dess respektive huvudtema 

(rubrik). Löpande genom hela kodnings- och analysprocessen förfinades koder och teman, 

som en del i den ”konstant jämförande metoden” (Lindgren, 2014, s. 33) där data hela tiden 

jämförs och omvärderas. Enligt Silverman (2001, s. 301) stärker denna process validiteten 

genom att konstant förankra analysen i empirin. Den beskrivna proceduren utfördes för varje 

enskild intervju, där de föregående i viss mån vägledde de efterföljande. Vid de senare 
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analyserna gick jag samtidigt tillbaka och reviderade de föregående, vilket gjorde den iterativa 

arbetsgången extra påtaglig (Smith et al., 1999, s. 224ff). Slutligen analyserades de sex 

kodningsramarna tillsammans för att identifiera materialets mest centrala teman och 

tendenser. En gemensam kodningsram skapades med tre teman: identitetsprocesser, resiliens 

och stigmahantering. Utifrån dessa gick jag återigen igenom alla transkript och säkerställde att 

varje tema var väl underbyggt empiriskt genom att markera dess förekomster och lyfta ut 

belysande citat. Den slutliga kodningsramen fungerade sedan som analytisk utgångspunkt.  

 

4.5. Mitt insiderperspektiv 

Min egen blödarsjuka (moderat hemofili A) diagnostiserades vid fyra års ålder efter en 

uppväxt kantad av återkommande och svårstoppade blödningar. Sedan dess har jag haft 

tillgång till medicin. Min personliga erfarenhet har bidragit till mitt intresse för att genomföra 

denna studie, med en förhoppning om att den ska förbättra både min egen och andras 

förståelse för hur livet med blödarsjuka kan se ut. Läsaren ska dock vara införstådd med att 

alla delar av detta arbete, inklusive intervjuerna och tolkningen av dem, ofrånkomligen färgas 

av att jag är en del av det som studeras och att det som studeras är en del av mig.  

 

Vad det egentligen innebär att vara en ”insider” har varit föremål för debatt. På ett 

övergripande plan handlar det om forskarens position ”i relation till den andre” (Greene, 

2014, s. 2) – en relation som kan avse exempelvis identitet, livserfarenheter, grupptillhörighet 

eller kulturella normer. Relationen kan dessutom skifta och omförhandlas under 

forskningsprocessens gång. Greene (2014) menar att det problematiserar dikotomin 

”insider/outsider” och argumenterar för det snarare bör betraktas som ett insider-outsider-

kontinuum. Hon lyfter flera fördelar med insiderpositionen; förkunskapen kan bidra till en 

djupare förståelse för, och beskrivning av, respondenternas sociala värld. Insidern kan också 

ha bättre tillgång till fältet och en större social kompetens i miljön. Chavez (2008) 

understryker vikten av att känna till fältets historia och hur den har påverkat aktuella 

förhållanden. Det finns dock en risk att egna erfarenheter och förutfattade meningar kan 

krympa insiderns synfält och bjuda in till förhastade slutsatser (Greene, 2014). Respondentens 

uppfattning om insiderns förkunskap kan också göra att viktig information tas för given och 

inte uttrycks explicit. Det kan dessutom vara utmanande att hantera de dubbla rollerna i att 

vara både den som studerar och den som, i viss mån, studeras. Greene (2014) betonar här 
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vikten av självreflexivitet – att vara medveten om sin position och att röra sig strategiskt längs 

insider-outsider-kontinuumet, och på så vis utnyttja fördelarna i både distansen och närheten.  

 

Utifrån Greenes (2014) råd diskuterade jag kontinuerligt reflektioner och analys med 

medstuderande och pratade med omgivningen om min egen blödarsjuka för att klargöra mitt 

perspektiv. Sammantaget upplevde jag att insiderpositionen var till stor hjälp i intervjuerna. 

Vid flera tillfällen upplevde jag att min förkunskap gav en djupare förståelse för deltagarnas 

berättelser. Att det uppstod reaktiva effekter av min närvaro både som intervjuare och PMB 

ser jag som ofrånkomligt. Sådana effekter betraktas ibland som en problematisk faktor som 

kontaminerar den underliggande ”sanningen” (Monahan & Fisher, 2010). Vad denna typ av 

kritik missar är att de reaktiva effekterna också kan bidra till att värdefull information skapas i 

interaktionen: ” […] informants’ performances – however staged for or influenced by the 

observer – often reveal profound truths about social and/or cultural phenomena” (Monahan & 

Fisher, 2010, s. 358). Utdraget nedan visar på hur ett sådant socialt fenomen – upplevelsen av 

hälsa (se Frank, 2006) – vidareutvecklas av en deltagare efter att jag ställt en fråga som i 

efterhand kan betraktas både som ledande (och skapar en reaktiv effekt) och som formad av 

mitt insiderperspektiv. Den reaktiva effekten däremot, att deltagaren berättar om att 

blödarsjukan har gett honom en djup kroppskännedom, är både intressant och värdefull. 

 

Simon […] när man var mindre tyckte jag att – man har ju så ont, asså extremt ont när man fick 

blödningar och det kändes lite som att… Jag hade en kompis som jag tyckte var väldigt 

larvig för han började gråta mycket när han slog i nånting och bara ’oh det gör så ont!’. 

Och då tänkte jag bara att jag upplever liksom tio gånger så ont, […] jag blev irriterad på 

såna som var mesiga eller vad man ska säga. Att jag hade så extremt mycket ondare, du 

ska inte få ont av det här. […] 

Jag Tror du att du har blivit tåligare och mer härdad? 

Simon Ja jag tror det, och man har ju lärt sig extremt mycket om sin kropp och hur den fungerar. 

Att när det gör ont, att veta vad det är som gör ont, […] så jag tror man har lärt sig väldigt 

mycket att förstå vad ens kropp säger. 
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5. Resultat 

Analysen är uppdelad i tre delar utifrån deltagarnas mest framträdande upplevelser av att leva 

med blödarsjuka. Den första delen handlar om identitetsprocesser och om hur självbilden och 

identifikationen med blödarsjukan formas socialt. Denna del övergår till en kort men mycket 

betydelsefull redogörelse av deltagarnas resiliens. Den sista delen handlar om stigma – för 

samtidigt som resiliensen präglar deltagarnas berättelser är blödarsjukan något som ibland 

döljs, tonas ned eller avdramatiseras för att undvika stigmatisering. Analysen visar att 

upplevelserna av livet som PMB är komplexa, ibland motsägelsefulla, och vittnar om att 

hälsa, identitet och stigmatisering är kontextuella och relationella fenomen, ständigt i rörelse 

inom och mellan människor.  

 

5.1. Identitetsprocesser 

Samtliga deltagarnas blödarsjuka upptäcktes tidigt i livet och blev därmed en komponent i 

deras sociala utveckling och identitetsskapande. Intervjuerna fokuserade på deltagarnas PMB-

identitet – den som rör frågor som ”är jag blödarsjuk eller har jag blödarsjuka? Vad innebär 

hälsa för mig? Vilken betydelse har blödarsjukan i mitt liv? I Burkes (1991) modell för 

identitetsprocesser anpassar individer sitt sociala beteende för att bli uppfattade så som de 

uppfattar sig själva. Denna identitetsförhandling kan ofta liknas vid stigmahantering 

(Kaufman & Johnson, 2004); båda handlar om hur människor agerar för att undvika 

identitetsproblem, antingen som stigma eller som den stress som uppstår när de reflekterade 

värderingarna är inkongruenta med självbilden. Men även om identitetsprocesser och 

stigmahantering är närliggande och ibland överlappande görs här en distinktion mellan de två 

begreppen i syfte att avspegla deltagarnas skildringar. Identitetsförhandlingen framställs som 

ett aktivt arbete för att skapa ett intryck i omgivningen, medan stigmahanteringen beskrivs 

som ett mer passivt undanhållande av social information för att inte ”avslöja sig” som PMB i 

situationer där det finns risk för negativa konsekvenser. Detta inledande avsnitt fokuserar 

huvudsakligen på identitetsförhandlingen och dess relaterade processer.  
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5.1.1. Den generaliserade andre och de egna 

Reflekterade värderingar är centrala för hur identiteten inom symbolisk interaktionism ses 

som formad av sociala interaktioner (Kaufman & Johnson, 2004). Människor är aktiva i sitt 

tolkande av andras beteende och hur det reflekterar deras och hela samhällets uppfattning om 

dem. De reflekterade värderingarna influeras på så vis av ”den generaliserade andre” (Felson, 

1989). Deltagarna använder återkommande ett språkbruk där de positionerar sig i relation till 

”alla andra”, ”vanliga människor” eller ”vem som helst”. Casper säger exempelvis att andra 

människor som träffar hans vänner med blödarsjuka ser att ”vi fungerar precis som vem som 

helst”. Deltagarna antar med detta språkbruk en grupptillhörighet med de egna (andra PMB) 

som kontrasteras mot de normala, vilket illustrerar hur deras identitet formas i relation till den 

generaliserade andre – samhället i stort (Mead, 1976). Goffman (2020) menar vidare att 

styrkan i identifikationen med de egna dansar i takt med relationen till dem som är ”mer 

uppenbart stigmatiserade” inom den egna gruppen (s. 155). Genom att skapa skiljelinjer inom 

de egna9 konstrueras parallella berättelser om blödarsjuka, som PMB kan inkludera eller 

avfärda i sin identitetskonstruktion. Simon, som har vuxit upp med antikroppar men numera 

har en fungerande medicin, konstruerar här sin PMB-identitet via sociala jämförelser både 

med den generaliserade andre och med specifika individer inom de egna som har det värre: 

 

Just som det är idag, nu när jag fick den här nya medicinen är det som att jag nästan blivit botad. 

Det känns lite så för jag har inte nåt mer problem än vad någon annan har egentligen. […] Jag 

känner ju andra som är typ fem, tio år äldre än mig som också har antikroppar och dom har nog haft 

mycket mer besvär liksom. Sen känner jag en annan och han är faktiskt yngre än mig och han har 

haft mer besvär skulle jag säga än vad jag har. 

 

Att PMB formar sin identitet via sociala jämförelser har setts i flera andra studier. Hughes et 

al. (2020) menar att yngre PMB ofta betraktar sig som ”normala” eftersom de jämför med 

äldre PMB som växte upp utan medicin, och Beeton et al. (2005) fann att just dessa äldre 

PMB kan konstruera en mer positiv identitet genom att jämföra med hur de själva hade det 

innan medicin blev tillgänglig.  

 

Relationerna till andra med blödarsjuka beskrivs av flera av deltagarna som mycket värdefulla 

för PMB-identiteten. Hos de egna finns en gemenskap som kan ge stöd och självförtroende 

 
9 Vilket jag, och andra studier tillsammans med mig, också gör genom att dela upp PMB i olika 

åldersgrupper och hävda att deras livsvillkor är väsentligt skilda från varandra. 
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(Goffman, 2020, s. 47; Major & O’Brien, 2005, s. 405). Casper berättar om deras avgörande 

betydelse: 

 

[…] de jag definierar som mina allra närmaste vänner är de som jag träffade i ung ålder som också 

är blödarsjuka. På så sätt så har ju blödarsjukan spelat en väldigt stor roll i mitt liv och jag känner 

en stor tacksamhet kring just det. Jag skulle vilja påstå att blödarsjukan i den meningen har berikat 

mitt liv.  

 

Även John beskriver hur vänskapen till andra PMB har spelat en viktig roll, och betonar 

särskilt de årliga sommarläger som arrangerades under uppväxten: 

  

Det är klart att det var jobbigt att ha mycket näsblod när man var barn, och det är klart att det var 

jävligt tråkigt att inte få lira de här sporterna [fotboll och ishockey]. Men jag har ju några av mina 

bästa kompisar som jag har fått via det här, och jättemycket härliga minnen från barnlägren på 

sommaren och alla ungdomsträffar. Så jag tycker egentligen att det har gett mig mer än vad jag har 

försakat.  

 

Både Caspers och Johns upplevelser ligger nära skildringarna i Beeton et al. (2005) och 

Ratajová et al. (2020), vars deltagare fann glädje i det positiva som blödarsjukan har medfört 

och framhöll betydelsen av sociala relationer. Reinicke et al. (2019) lyfte också fram de egnas 

betydelse för livskvaliteten, och speciellt barndomens sommarläger tycktes vara värdefulla för 

att konstruera en positiv PMB-identitet. Barnlägrens betydelse betonas här av Casper och 

John i termer av de vänskaper som de har lett till.  

 

5.1.2. Försiktighet och förhandling 

Samtliga respondenter berättar om hur omgivningen har anpassat sitt beteende mot dem till 

följd av blödarsjukan, ofta i form av en ökad försiktighet grundad i oro eller okunskap. Det 

var mest påtagligt under barndomen där flera begränsades i sina aktiviteter. Majoriteten bar 

hjälm i skolan för att skydda mot blödningar, flera hade en egen assistent och två berättar att 

de ofta satt i rullstol på grund av blödarsjukan. De flesta berättar att de förstod tidigt att de var 

”annorlunda”, men att det inte upplevdes som särskilt problematiskt. Det står i viss kontrast 

till deltagarna i Reinicke et al. (2019) som upplevde just hjälmen som en jobbig del av 

barndomen. Det som däremot framställs som jobbigt var omgivningens försiktighet. Burke 

(1991) menar att individen ser sig själv via de reflekterade värderingarna som hämtas ur 
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andras beteende. En överbeskyddande förälders beteende kan exempelvis tolkas som att 

individen ses som ömtålig. Martin talar om sin mamma och säger att ”det satt väl lite i henne, 

att jag var nånting att skydda, att jag var skör, bräcklig. Även fast jag hade medicin.” Martin 

berättar vidare att han inte agerade i revolt mot detta, utan att han hade lugna intressen och 

tyckte om att vara hemma. Det kan tolkas som att han inte upplevde en stor inkongruens 

mellan självbilden och denna typ av reflekterade värderingar (eller att hans kontrollsystem var 

mindre hårt styrt), och därför inte behövde engagera sig i identitetsförhandlingar med sin 

mamma för att upprätthålla självbilden. Dennis begränsades också i sina aktiviteter som barn, 

vilket visserligen skapade en känsla av utanförskap, men som inte tycks ha föranlett några 

våldsamma identitetsförhandlingar. Dennis, precis som Martin, berättar om hur hans intressen 

har varit kompatibla med ett mer stillsamt leverne.  

 

John menar apropå ömtåligheten att ”hjälmen var nån slags påminnelse om att man var skör”. 

Det kan illustrera hur han betraktade sig själv med de normalas ögon – en förmåga som 

utvecklas tidigt i den moraliska karriären (Goffman, 2020, s. 61). John tilläts inte spela 

fotboll eller hockey under uppväxten och resonerar kring att det kan ha bidragit till att han 

idag är försiktig som person. Burke (1991) menar att självbilden, precis som John beskriver 

det, formas under påverkan av reflekterade värderingar. Även Casper talar om en liknande 

påverkan när han berättar att han än idag har dåligt självförtroende som en konsekvens av att 

han uppfattades som ömtålig och inte fick försvara sig mot mobbare i tonåren: 

 

Just det där att min pappa var så otroligt tydlig och markerade med att, du får inte gå på dom som är 

elaka mot dig, det har satt väldigt djupa spår i mig, […] det hämmar mig väldigt mycket 

fortfarande.  

 

Niclas beskriver föräldrarnas viktiga roll från ett annat perspektiv. Han kände sig inte särskilt 

annorlunda, mycket tack vare föräldrarnas mantra ”alla har nånting”. Är det inte blödarsjuka 

så är det något annat. Han berättar att han sedan dess har integrerat blödarsjukan som en del 

av sin identitet utan negativa värderingar. Deltagarnas berättelser kan på så vis sägas stödja 

resonemanget i Canclini et al. (2003, s. 623), som handlar om att blödarsjuka är ”psykologiskt 

harmlös” om omgivningen hanterar den på ett sunt sätt. Det tydligaste exemplet på hur 

omgivningens försiktighet ledde till identitetsförhandlingar ges av Simon, som spenderade 

mycket tid i rullstol för att undvika blödningar under uppväxten. Han berättar om kompisar 

som i all välmening var hjälpsamma med rullstolen, men att han ”inte är en sån som vill ha 
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den hjälpen. Jag vill inte att det ska vara att ’ah, nu ska jag få massa specialhjälp för att jag 

är blödarsjuk’, om jag verkligen inte behöver det.” Han berättar att han ibland bar rullstolen 

ner för trappor istället för att be om hissnyckeln, trots uppenbara risker för blödningar. Han 

anpassade sitt sociala beteende för att hantera den upplevda inkongruensen mellan de 

reflekterade värderingarna (”jag uppfattas som osjälvständig”) och självbilden (”jag klarar 

mig själv”) – ett typexempel på identitetsförhandling enligt Burkes (1991) modell. Simon 

beskriver hur samma beteendemönster än idag präglar hans personlighet: 

 

När man får såna här adrenalinrushgrejer tycker jag kan vara ganska kul för att man är så 

okontrollerad. […] Och det måste antagligen ha med blödarsjukan att göra, man blir så jävla 

kontrollerad hela tiden och folk ska checka in ”har du ont? vad har du gjort idag? 

 

Deltagarnas erfarenheter varierar sinsemellan men ligger generellt i linje med de studier som 

har belyst fenomenet att pojkar och män med blödarsjuka kan uppleva sociala effekter av att 

uppfattas som ömtåliga och att inte uppfylla samhällsnormer kring maskulinitet (Diesen & 

Grut, 2017; Williams & Chapman, 2011). Simons sökande efter adrenalinrusher anknyter till 

Reinicke et al. (2019), Kalmar et al. (2016) och Nilson et al. (2012) som alla argumenterade 

för att PMB kan dras till riskfyllda aktiviteter som en respons på just detta. 

 

I Burkes (1991) teori anförs att individer söker kongruens mellan självbild och reflekterade 

värderingar även när självbilden är negativ. Niclas berättar här hur omgivningen kan se på 

honom som mer ”normal” än vad han själv upplever: 

 

Ja, många som tittar på ens liv och bara ’jaha, men här fanns det ju ingenting. Det går ju hur bra 

som helst’. Och du bara ’jo, fast…’ Och jag har ju testat liksom, testat att inte ta medicin. Och jag 

vet hur fort det går. Vi pratar bara om några dagar […] så börjar känningarna komma, 

spontanblödningar kan komma och så vidare. Så det är ju så nära hela tiden, och det vet man ju om. 

 

Niclas framhäver i en annan del av intervjun betydelsen av FBIS (Förbundet Blödarsjuka i 

Sverige) aktiviteter och umgänget med andra PMB. Att umgås med de egna kan vara en form 

av identitetsförhandling eftersom det är en miljö där ”rätt” reflekterade värderingar kan 

erhållas (Kaufman & Johnson, 2004). När de reflekterade värderingarna är mer positiva än 

självbilden kan identitetsförhandlingen handla om att informera omgivningen om sjukdomens 

allvar. Att delta i FBIS arrangemang ger en chans att sprida kunskap om blödarsjuka som i 



 

 29 

förlängningen leder till att allmänhetens uppfattning (och därigenom de reflekterade 

värderingarna) om PMB blir mer rättvis.  

 

Avslutningsvis tycks blödarsjukan ha påverkat deltagarnas personliga egenskaper mer än de 

strukturella (yrke/sysselsättning). Enligt Goffman (2020, s. 24) ingår båda dessa komponenter 

i den sociala identiteten, vilken skiljer sig från jagidentiteten (självbilden) genom att den 

huvudsakligen bestäms av andras uppfattningar. Ingen av deltagarna ger tydligt uttryck för att 

blödarsjukan har inverkat på deras karriärsval.  

 

5.1.3. Reflekterade värderingar ur hälsoberättelser 

På samma sätt som en identitet formas och omformas i social interaktion kan begreppet 

”hälsa” förstås som ett socialt fenomen. Frank (2006) menar att upplevelsen av hälsa är 

subjektiv och under konstant påverkan av det ”flöde av berättelser” om hälsa som cirkulerar i 

samhället (s. 422). En individs upplevelse av sin hälsa är mer komplex än enbart frånvaro 

eller närvaro av en sjukdomsdiagnos, utan den formas av de berättelser som uppmärksammas, 

vilken mening de tillskrivs, vad som accepteras och vad som avfärdas. De influerar, likt 

reflekterade värderingar, individens självbild och sociala beteende. Hälsoberättelser fungerar 

som statyer som individer kan röra sig runt och se från olika perspektiv: “The same story 

makes a different point to different listeners” (s. 423). Frank (2006) menar samtidigt att 

hälsoberättelser också förenar människor. Deltagarna i denna studie har i egenskap av PMB 

uppmärksammat liknande berättelser genom livet, vilket tycks ha bidragit till att det finns 

gemensamma drag i deras upplevelser. Deltagarnas PMB-identitet präglas av en sorts 

villkorad friskhet. De är friska, fullt fungerande – under förutsättning att de kan medicinera. 

Flera beskriver att blödarsjukan inte är farlig så länge de sköter sin behandling och inte råkar 

ut för trauman. De uttrycker en oro inför den politiska risken att medicinen kanske inte 

kommer att vara lika tillgänglig i framtiden, och för att åldersrelaterade omständigheter kan 

försvåra tillvaron senare i livet. Deltagarnas allmänna uppfattning är dock att just nu, som 

läget är, är de friska. Men det är en tunn tråd, som Niclas säger: 

 

Så jag har ju egentligen inga problem eller känningar som är kopplat till min hemofili alls. […] 

Men jag har ju en oro i kroppen, och den kommer förmodligen från blödarsjukan. Det är för att, 

som du vet, med blödarsjukan lever man ju precis som vanligt om man är behandlad. Men det är en 

så väldigt tunn tråd att gå över till andra sidan. 
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Upplevelsen av att vara villkorligt frisk tycks vara influerad av berättelser om blödarsjuka –  

rekommendationer, åsikter, marknadsföringskampanjer och personliga erfarenheter som 

cirkulerar i PMB-communityn. Hughes et al. (2020) talar om att sjukvården, patientföreningar 

och föräldrar ofta förmedlar en bild av att unga PMB äntligen kan leva ”normala” liv, vilket 

bidrar till att de betraktar livssituationen som ”normal” trots uppenbara bördor och 

begränsningar. Niclas uttrycker en oro över detta: 

 

Det är ju intressant hur man väljer som föräldrar, men också som vården, hur man väljer att lägga 

fram det. För föräldrar vill ju gärna trycka på att ’nej men nu är du helt normal, det är lugnt, du kan 

göra precis vad du vill, du kan bli vem du vill, det här kommer inte stoppa dig, du ska aldrig känna 

att det är ett hinder’. Och man pushar ju lite väl mycket nu, […] nånstans måste man ändå ha kvar 

att det är en förjävla sjukdom. Folk kommer ta skada och folk kommer må dåligt, och det kommer 

dom fortsätta göra idag. Man måste nästan ha det där läskiga i bakhuvudet på nåt sätt. 

 

Niclas sätter här fingret på det som Hughes et al. (2020) framför som en stor risk för unga 

PMB; att de på grund av normalitetsdiskursen underskattar sjukdomens allvar och drabbas av 

fysiska men. Martin ger bränsle åt detta argument när han berättar att han har normaliserat 

smärtan och inte alltid sköter sina blödningar:  

 

Typ som nu har jag en ganska jobbig ledblödning, och egentligen så borde jag linda den och vila 

idag men jag går till skolan ändå. Jag vet inte, jag har bara accepterat att så är det. 

 

Goffman (2020, s. 176) talar om att personer med sjukdomar kan uppleva en splittrad identitet 

av att få höra att de är likadana som alla andra men ändå inte, behäftat med uppmaningar om 

hur de ”bör” förhålla sig till sin omgivning och hur deras självbild ”bör” se ut. Martin 

uttrycker här det dubbla budskapet som når unga PMB från sjukvården: 

 

Om jag tar profylax, ska jag inte kunna delta då precis som alla andra? Fast nej. Liksom ena 

stunden ’du är precis lika frisk som en vanlig människa, med profylax’. I andra stunden så är man 

inte det, så vissa gånger är de mer försiktiga, andra gånger så vill man ändå hävda att du är frisk. 

Med behandling. Liksom det här ’du är frisk med behandling’ är nånting som tutas i oss just för att 

vi inte ska gå runt och vara rädda för att dö om vi slår oss, för att du har medicin med dig. 

 

Martins citat ger en målande bild av den komplexa, något splittrade identitet som kan uppstå: 

Han jämför sig med ”en vanlig människa” – vilket per automatik placerar honom i facket för 

avvikande – samtidigt som han ”bör” se sig själv som frisk, under förutsättning att han sköter 
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sin behandling. Och detta samtidigt som han har normaliserat en sjukdomsrelaterad smärta 

som en del av livet. Niclas anspelar på samma tema och funderar på om unga PMB kan känna 

sig ”lurade” när berättelserna om normalitet krockar med den levda erfarenheten av 

sjukdomens negativa verkningar: ”Liksom ’jag blev serverad det här’ – jag fick sagt att 

’såhär kommer du ha det’. Sen såhär blev det, 20 år senare – en stelopererad fot.” Men även 

om Niclas vänder sig emot normalitetsdiskursen anser han inte att passivitet är vägen till hälsa 

för PMB, utan snarare att vara riskmedveten och göra aktiva val. Som Frank (2006) säger kan 

hälsoberättelser avfärdas, liksom reflekterade värderingar kan avfärdas om de inte stämmer 

överens med självbilden (Felson, 1985). Niclas avfärdar en berättelse från ett läkemedelsbolag 

om att hälsa för PMB är att minimera antalet blödningar (”Zero bleeds mission”): 

 

Är det verkligen ett mål? Vad är det för mål? Det är enkelt för läkemedelsbolag att säga att det är 

klart noll blödningar är ett mål, men dom lever inte med det, dom har inte förstått. I vardagen tar du 

de här aktiva valen, du vill hålla på med dina grejer. Det var värt tre blödningar så du har ont i foten 

– nu generaliserar jag – men det är ju också tonåren och 20-årsåldern, det händer grejer och man 

vill vara med, man vill uppleva livet. Vad är det för liv då om man inte kan uppleva det? 

 

Avslutningsvis uppskattar flera deltagare att specialistsjukvården ändå förmedlar en 

hälsoberättelse som betonar självständighet, att hälsan ligger i kroppskännedomen och i 

balansen mellan aktivitet och begränsning. Det egna ansvaret lyfts fram som betydelsefullt för 

att upprätthålla en positiv PMB-identitet, vilket kan relateras till Reinicke et als. (2019) 

skildringar av självständighet och kontroll som centrala för PMB:s hälsa.  

 

5.1.4. En svalnande PMB-identitet 

Fletcher et al. (2021) föreslog att identifikationen med blödarsjukan kan vara svagare hos den 

yngre generationen eftersom de i regel upplever färre komplikationer. Antagandet får stöd av 

empirin i denna studie, där Niclas exempelvis menar att identifikationen sannolikt ”står i 

relation till hur mycket problem man har haft”. PMB-identiteten är något som de flesta 

deltagarna betraktar med ett visst mått av nonchalans. Både Dennis och John är neutralt 

inställda och anser inte att det är en central del av dem som personer. Niclas placerar 

sjukdomen på samma nivå som andra delar av hans personlighet, varken mer eller mindre 

betydelsefull. Casper är också inne på att identifikationen med blödarsjukan hänger ihop med 

graden av besvär när han resonerar kring om han är blödarsjuk eller har blödarsjuka:  
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Jag har blödarsjuka, ja, det kan ingen ta ifrån mig. Men om jag skulle säga att jag är blödarsjuk – 

det låter mer som att det skulle hämma mig på något sätt, vilket det inte gör. Det skulle bli en 

felaktig beskrivning av mig som person. 

 

Flera av deltagarna instämmer i att den svala inställningen sannolikt beror på att de inte 

upplevt sjukdomen som speciellt begränsande i livet. Det kan förklara Simons betydligt 

starkare relation till blödarsjukan eftersom han växte upp med antikroppar som i långa 

perioder gjorde medicinen verkningslös:  

 

Jag skulle säga att jag är blödarsjuk för det har tagit upp så mycket av mitt liv, och påverkat mig så 

mycket. Så jag skulle säga att jag är, både på gott och ont. Det har påverkat mig väldigt mycket och 

till stora delar gjort mig till den jag är idag så jag skulle säga att jag är blödarsjuk.  

 

Resonemanget stöds av Goffman (2020, s. 83) som menar att den sociala information som 

dagligen förmedlas av individen (i Simons fall olika tecken på blödarsjukan, t.ex. en rullstol) 

ofrånkomligen får en stor betydelse för identiteten. Samtidigt beskriver även Simon hur PMB-

identiteten har svalnat under senare år: 

 

Simon Innan har blödarsjukan varit en större del av mitt liv och min identitet på nåt sätt. Men nu 

idag, alltså det är många på [sysselsättningen] som inte ens vet att jag har blödarsjuka […]. Så 

idag känner jag mig inte lika blödarsjuk skulle jag säga. Det påverkar inte lika mycket och tar 

inte upp lika mycket av min tid.  

Jag Så det var mer en del av identiteten förut? 

Simon Ja det skulle jag säga, när det var mer problem och det tog mer tid liksom. Man märkte mer att 

man var blödarsjuk, man var på sjukhuset oftare […], så ja då kände man sig nog mer 

blödarsjuk på ett sätt. 

 

Majoriteten av deltagarna upplever att blödarsjukan var mer betydelsefull för identiteten i 

ungdomen än i vuxen ålder. Burke (1991) menar att människor allteftersom blir skickligare i 

att navigera i de sociala interaktionerna och upprätthålla sin självbild. Martin beskriver denna 

förmåga att styra sitt narrativ som viktig för att blödarsjukan inte blev ”en lika stor grej” i 

gymnasiet jämfört med tidigare. Eftersom det är inkongruensen mellan reflekterade 

värderingar och självbild som orsakar stress bidrar den ökade skickligheten till att individerna 

”landar” i sin identitet. Niclas berättar, angående huruvida blödarsjukan är en stor del av 

identiteten, att han har blivit mer grundad som vuxen:  
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Hade du frågat mig i mina unga 20, då hade jag ’nä men det är en viktig del av mig’, men nu har 

jag gått vidare i livet och blivit äldre liksom. Jag vet vem jag är och vad jag håller på med. Jag har 

inte den där identitetsgrejen längre. 

 

Parallellt med en mer effektiv identitetsförhandling har självbilden slipats under påverkan av 

de reflekterade värderingarna från den generaliserade andre, de sociala interaktionerna och av 

flödet av hälsoberättelser. Sammantaget tycks den ökade åldern och det avtagande umgänget 

med andra PMB (då barnläger och ungdomsträffar upphör efter 26-års ålder) innebära att det 

blir alltmer sällsynt med situationer där PMB-identiteten ”aktiveras”, där ämnet kommer på 

tal eller där deltagarna uppmärksammar hälsoberättelser om blödarsjuka. I takt med det 

svalnar även identifikationen med sjukdomen.  

 

5.2. Resiliens 

Kanske att jag har velat bevisa för mig själv att jag kan gå och jobba, jag kan fortfarande gå till 

jobbet – det kommer göra ont att lyfta de här tunga grejerna trots att jag har en blödning här men 

det går. Jag bevisar för mig själv, biter ihop och visar att det här ska inte hindra mig. Lite jävlar 

anamma, och jag vill inte låta blödarsjukan hindra mig. (Martin) 

 

Resiliens definierades tidigare som ”en förmåga att ha en positiv attityd till blödarsjukan och 

hantera de påfrestningar den innebär, att ta emot och ge socialt stöd samt att inte låta 

sjukdomen stå i vägen för personlig hälsa och framgång”. Resiliensen är därmed per 

definition rotad i en uppfattning om att blödarsjukan i grunden innebär vissa påfrestningar. 

Hos deltagarna uttrycks det bland annat som en oro för sin hälsa, för framtiden, för att bli 

behandlad negativt i sociala sammanhang, funderingar kring sjukdomens ärftlighet och 

hanteringen av jobbiga minnen från barndomen. Deltagarna är samtidigt påfallande överens 

om att blödarsjukan inte utgör något större hinder i tillvaron. Casper, Simon och John är noga 

med att betona att blödarsjukan har lett till mycket positivt i livet, som vänskaper, personlig 

karaktär och kroppskännedom. De övriga deltagarna är mer neutrala eller pragmatiskt 

inställda till sjukdomen, men överlag tangerar upplevelserna resultaten i Lindvall et al. (2006) 

och Brodin et al. (2015) som fann att unga PMB i dagens Sverige lever i allt väsentligt 

”normala” liv. Det egna ansvaret i behandlingen har gjort att flera deltagare anser sig vara 

mycket kunniga om blödarsjukan, vilket ses som viktigt för en positiv PMB-identitet. Casper 

sammanfattar sin resiliens i en mening: 
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Blödarsjukan har varit en del av min vardag men aldrig egentligen påverkat mig, mitt sätt att leva, 

eller hindrat mig från att göra det jag vill göra. 

 

I deltagarnas resiliens finns en öppenhet gentemot omgivningen, en tacksamhet till det 

positiva som blödarsjukan fört med sig, en riskmedvetenhet och ett aktivt val i att inte låta 

sjukdomen stå i vägen för livet. Liknande resultat erhölls i exempelvis Beeton et al. (2005), 

Ratajová et al. (2020) och Hartl et al. (2008). Det skiljer sig samtidigt markant från den 

mängd studier som visat att PMB i allmänhet har lägre livskvalitet (Cassis et al., 2012), 

upplever stigma och diskriminering (Barlow et al., 2007) och att även yngre PMB är kraftigt 

psykosocialt påverkade (Witkop et al., 2015). Det tål dock att upprepas att livsvillkoren för 

PMB är mycket kontextuellt beroende. Den observerade resiliensen är därför inte helt 

förvånande eftersom deltagarna är uppväxta i Sverige med en hög medicintillgång. 

 

5.3. Stigmahantering 

Potì et al. (2018, s. 139) menar att ”the main problem for the patients is not the haemophilia 

itself, but the bleeding”. Unga PMB i Sverige uttrycker emellertid att de numera har mycket 

få blödningsrelaterade problem (Brodin et al., 2015). Det väcker frågan om vi står inför ett 

paradigmskifte för PMB i kontexter med profylax; kanske är det numera själva blödarsjukan 

som är det största problemet? Upplevelser av stigma finns dokumenterade i många tidigare 

studier (t.ex. Barlow et al., 2007; Diesen & Grut, 2017; Witkop et al., 2015), och även i en 

svensk kontext (Brodin et al., 2015) om än mindre uttalat. Goffman (2020, s. 21, 25) är tydlig 

med att stigma inte handlar om egenskaper, utan om relationer och situationer. Blödarsjuka är 

således inte en stigmatisk egenskap och PMB är inte en stigmatiserad grupp. Det handlar om 

olika perspektiv i sociala processer – alla antar perspektivet som stigmatiserad i vissa 

situationer och perspektivet som normal i andra (s. 192). Goffman (2020) menar vidare att 

stigmahanteringsprocessen inte är reserverad för de mest extrema avvikelserna, utan att 

”samma drag återkommer i denna process vare sig det gäller en större olikhet, av den typ som 

traditionellt definieras som stigmatisk, eller någon obetydlig skavank som den skamsne skäms 

över att skämmas över” (s. 183). Det går således att tala om stigma även i detta sammanhang 

där deltagarna är trygga i sin identitet och inte upplever blödarsjukan som stigmatiserande.  
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Hos deltagarna i denna studie framkommer ingen stigmatisering enligt Link och Phelans 

(2001) definition, det vill säga som en maktkonstruktion mellan individen och omgivningen 

som möjliggör stämpling, stereotypifiering, en separation mellan ”vi och dom”, statusförlust 

och diskriminering som leder till ojämlika utfall (s. 367). Enskilda komponenter skildras i 

deltagarnas berättelser, exempelvis att de har stämplats som avvikande för att de har en 

kronisk sjukdom, hade hjälm i barndomen eller för att de har begränsats i sina aktiviteter. De 

har mött fördomar och de har upplevt statusförlust. Men de tycks inte ha upplevt någon direkt 

diskriminering, och det förekommer endast ett fåtal exempel på att omgivningen har 

behandlat dem negativt. Så varför upplever de inte något fullt utvecklat stigma? Jag tolkar 

deras berättelser som att de i sitt meningsskapande, identitetskonstruerade och 

informationskontrollerande aktivt motverkar stigmatisering. De reglerar beteenden för att 

upprätthålla sin identitet, de uppvisar en stark resiliens och, som detta avsnitt kommer att visa, 

en kapacitet att identifiera och hantera situationer där maktbalansen är sådan att det finns risk 

för statusförlust och ojämlika utfall.  

 

5.3.1. En underliggande stigmamedvetenhet 

Deltagarna uttrycker genomgående att de inte ser blödarsjukan som ett stort hinder i livet. Det 

fåtal negativa reaktioner de har mött i vuxen ålder upplever de främst som ett tecken på 

okunskap, och inget som har lett till negativ särbehandling. Men bakom resiliensen finns det 

en medvetenhet om att blödarsjukan ändå är potentiellt stigmatiserande. De har hört talas om 

andra PMB som blivit illa behandlade, och de vet att andra människor kan se dem på ett sätt 

som inte överensstämmer med deras självbild. Goffman (2020, s. 29f) menar att människor i 

allmänhet anser sig vara ”normala”, även de stigmatiserade. Men han talar också om att de 

stigmatiserade kan uppleva en ambivalens när de internaliserar identitetsnormer som de vet att 

de inte kan uppfylla (s. 154). Som tidigare nämnts beskriver deltagarna ibland sig själva i 

jämförelse med ”alla andra”, eller en ”normal/vanlig” människa. Genom denna positionering 

mot de normala manifesteras ambivalensen samtidigt som de indirekt skapar en uppdelning 

mellan ”vi och dom”. Ambivalensen uttrycks även genom att deltagarna beskriver 

blödarsjukan som en ”brist”, en ”defekt”. Casper uttrycker här både resiliens och ambivalens 

när han resonerar kring huruvida blödarsjukan påverkar hans vilja att skaffa barn: 

 

Nej, jag känner inte att det är ett problem. Men det är klart att i ens mörkaste perioder när man själv 

kanske inte har mått bra psykiskt så är det klart att då kommer de här tankarna på att ’vill jag föra 
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en kronisk sjukdom vidare?’, för det är trots allt en genetisk defekt man sitter på. Och då är det väl 

klart att man nånstans har tänkt tanken att… för att sjukdomen går ju att bryta, helt enkelt. I alla fall 

i det här ledet, och det är att man inte för sin sjukdom vidare. 

 

Även Martin talar om ärftligheten och dess inverkan på viljan att skaffa biologiska barn. Trots 

att han idag inte känner att blödarsjukan hindrar honom från att leva det liv som han önskar 

vill han inte heller föra vidare det som han i en annan del av intervjun kallar sin ”nedärvda 

skit” och ”dåliga arvsmassa”: 

 

Om jag fick önska så hade jag inte velat att mina barnbarn heller skulle ha blödarsjuka, trots att det 

går väldigt lätt att behandla nu gentemot det jag behövde växa upp med. […] Det är ju alltid en 

anledning till att känna sig annorlunda. Man har känt mig annorlunda på grund av sin sjukdom, så 

varför addera det lagret på allt annat man behöver vara orolig över? Av alla lager som ens 

personlighet byggs upp av, varför lägga på den här blödarsjukegrejen? För det är också en identitet 

– ”jag är blödarsjuk”. Varför lägga på den på alla de andra identiteterna jag har, som är tillräckliga 

för att vara mobboffer och så vidare. Så nej, jag tänker inte föra vidare mina gener. 

 

Martin uppvisar här en stigmamedvetenhet där blödarsjukan i grunden betraktas som en 

avvikelse i relation till samhällets identitetsnormer, något som han inte vill föra vidare till 

kommande generationer. Dennis uttrycker i citatet nedan, liksom Casper, resiliens i 

kombination med en stigmamedvetenhet, en vetskap om att blödarsjukan kan innebära både 

acceptans och avvisning. Han visar på den osäkerhet som Goffman (2020, s. 39) menar att 

stigmatiserade bär med sig in i interaktioner med de normala, nämligen att de aldrig vet vad 

folk ”egentligen” kommer att tycka: 

 

När jag dejtade var jag angelägen om att ta upp det [blödarsjukan] ganska tidigt ändå för att, alltså 

det är ju… om den jag dejtar inte accepterar det så finns det liksom ingen poäng i att fortsätta. Så 

bara, liksom med andra saker i min identitet lägger jag upp saker som identifierar mig, som man 

antingen får ta eller gå. Så det handlar inte om stolthet, utan mer att – ok, här är jag. Acceptera det 

eller gå. 

 

I intervjun med John pratar vi om huruvida PMB bör kunna arbeta med fysiskt krävande 

yrken, i detta fall som polis. John frågar:  

 

Och om det då står mellan dig och en person som inte är det [PMB], alltså om de inte är desperata 

efter folk. Är det inte logiskt då att de tar en person inte är blödarsjuk? 
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Jag tolkar det som att John, trots att han anser sig vara i stort sett opåverkad av blödarsjukan, 

har internaliserat de normalas perspektiv och intar ett ambivalent förhållningssätt till de egna, 

där blödarsjukan är en giltig anledning till att inte accepteras för vissa typer av arbeten. Det 

blir särskilt intressant inom ramen för denna studie, som ju kretsar kring att unga vuxna PMB 

ofta förväntas ha normala livsvillkor (Hughes et al., 2020) och i Sverige ofta även upplever 

tillvaron som sådan (Brodin et al., 2015; Lindvall et al., 2006).  

 

I detta avsnitt har jag beskrivit hur deltagarna uppvisar en medvetenhet om att blödarsjuka är 

en potentiellt stigmatisk egenskap. Major och O’Brien (2005, s. 400) betonar att 

uppfattningen om ens egen utsatthet för stigma (stigmamedvetenhet) är individuell och beror 

på både personliga, kontextuella och strukturella faktorer. Goffman (2020, s. 155) menar även 

att upplevelsen av stigma troligtvis hålls tillbaka ju mer individen umgås med normala. 

Deltagarnas stigmamedvetenhet leder därför i olika omfattning till den stigmahantering som 

är temat i följande avsnitt.  

 

5.3.2. Inga problem att berätta, men… 

Att vara helt öppen med blödarsjukan har i tidigare studier visat sig vara ovanligt, även för 

unga PMB (Brodin et al., 2015; Potì et al., 2018; Witkop et al., 2015). Snarare rör det sig om 

en risk- och relevansavvägning i varje situation som resulterar i ett selektivt döljande av 

blödarsjukan. Svängdörrar till garderoben, som Kaufman och Johnson (2004) beskrev 

stigmahanteringen hos homosexuella, och Schneider och Conrad (1980) hos personer med 

epilepsi. De senare fann att informanterna ibland dolde epilepsin av praktiska snarare än 

identitetsbaserade skäl. Det praktiska, instrumentella döljandet skildras även i denna studie, 

liksom ett återkommande argument om att blödarsjukan ibland döljs för att den helt enkelt 

inte angår andra; situationer där blödarsjukan är ett relevant samtalsämne framställs som 

lätträknade. Att hålla tyst om blödarsjukan handlar därmed inte nödvändigtvis om att undvika 

stigma, utan om att upprätthålla den personliga integriteten.  

 

Samtliga deltagare uppger spontant att de inte har några problem att prata om blödarsjukan 

om den kommer på tal eller om situationen så kräver. Flera uppvisar dock en djupare 

dimension av sin ”öppenhet”. Det ska påminnas om den viktiga omständigheten hos just unga 

vuxna PMB att blödarsjukan sällan är uppenbar för omgivningen. Goffman (2020, s. 83) talar 

om betydelsen av stigmats synlighet. Blödarsjukans låga synlighet gör att deltagarna lättare 
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kan passera som normala genom att dölja sjukdomen. Denna valmöjlighet påtalas av flera av 

deltagarna, och de exemplifierar på olika sätt hur de utnyttjar den genom att aktivt välja när, 

hur och för vem de berättar om blödarsjukan. Det blir stundtals tydligt att undanhållandet av 

social information om blödarsjukan inte bara förklaras av relevans och personlig integritet, 

utan även om att undvika stigmatisering i form av fördomar och negativ särbehandling. 

Nästan alla deltagare använder olika strategier för att undvika ovälkomna etiketter, felaktiga 

uppfattningar och en ojämlik tillgång till eftersträvansvärda sociala resurser (arbetsliv, 

kärleksliv, socialt gillande). De tycks ibland resonera som att ”jag har inget problem med 

blödarsjukan – men andra skulle kunna ha. Och det bryr jag mig egentligen inte om, men jag 

förhåller mig till det ändå”. Där finns en mångfacetterad relation till blödarsjukan som 

inverkar på deras sociala relationer.  

 

Till följd av blödarsjukans relativa osynlighet är perspektivet som misskreditabel mest 

framträdande hos deltagarna. Stigmahanteringen handlar då om att undvika att blödarsjukan 

blir bekant för omgivningen (Goffman, 2020, s. 75). Men samtidigt är deltagarna tydliga med 

att de oftast inte bryr sig om huruvida folk känner till blödarsjukan eller inte. Den neutrala 

attityden gör att många i deltagarnas sociala omgivning känner till deras sjukdom, vilket 

resulterar i att de ofta även antar perspektivet som misskrediterad. Perspektiven som 

misskrediterad och misskreditabel blir därmed mycket flytande och situationsbundna. En 

stigmahanteringsstrategi för den misskrediterade är att tona ned blödarsjukan: 

 

John […] liksom man väljer vilka man berättar det för och man väljer hur man berättar det, och 

när man berättar det. […] och jag tror också att det beror på hur man själv väljer att berätta 

det. Om det är nånting som man inte har problem att berätta tror jag inte att den som lyssnar 

tycker att det är nån stor grej heller. 

 […] 

Jag Hur brukar folk reagera? 

John Det är väl typ följdfrågan kring vad det innebär, om det är farligt liksom. Då tonar man ju 

ner det rätt mycket. […] Så jag har inga exempel på när nån har blivit chockad så. 

 

Citatet illustrerar hur Burkes (1991) identitetsteori samtalar med Goffmans (2020) 

stigmateori; när John tonar ner sjukdomen anpassar han dels sitt beteende för att erhålla 

reflekterade värderingar som är kongruenta med självbilden (”blödarsjukan är ingen stor 

grej”), samtidigt som han bedriver stigmahantering genom en typ av skylning – att göra 



 

 39 

stigmat mindre påfallande (Goffman, 2020, s. 149f). Martin berättar om en liknande 

stigmahantering där han arbetar trots pågående blödning:  

 

[…] jag skulle säga att delvis är det en rädsla att om jag säger till chefen att jag har en blödning och 

skulle vilja vara ledig idag, kommer han då tycka mindre om mig? Jag skulle säga att det är en del i 

liksom det här, att jag biter ihop. 

 

Det Martin gör är att han reducerar de utåt synliga effekterna av sin redan kända omständighet 

(chefen känner till hans blödarsjuka). Han döljer social information som skulle kunna 

förmedla en allvarligare bild av blödarsjukan än vad som redan är känt. Det kan på så vis 

betraktas som en typ av skylning som syftar till att undvika spänningar i interaktionen med 

chefen. Martin uppvisar också en känslighet inför den maktbalans som Link och Phelan 

(2001) framhåller som central i stigma. Det kan förmodas att Martin lägger en större vikt vid 

socialt gillande från sin chef än från andra människor som inte har samma maktposition som 

en chef har i relationen till en anställd. 

 

5.3.3. Okunskap och maktbalans 

Ett återkommande tema i deltagarnas resonemang kring informationskontroll är omgivningens 

okunskap. Okunskapen framhålls som en anledning till att dölja blödarsjukan eftersom en 

öppenhet ställer vissa krav på situationen; det ska finnas tid att förklara, svara på frågor och 

säkerställa att mottagaren lämnar interaktionen med en rättvis bild. Niclas förklarar: 

 

[…] har jag inte tid, då kommer dom gå runt och tro och tycka eller googla och gå runt och fråga 

nån. Och då blir det större än vad det behöver bli. […] Så det hänger ihop lite med ’vad ska dom 

tycka’. Även om jag aldrig riktigt har brytt mig om vad folk tycker och tänker så har man ändå 

velat att de ska ha rätt förståelse för det. 

 

Simon berättar att han kan undvika att prata om sjukdomen med ytligt bekanta, delvis för att 

det inte angår dem, men också för att ”jag vill inte heller vara den här ’ah min kompis kompis 

som har blödarsjuka’ utan jag vill ju vara mig själv liksom”. Att han vill ”vara sig själv” 

tolkar jag som att han vill bli uppfattad som han uppfattar sig själv – fundamentet i Burkes 

(1991) identitetsteori. Den passiva identitetsförhandlingen i att dölja blödarsjukan blir här ett 

tydligt exempel på stigmahantering, som kan kontrasteras mot det tidigare exemplet där han 

hellre bar sin rullstol ner för trappan än att be om hissnyckeln. Då identitetsförhandlade han 
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genom att aktivt framställa sig själv på ett sätt som skapade reflekterade värderingar 

kongruenta med självbilden. I det aktuella exemplet (både föregående och följande citat) 

undanhåller han istället information för att undvika att bli stämplad på grund av sin 

grupptillhörighet – en typisk passering som stigmahantering (Goffman, 2020, s. 75): 

 

Simon […] det är inte så att jag vill skylta med det på nåt sätt att jag är blödarsjuk. Jag känner 

mer att om någon skulle fråga skulle jag självklart svara och jag har inga problem – jag 

skulle kunna förklara hur mycket som helst om nån vill veta. Men det är inte nånting 

som jag vill trycka på eller stämpla mig själv som blödarsjuk egentligen […]. 

Jag Tänker du att folk skulle kunna reagera negativt och att det är en anledning till att du 

inte vill berätta? 

Simon Ja, jag tror kanske att folk skulle tro att det är mer allvarligt än vad det är, och på så sätt 

bete sig annorlunda. Och då skulle jag hellre inte berätta. Oftast skulle dom antagligen 

bara bete sig annorlunda av omtanke, men det är ju tråkigt om de skulle se mig som en 

handikappad när det inte är så. Och det skulle jag inte känna mig bekväm med. 

 

Jag anser att Simons ord tyder på att han har internaliserat de normalas identitetsnormer och 

positionerar sig i relation till dem, oavsett vad hans faktiska erfarenheter säger honom. 

Deltagarna uppvisar vid flera tillfällen en förmåga att urskilja situationer med en maktbalans 

som potentiellt kan leda till negativa, ojämlika utfall. Niclas berättar om varför han ibland inte 

berättar om blödarsjukan, trots att han i allt väsentligt har en positiv PMB-identitet:  

 

Jo egentligen när du säger det. Om jag ändå inte har något negativt associerat med det 

[blödarsjukan] så borde jag bara kunna berätta det hela tiden. […] Det finns ju nånting där som gör 

att jag ändå känner att ’den här rutten vill jag inte ta’ för att det kanske innebär fler frågor. Ofta när 

det gäller tandläkare eller såna grejer har det inneburit att de säger nej, att ’det här vågar jag inte ta 

på mig, det här kan jag inte göra.’ […] Då blir det liksom att bara jag inte berättar så kommer allt 

vara lugnt, så då skiter jag i det. 

 

Martin berättar om en liknande situation där han under ett års tid gick med en smärtande 

visdomstand för att tandvården var ovilliga att göra ingreppet utan att först samråda med 

specialistläkare. Liknande historier beskrivs av flera av deltagarna; de tycks cirkulera som 

hälsoberättelser inom PMB-communityn, där erfarenheter om felbehandlingar, märkliga 

reaktioner och fördomar delas och sprids. Det kan bidra till att förklara det selektiva döljandet 

av blödarsjukan eftersom, som den första delen av detta kapitel handlade om, socialt beteende 

påverkas av de reflekterade värderingar som tolkas ur hälsoberättelser som dessa. Niclas 
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beskriver här hur hans öppenhet med blödarsjukan påverkas av maktstrukturen i en 

arbetsintervju: 

 

[…] om jag berättar för nån på stan så har den ingen möjlighet att ta ett beslut som inte jag vet om 

som påverkar mig. Men om jag är på en arbetsintervju och inte får jobbet, då är det ju väldigt svårt 

att veta vad det berodde på, det får man ju aldrig svar på. De kommer ju aldrig säga att ’det är för 

att du var blödarsjuk’, det kommer de aldrig våga säga. 

 

Dennis berör en liknande maktstruktur men i en annan domän av det sociala livet: 

 

Dennis Det är klart att om man sitter på en första dejt med någon så kanske man väljer alla ord 

med omsorg så att man inte skrämmer bort nån, och det gäller ju för blödarsjuka också. 

Jag Tänker du att det är en sån sak som skulle kunna skrämma bort folk? 

Dennis Ja det är klart det är. […] Alltså om man förklarar på ett korrekt sätt hur livssituationen 

är så borde man inte skrämma bort dem tycker jag. 

 

Dessa citat exemplifierar hur en känslighet inför maktbalansen i en situation påverkar 

deltagarnas öppenhet. Vare sig det rör sig om arbetsgivare, tandläkare eller en dejt råder en 

maktstruktur där motparten kan ta ett beslut som drabbar dem på ett diskriminerande sätt. 

Denna sorts maktbalans är den enskilt viktigaste komponenten i Link och Phelans (2001) 

konceptualisering av stigma eftersom den är nödvändig för att ”verkligt” stigma ska existera i 

en situation. I dessa situationer tycks flera av deltagarna vara särskilt måna om att hålla tyst 

om blödarsjukan.  
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6. Diskussion 

6.1. Resultaten och dess relation till tidigare 

studier 

Studiens syfte var att undersöka hur unga vuxna personer med blödarsjuka (PMB) upplever 

sin tillvaro med sjukdomen i dagens Sverige. Frågeställningarna handlade om hur de 

konstruerar sin identitet som PMB och hur de hanterar blödarsjukan i sina sociala relationer. 

Analysens fokus riktades mot det som framställdes som mest betydelsefullt i deltagarnas 

berättelser; identitetsprocesser under social påverkan, resiliens och stigmahantering. I 

deltagarnas berättelser framträder en socialt formad PMB-identitet som står under påverkan 

av samhällsnormer, interaktioner med omgivningen och flödet av hälsoberättelser. Flera av 

deltagarna talar om sig själva eller de egna (Goffman, 2020, s. 46) i relation till ”alla andra” 

eller ”vanliga människor”. De antar på så vis en grupptillhörighet som avvikande gentemot 

resten av samhället, den generaliserade andre (Mead, 1976), som tydligt influerar den 

betydelse som deltagarna tillskriver sig själva som PMB. Flera bedömer sin hälsostatus utifrån 

en jämförelse med den generaliserade andre eller med andra PMB. Denna sociala jämförelse 

som utgångspunkt för upplevelsen av sin hälsa ligger i linje med resultaten i Beeton et al. 

(2005) och Ratajová et al. (2020) och illustrerar hur hälsa, utifrån Franks (2006) perspektiv, 

konstrueras socialt av en aktiv och meningsskapande individ.  

 

Deltagarna skildrar också betydelsen av omgivningens oro och försiktighet. Analysen visar 

hur deltagarnas självbild kan ha influerat responsen på denna försiktighet; de som såg sig 

själva som ”lugna” och hade ”lämpliga” intressen gjorde ingen stor revolt, medan andra 

svarade med mer livliga identitetsförhandlingar. Tidigare studier, exempelvis Reinicke et al. 

(2019), menar att män med blödarsjuka kan känna en otillräcklighet i relation till samhällets 

maskulinitetsideal som kan leda till ett risksökande beteende. Dessa tendenser var inte alls 

lika framträdande denna studie – maskulinitet nämndes knappt i någon intervju. Istället för en 

PMB-identitet präglad av tuffhet och kontroll som i Reinicke et al. (2019) domineras 

deltagarnas identitet i denna studie av en positiv relation till blödarsjukan, en riskmedvetenhet 

och en upplevelse av att vara villkorligt frisk. Resultaten ligger på så vis närmare Beeton et al. 

(2005) och Brodin et al. (2015), vars deltagare skildrade blödarsjukan som ”en del av livet”, 
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som visserligen kan begränsa men också berika tillvaron – inte minst via de sociala 

relationerna till andra PMB. Flera deltagare i denna studie framhåller vänskaperna som 

formades i barndomens sommarläger som den enskilt viktigaste aspekten av PMB-identiteten.  

 

Respondenterna exemplifierar på olika sätt hur PMB-identiteten konstrueras under inflytande 

av samhällsnormer och reflekterade värderingar, både från direkta interaktioner och från de 

”hälsoberättelser” (Frank, 2006) som fångar, och fångas av, deras uppmärksamhet. Ett centralt 

tema i dessa hälsoberättelser i dagens Sverige är att PMB är ”normala” under förutsättning att 

de sköter sin behandling. Denna normalitetsdiskurs var huvudtemat i Hughes et al. (2020) 

som menar att den formar unga PMB:s förhållningssätt till blödarsjukan – något som stöds av 

resultaten i denna studie. Deltagarna framställer sin tillvaro som mestadels ”normal”, men det 

finns också exempel på en förvirring kring de dubbla budskap som kan förmedlas av föräldrar 

och sjukvård; att PMB är ”som alla andra” men samtidigt annorlunda. PMB-identiteten 

beskrivs emellertid genomgående av deltagarna som avtagande i styrka under livsloppet. 

Blödarsjukan hade en större påverkan i ungdomen. Detta mönster förklaras som en 

konsekvens både av att aktiviteterna med andra PMB har blivit mer sällsynta och att 

deltagarna har ”landat” i sin identitet. Flera av deltagarna ger även uttryck för att PMB-

identitetens styrka beror på hur mycket problem blödarsjukan har inneburit genom livet, något 

som föreslogs även i Fletcher et al. (2021).  

 

Intimt sammankopplad med den förhållandevis oproblematiska PMB-identiteten är 

deltagarnas starka resiliens. Deltagarna beskriver på olika sätt hur blödarsjukan i grunden 

utgör en viss påfrestning, men de upplever den inte som ett hinder. De har snarare hittat sätt 

att hantera sjukdomen som gör att den inte står den inte i vägen för personlig hälsa, karriär 

och ett aktivt socialt liv. Särskilt förvånande är det inte i en jämförelse med studier från en 

liknande kontext; även Lindvall et al. (2006; 2012) och Brodin et al. (2015) fann att unga 

PMB i Sverige generellt är tillfreds med tillvaron och upplever sig ha samma livsmöjligheter 

som majoritetsbefolkningen.  

 

Trots den påtagliga resiliensen skildras även en stigmamedvetenhet i deltagarnas berättelser. 

Den uttrycks genom att flera benämner blödarsjukan som en ”defekt”, andra tvekar inför valet 

att föra den vidare till nästa generation eller uttrycker en vetskap om att andra kan avvisa dem 

på grund av sjukdomen. Nästan alla bedriver någon form av stigmahantering för att undvika 

negativa konsekvenser från blödarsjukan. Mest framträdande är informationskontrollen – att 
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deltagarna tack vare blödarsjukans relativa ”osynlighet” kan välja hur, när och för vem de 

berättar om sjukdomen. Alla uttrycker samtidigt en generell öppenhet och menar att de inte 

har något problem med att berätta, men flera betonar att det sällan är relevant eller att det ska 

finnas tid att förklara ordentligt. Några deltagare visar även prov på en sensitivitet inför en 

maktstruktur som skulle kunna utlösa en stigmatisk situation. I dessa lägen tenderar 

blödarsjukan att döljas. Flera beskriver hur de ibland tonar ner sjukdomens allvar eller döljer 

dess uppenbara uttryck för att undvika spänningar i de sociala relationerna. Sammantaget är 

dessa resultat kring öppenhet och stigmahantering i linje med vad som kunde förväntas. Den 

generella öppenheten har tidigare kunnat observeras i en svensk kontext (Lindvall et al., 

2006), medan stigmahanteringen är mindre framträdande men likväl påtaglig (Brodin et al., 

2015). De kraftiga psykosociala effekterna och erfarenheterna av stigma och diskriminering 

som beskrivs i exempelvis Barlow et al. (2007) och Witkop et al. (2015) var betydligt mindre 

uttalade i denna studie. Det förklaras sannolikt av att dessa studier utfördes med deltagare i 

högre åldrar och/eller i en kontext med lägre medicintillgång. 

 

Denna studie kan bidra till forskningsfältet genom att den visar, möjligtvis med fler nyanser 

än i tidigare studier, hur unga vuxna PMB i dagens Sverige upplever sin situation, hur en 

PMB-identitet förhandlas under social påverkan och hur stigmahanteringen kring 

blödarsjukan kan ta sig uttryck.  

 

6.2. Teoretiska slutsatser 

Analysen visar att Burkes (1991) domängenerella modell för identitetsprocesser, tillsammans 

med Goffmans (2020) stigmateori, kan appliceras på mer specifika beteendemönster hos män 

med blödarsjuka i en svensk kontext. Denna slutsats stödjer Kaufman och Johnsons (2004) 

resonemang kring dessa två teoriers kompatibilitet och visar att de tillsammans kan ge 

kunskap om hur PMB konstruerar sin identitet kring blödarsjukan samtidigt som de navigerar 

runt stigma. Burkes (1991) identitetsteori är till sin natur dynamisk och starkt beroende av 

individens subjektiva meningsskapande. Individens tolkning av omgivningens beteende 

genererar i mötet med självbilden en respons i form av socialt beteende, som i sin tur påverkar 

de sociala relationer som berörs i den aktuella situationen. De sociala relationerna kunde 

därigenom förstås med samma begreppsapparat. Beteenden som, aktivt eller passivt, syftade 

till att undvika eller hantera stigma kunde analyseras med hjälp av Goffmans (2020) 
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stigmateori, som likt identitetsteorin är situationsbunden och dynamisk. Goffmans teori har i 

denna studie visat sig vara användbar för att studera nutida förhållanden för unga vuxna PMB 

i en kontext med medicintillgång – en grupp som av samhället numera ofta betraktas som 

”normal” (Hughes et al., 2020). Det stödjer Goffmans (2020, s. 183) syn på stigmahantering 

som en generell och överallt förekommande samhällsprocess, lika relevant i vardagliga som i 

mer utstickande sammanhang. De valda teorierna, tillsammans med de kompletterande 

begreppen ”resiliens” (Grafton et al., 2010; Schetter & Dolbier, 2011) och ”hälsoberättelser” 

(Frank, 2006), gav tillsammans en gedigen uppfattning om deltagarnas upplevelser av 

sjukdom, hälsa, identitetsprocesser och stigma, och hur de kan förstås som konstruerade i det 

sociala livet.  

 

Det empiriska materialet var rikt på både innehåll och nyanser och hade kunnat betraktas även 

med helt andra teoretiska glasögon. Teorier om exempelvis grupper, känslor eller om 

relationen patient/sjukvård, hade alla kunnat ge intressanta perspektiv där samma empiri hade 

lett till helt andra tolkningar. Teorin har på så vis färgat analysen och styrt fokus mot det som 

upplevdes som allra mest intressant från en socialpsykologisk synvinkel, på bekostnad av att 

andra perspektiv förbisetts.  

 

6.3. Metodologiska reflektioner 

Studiens fenomenologiska ansats har haft en stor betydelse för resultaten. Den kan ha bidragit 

till en viss ”spretighet” som ytterligare förstärker bilden av en komplex och mångfacetterad 

upplevelse av livet som PMB; identitetsprocesser både i barndom och nutid, motstånd och 

resiliens, villkorligt frisk med en svalnande PMB-identitet tillsammans med en 

stigmahantering med svängdörrar – allt under samma tak. Metodologin välkomnade en 

komplexitet som i slutändan satte en stark prägel på studiens resultat. En mer riktad 

angreppsmetod hade sannolikt gett ett annat material och följaktligen andra slutsatser.  

 

Betydelsen av mitt insiderperspektiv har beskrivits i metodkapitlet, men oavsett forskarens 

position ses resultatet inom IPA alltid som en produkt av interaktionen mellan forskare och 

informant (Smith et al., 1999, s. 230). Analysen har påverkats både av min förförståelse och 

av min egen erfarenhet som PMB – sådana effekter är ofrånkomliga (Lindgren, 2014, s. 39f), 

och som Richards (2005, s. 25f) konstaterar kan förförståelsen vara en styrka att så länge den 
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betraktas öppet och ärligt. Jag upplevde att intervjuerna fick en djupare karaktär på grund av 

min förkunskap som insider eftersom det uppstod ett erfarenhetsutbyte som i slutändan bidrog 

till den starka och innehållsrika empirin. Scott (2005) menar att intervjuer och retrospektiva 

utsagor generellt kan vara problematiska eftersom människor har en begränsad förmåga att 

”korrekt” återge en händelse eller upplevelse. Med den fenomenologiska ansatsen strävade 

jag emellertid inte efter att finna en objektiv sanning, utan att undersöka deltagarnas 

subjektiva verklighet. Intervjuerna gav därför en valid inblick i deras levda erfarenhet och 

egna upplevelser av hur PMB-identiteten har förhandlats och hur blödarsjukan har hanterats 

(jmf. Scott, 2005, s. 94).  

 

En begränsning i studien är att deltagarna var få och urvalet snävt avgränsat. I denna studie 

fanns inga kvinnor, barn eller äldre, inga icke-svenskar och inga med mild blödarsjuka. En 

breddning av samtliga dessa avgränsningar hade kunnat ge helt andra perspektiv på livet som 

PMB. Jag kan inte uttala mig om en ”PMB-population”, utan endast förmedla deltagarnas 

individuella upplevelser, identifiera gemensamma teman och resonera kring hur resultaten kan 

betraktas i relation till andra miljöer. Inom kvalitativa studier är det mer relevant att tala om 

överförbarhet än generaliserbarhet (Bryman, 2018, s. 468). Min ambition är att läsaren med 

hjälp av mina beskrivningar och analyser dels kan få en förståelse för deltagarnas subjektiva 

verklighet, dels själv kan bedöma huruvida resultaten kan överföras till andra sociala grupper.  

 

6.4. Praktisk betydelse och kommande studier 

Studiens resultat kan vara värdefulla för alla som har en relation till ämnet, professionellt eller 

privat. Sjukvårdens bemötande och rekommendationer kan, och kanske bör, utformas med 

hänsyn till hur PMB själva upplever sin situation. För att kunna bedriva en sund 

kommunikation med patientgruppen är det värdefullt att känna till hur PMB-identiteten kan 

konstrueras och hanteras i de sociala relationerna. Min förhoppning är att studien också kan 

bidra till att PMB själva och deras anhöriga får en djupare förståelse för blödarsjukan och dess 

betydelse i livet. Identitet och sociala relationer är breda ämnen som rymmer stora möjligheter 

att vidareutveckla denna studies frågeställningar och fortsätta utforska hur tillvaron som PMB 

kan se ut. En uppmaning till kommande studier är att fokusera på unga vuxna kvinnor med 

blödarsjuka, vars upplevelser av sjukdomen och dess betydelse för identiteten och de sociala 

relationerna kan antas skilja sig från männens perspektiv.  
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6.5. Avslutande tankar som insider 

Studien har gett mig ett stort personligt värde och en fördjupad insikt i vad blödarsjukan kan 

innebära. Precis som flera av deltagarna har jag alltid sett blödarsjukan som en del av livet, 

svår att lägga starka värderingar i eftersom den alltid har funnits där. Jag kunde inledningsvis 

lättast relatera till den neutrala, resilienta och ibland närmast likgiltiga inställningen till 

blödarsjukan – något som ska hanteras som allt annat, inga problem att berätta om den. Men 

under studiens gång har jag kunnat minnas händelser och kommentarer, frågor om ärren från 

sprutorna och om blödarsjuka i allmänhet som har vittnat om en okunskap hos omgivningen. 

Jag har blivit påmind om situationer där jag har dolt eller avdramatiserat sjukdomen för att 

undvika frågor och missuppfattningar. Sammantaget har jag med hjälp av deltagarnas 

berättelser fått en djupare och mer nyansrik förståelse för blödarsjukans betydelse i mitt liv 

och hur den har påverkat min egen PMB-identitet och mina sociala relationer.  

 

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Martin, Dennis, Casper, John, Simon och Niclas 

för att ni så öppenhjärtigt och generöst lät mig ta del av era personliga upplevelser. Jag hoppas 

att jag har gjort dem rättvisa. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Intervjustudie om blödarsjuka och dess inverkan på identitet och 
sociala relationer 
 

Information om studien 
Jag heter Felix Bäcklin och studerar socialpsykologi vid Uppsala universitet. Jag kommer under 
höstterminen 2021 att skriva min C-uppsats och har valt att rikta in mig på blödarsjuka. Syftet med 
uppsatsen är att undersöka hur personer med blödarsjuka upplever att sjukdomen påverkar deras 
självbild, identitet och sociala relationer. Förhoppningsvis kan undersökningen bidra till en större 
förståelse för hur det är att leva med blödarsjuka i Sverige idag. Ämnet ligger mig extra varmt om 
hjärtat eftersom jag själv har hemofili A i moderat form.  
 
Jag söker nu personer som vill ställa upp på en intervju. Du bör vara 18–40 år gammal och 
diagnosticerad med moderat eller svår form av hemofili A/B eller von Willebrands sjukdom. 
 

Intervjun 
Intervjun kommer att handla om din personliga upplevelse av hur blödarsjukan har påverkat, eller 
inte påverkat, din identitet och dina relationer genom livet. Fundera gärna på detta redan innan vi 
träffas! Kom ihåg att det inte finns några rätt eller fel – jag är intresserad av just din upplevelse.  
 
Intervjun är planerad att ta ungefär 45–60 minuter och sker på en tid och plats som passar dig. Det är 
även möjligt att genomföra intervjun via Zoom. Det viktigaste är att det är en lugn och behaglig miljö 
där vi kan prata ostört. Eftersom uppsatsens omfattning endast möjliggör ett mindre antal intervjuer 
är ditt deltagande mycket värdefullt och uppskattat!  
 

Etik och samtycke 
Jag kommer att spela in intervjun för att kunna transkribera den efteråt, därefter raderar jag 
ljudfilen. Dina uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och avidentifieras i uppsatsen för att 
upprätthålla en så hög anonymitet som möjligt. Intervjumaterialet kommer endast att användas i 
detta studentarbete. Jag har tyvärr inte möjlighet att erbjuda någon ekonomisk ersättning, men om 
du vill skickar jag ett exemplar av den färdiga uppsatsen. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan 
när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. Genom att delta i intervjun 
samtycker du till dessa villkor.  
 

Kontakt 
Kontakta mig via telefon eller e-postadressen nedan om du vill ställa upp på en intervju eller om du 
vill ha mer information om studien. Min handledare Dominik Döllinger kan också kontaktas för 
ytterligare upplysningar: dominik.dollinger@soc.uu.se 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Felix Bäcklin  
Telefon: 070-950 95 97 
E-post: Felix.Backlin.3430@student.uu.se 
 
 
Stockholm den 18 oktober 2021 

mailto:dominik.dollinger@soc.uu.se
mailto:Felix.Backlin.3430@student.uu.se
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Bilaga 2. Intervjuguide  

Inledning 

• Berätta om mig själv och om studien 

• Frågor om livssituation, familj, sysselsättning, fritidsintressen, diagnos och behandling 

 

Unga år 
• Hur gick det till när blödarsjukan upptäcktes? 

• Kan du berätta om hur du upplevde sjukdomen under uppväxten? 

▪ Hur hanterade föräldrarna/familjen sjukdomen?  

▪ Hur upplevde du relationen till kompisarna när du var liten? 

 

Allmänt 

• Hur är det att leva med blödarsjuka för dig? 

▪ Hur hanterar du upplevelsen av att leva med blödarsjuka? 

• Upplever du att din livskvalitet påverkas av blödarsjukan? 

 

Identitet 

• Upplever du att sjukdomen påverkar hur du ser på dig själv? 

▪ Är du blödarsjuk eller har du blödarsjuka? 

• Upplever du att sjukdomen påverkar hur andra människor ser på dig? 

• Upplever du att blödarsjukan påverkar din personlighet eller ditt beteende? 

 

Livsval 

• Om du tänker på vem du är och vad du gör idag – familj, arbete/studier, åsikter, värderingar, 

intressen, allt som är du – på vilket sätt känner du att blödarsjukan har spelat en roll i det? 

▪ Upplever du att du kan leva det liv som du önskar?  

• Anpassar du dina sociala aktiviteter efter blödarsjukan? 

 

Relationer 

• Kan du berätta om hur du upplever att blödarsjukan har påverkat dina relationer till andra 

människor?  

• Hur upplever du att din omgivning ser på att du har blödarsjuka? 

• Hur tänker du kring att berätta om sjukdomen för andra människor? 

▪ Nära vänner? Nya bekantskaper? Arbetsgivare? 

▪ Kan du ge exempel på situationer när du berättat/inte berättat om sjukdomen? 

• Känner du att du har blivit behandlad på ett visst sätt för att du har blödarsjuka? 

• Upplever du att du möts av fördomar?  

 

Finns det något mer som vi inte har tagit upp som du vill berätta om? 

 


