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Sammanfattning 

Trots att diabetes är en av våra stora folksjukdomar idag är den allmänna kunskapen om sjukdomen 

både begränsad och präglad av fördomar. För personer med diabetes utgör egenvården av sjukdomen 

en stor del av behandlingen och det finns en stor mängd textmaterial med information om sådan 

egenvård. Syftet med denna undersökning är att analysera hur personer med diabetes konstrueras i 

texter om egenvård av diabetes med tre olika aktörer som avsändare. I uppsatsen undersöker jag 

närmare hur fördomar om diabetiker reproduceras eller demoleras i dessa texter med hänsyn till om 

texterna specificerar om informationen gäller personer med diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.  

   Jag har en diskursanalytisk ansats där jag använder mig av Faircloughs diskursbegrepp. Jag utgår 

också från den systemisk-funktionella synen på språk, där språket inte bara speglar utan också skapar 

betydelse. Materialet kommer från aktörerna Svenska Diabetesförbundet, 1177 Vårdguiden och Novo 

Nordisk. Dessa aktörer utgör ett intresseförbund, en officiell vårdgivare respektive ett 

läkemedelsföretag. Metodologiskt använder jag även analysverktyg från den systemisk-funktionella 

grammatiken där jag analyserar bland annat tilltal, omtal, språkhandlingar, modalitet, processer och 

deltagare.  

   Resultatet av analysen kopplas till begreppen modelläsare, den empiriska läsaren och den tänkta 

mottagaren. En texts modelläsare är en given identitet som erbjuds den empiriska läsaren av texten. 

Denna identitet behöver inte vara medvetet konstruerad av avsändaren, vilket däremot den tänkta 

mottagaren mer eller mindre är. Resultatet visar bland annat att modelläsaren konstrueras som aktiv 

och som nybörjare på sjukdomen. Två av tre texter konstruerar också modelläsaren som någon som 

har problem med vikten och indikerar dessutom att insjuknandet har med kosten att göra, utan att 

nämna någon specifik typ av diabetes. Detta kan framförallt bli ett problem för en ung person med 

diabetes typ 1 som måste förhålla sig till denna modelläsare. En slutsats är att modelläsaren som har 

insjuknat på grund av fel kost kan tänkas förstärka de fördomar som råder om att alla typer av diabetes 

orsakas av fel kost.  
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1 Inledning 

Under hösten 2017 hölls den första diabetesgalan i Sverige. Galan hade som syfte att samla in pengar 

till forskning om diabetes och även att uppmärksamma en av vår tids största folksjukdomar. Att 

behöva uppmärksamma något som är så pass utbrett i samhället kan tyckas märkligt. Men trots att 

cirka en halv miljon människor lever med diabetes i Sverige är den allmänna kunskapen om 

sjukdomen både begränsad och präglad av fördomar. Enligt Nationella Diabetesregistret har cirka  

90 % av de drabbade i Sverige typ 2-diabetes och de resterande har diabetes typ 1.    

   I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård står det att egenvården av diabetes är en 

central del av patientens behandling, vilket gäller både vid typ 1 och typ 2. Som vuxen diabetiker med 

typ 1 kallas man till läkarbesök cirka en gång per år och till besök hos sjuksköterska cirka två gånger 

per år. Utöver dessa besök är det alltså patienten själv som kontrollerar sitt blodsocker och reglerar 

sina insulindoser, baserat på en rad olika faktorer. Förutom det stöd patienten kan få under besöken 

hos sjukvården finns också en stor mängd textmaterial om ämnet egenvård av diabetes, både på 

webben och som tryckt material.  

   Svenska Diabetesförbundet, 1177 Vårdguiden och Novo Nordisk är tre aktörer som erbjuder sådan 

information till personer med diabetes. De tre aktörerna utgör ett intresseförbund, en officiell 

vårdgivare respektive ett läkemedelsföretag och jag är intresserad av vilken bild de olika aktörerna 

förmedlar av en person med diabetes i sina texter. Jag vill också synliggöra hur fördomar om 

sjukdomen i allmänhet och diabetes typ 1 i synnerhet demoleras eller reproduceras i aktörernas 

informationstexter.  

   Diabetes kallades för många år sedan för ”sockersjuka”. En tänkbar anledning till denna benämning 

är att symtomet på sjukdomen är en förhöjd sockernivå i blodet. Problemet med benämningen är att 

den bidrog till att skapa fördomar om vad som orsakar sjukdomen istället – att personen har ätit för 

mycket socker. En annan vanlig missuppfattning är att diabetiker är allergiska mot socker och en 

tredje att alla typer av diabetes beror på övervikt. Lite skämtsamt kan den som är i färd med att äta 

något med mycket socker få höra ”Akta så att du inte får diabetes!”. Trots att få använder ordet 

sockersjuka idag har föreställningen om att alla typer av diabetes orsakas av fel kost hängt kvar som 

association till sjukdomen. 

   Det gemensamma för diabetes typ 1 och diabetes typ 2 är brist på hormonet insulin som reglerar 

sockernivån i blodet. Skillnaden mellan de två typerna är framförallt orsaken till insjuknandet. 

Diabetes typ 1 orsakas av att kroppen slutar att producera insulin. Immunsystemet angriper de celler 

som producerar insulin i bukspottkörteln och varför detta sker har forskningen fortfarande inte hittat 

svaret på. Diabetes typ 2 innebär istället att kroppens celler blir mindre insulinkänsliga och på längre 

sikt kan kroppens insulinproduktion upphöra helt.  
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2 Syfte och frågeställningar 

Här beskriver jag undersökningens syfte och frågeställningar. Jag ger också en kort beskrivning av 

uppsatsens disposition och vad jag hoppas att undersökningen i förlängningen kan bidra till. 

   Syftet med denna undersökning är att analysera hur personer med diabetes konstrueras i texter om 

egenvård av diabetes med tre olika aktörer som avsändare. Ett delsyfte är att undersöka om personer 

med diabetes konstrueras annorlunda utifrån vilken typ av diabetes de har – diabetes typ 1 eller 

diabetes typ 2. Jag gör också vissa jämförelser mellan de olika texterna. Genom nedanstående 

frågeställningar ämnar jag säga något om de diskurser som realiseras i texterna.  

 

1. Till vem riktar sig texterna? Hur tilltalas eller omtalas den tänkta mottagaren?  

 

2. Vem eller vilka förväntas göra något? Hur tillskrivs ansvar för sjukdomen?  

 

3. Hur tillskrivs personer med diabetes olika egenskaper i texterna?  

 

4. Hur framställs avsändaren och avsändarens roll i texterna? 

 

Jag beskriver först undersökningens teoretiska utgångspunkter och redogör sedan för tidigare 

forskning inom området. I materialavsnittet beskriver jag kort aktörernas bakgrund samt de texter som 

utgör själva materialet. Därefter går jag igenom de analysverktyg jag använt och sedan presenterar jag 

resultatet av analysen. Jag avslutar med att diskutera resultaten och kort reflektera över metoden och 

mitt förhållande till undersökningens ämnesområde. I förlängningen hoppas jag att undersökningen 

kan bidra till att synliggöra hur olika språkliga val kan påverka både enskilda individer och samhället i 

stort.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

Här beskriver jag de teoretiska utgångspunkter jag tillämpar i min undersökning. Jag har en 

diskursanalytisk ansats och jag tillämpar även den språksyn som den systemisk-funktionella 

grammatiken har som grund. Begreppen modelläsare, den empiriska läsaren och den tänkta 

mottagaren är också av relevans för min undersökning.  

3.1 Diskurs 

Som teoretisk grund har jag en diskursanalytisk ansats. Diskurser beskrivs av bland andra Fairclough 

(se till exempel Fairclough 1992 och Fairclough 2003). Han ser diskurser som ”ways of representing 

aspects of the world – processes, relations and structures of the material world, the ‘mental world’ of 

thoughts, feelings, beliefs and so forth, and the social world” (2003:124). En diskurs kan alltså ses som 

ett perspektiv, från vilket världen representeras på ett visst sätt. Fairclough anses höra till en av 

förgrundsgestalterna till Critical Discourse Analysis (hädanefter förkortat CDA), som syftar till att 

synliggöra hur diskurser skapas och reproduceras genom maktrelationer och ideologier. Ofta handlar 

forskningsfrågorna inom fältet om hur olika diskurser reproducerar olika ismer, exempelvis rasism, 

sexism och nationalism. Utgångspunkten i denna undersökning är inte främst att vara kritisk, även om 

det förekommer kritiska inslag. Istället är jag ute efter att synliggöra föreställningar om personer med 

diabetes som konstrueras och reproduceras i olika diskurser.  

   Att ha en diskursanalytisk ansats kan leda tankarna till det närliggande fältet diskursteori. Baserat på 

Laclau och Mouffe (1985) och Fairclough och Wodak (1997) diskuterar Winther Jørgensen och 

Philips (2000) skillnaden mellan diskursteori och kritisk diskursanalys. En viktig sådan skillnad är att 

diskursteori inte gör empiriska studier av språk utan där betonas begrepp som tecken, moment och 

nodalpunkter. Diskurs ses där som ”en fixering av betydelse inom en bestämd domän” (2000:33). För 

den kritiska diskursanalysen är just språket och det dialektiska förhållandet mellan sociala praktiker 

och andra sociala dimensioner centrala. Betoningen på det ideologiska placerar också den kritiska 

diskursanalysen närmare den marxistiska traditionen än diskursteorin (2000:66–69). Jag ställer mig 

här närmare den kritiska diskursanalysen än diskursteorin och jag utgår ifrån Faircloughs syn på 

diskurser, men jag tillämpar alltså inte CDA fullt ut.  

   Fairclough (1992:63–64) ser språk som en social praktik och inte som en enskild aktivitet. Social 

praktik är i sin tur både ett villkor för och en effekt av sociala strukturer. Det råder alltså ett dialektiskt 

förhållande dem emellan. Samma dialektiska förhållande råder mellan sociala strukturer och diskurser. 

Detta innebär dels att diskurser formas och begränsas av sociala strukturer på alla nivåer i samhället, 

till exempel vad gäller sociala relationer och normer. Samtidigt bidrar också diskurser till utformandet 

av de sociala strukturerna på alla dessa nivåer, direkt eller indirekt. På så sätt är diskurs inte bara en 

praktik som representerar världen utan som också konstruerar betydelse. I detta konstruerade finns tre 

effekter: skapandet av sociala identiteter, sociala relationer och kunskapssystem. Dessa kopplar 

Fairclough (1992:63–64) till tre språkliga funktioner som han kallar identifierande, relationella och 

ideationella, vilka han hävdar kan liknas vid Hallidays språkliga metafunktioner. Dessa kombineras 

och existerar i varje sats och alla funktioner kan därför ses som potentiellt betydelsefulla i analyser av 

diskurs (1992:74–76).   

   För att tydliggöra hur jag ser på mina kritiska inslag utgår jag från Wojahn, Seiler Brylla och 

Westbergs (2018) redogörelse för hur just kritik kan förstås inom den kritiska diskursanalysen. De 

skriver att det närmast bör förstås i relation till makt – att vara kritisk innebär att avtäcka dolda 

budskap med syftet att driva en frigörelse för diskriminerade grupper (2018:17–18). De förklarar 

vidare att det finns olika nivåer, eller dimensioner, av kritik. På den text- och diskursinterna nivån 

innebär det kritiska strävandet att undersöka övertygande och manipulation i texter och samtal. 

Analysen riktar sig då mot att synliggöra inkonsekvenser, självmotsägelser och paradoxer i texterna 
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och deras diskurser. På den ideologiska nivån handlar det snarare om att visa hur diskurser hör 

samman med sociala maktstrukturer. Denna kritik riktas inte bara mot själva texten utan berör alltså 

högre kontextuella nivåer. Kritik på en tredje nivå strävar efter att förändra maktstrukturer genom att 

erbjuda lösningar, till exempel genom att upplysa och ge riktlinjer om hur inflytelserika aktörer kan 

använda språket för att inte reproducera diskriminering (2018:18–20).  

   Mot bakgrund av Wojahn, Seiler Brylla och Westbergs beskrivningar av olika nivåer av kritik 

ansluter jag mig närmast till den text- och diskursinterna nivån i min undersökning (2018). Mitt fokus 

ligger på att belysa hur texter och de diskurser som texterna realiserar skapar och reproducerar en 

given diabetesidentitet. Inom CDA är det också av stor vikt att som forskare vara kritisk till sin egen 

position, eftersom även forskaren lever i och påverkas av de sociala strukturer och hierarkier som hen 

kritiserar (2018:17). Att vara neutral är alltså nästintill en omöjlighet i kritiska sammanhang, och jag 

uppfattar det som det snarare försvagar forskarens position att låtsas vara det.  

3.2 En konstruktivistisk språksyn 

I denna undersökning tillämpar jag den systemisk-funktionella grammatiken (hädanefter förkortat 

SFG) som verktygslåda för att analysera diskurser. SFG är både en metodologisk och en teoretisk 

språkmodell, som har utvecklats av framförallt M.A.K Halliday (se t ex Halliday 2014). Jag ansluter 

mig således också till den språksyn som utgör den teoretiska grunden inom SFG. Jag utgår i min 

undersökning från den svenska beskrivningen av SFG av Holmberg och Karlsson (2013) samt 

Holmberg, Karlsson och Nord (2011). Språksynen inom SFG betonar att grammatiken inte bara 

speglar betydelse utan också skapar den. Central är också grammatikens funktion, snarare än dess 

form (Holmberg & Karlsson 2013:10–12). Det är alltså inte intressant i sig att exempelvis ett verb står 

i passiv, utan vad det betyder i den situation det används.  

   Till denna språkmodell hör bland annat tre metafunktioner, som aktualiseras i varje enskilt yttrande i 

alla kontexter. Den ideationella metafunktionen realiserar vår erfarenhet av världen, i den 

interpersonella metafunktionen skapas relationer mellan talare och lyssnare (eller skribenter och 

läsare) och den textuella metafunktionen organiserar den information som ges av talare eller lyssnare 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011:11). Jag lutar mig främst mot de två förstnämnda metafunktionerna 

i min undersökning, men det betyder alltså inte att även den textuella metafunktionen realiseras i 

texternas satser.  

   En texts ideationella grammatik uttrycker en föreställning om världen som både skapar och formar 

våra erfarenheter. Ett system inom den ideationella grammatiken är transitivitetssystemet, som handlar 

om processtyper och relationer mellan deltagare (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:21). En texts 

interpersonella grammatik ger uttryck för interaktion mellan människor, vilket analyseras främst 

genom språkhandlingar och modalitet (2011:97). Jag återkommer till dessa metafunktioner i avsnitt 6 

där jag går närmare in på den metodologiska delen av SFG.  

3.3 Modelläsaren, den empiriska läsaren och den 
tänkta mottagaren 

En viktig distinktion i min undersökning är den mellan modelläsaren, den empiriska läsaren och den 

tänkta mottagaren. Begreppet modelläsare kommer från semiotikprofessorn Umberto Eco (se till 

exempel Eco 1984 och Eco 1994) och har utvecklats av Björkvall (2003). Jag baserar min användning 

av begreppen på Björkvalls (2003) resonemang. Med modelläsare menar han textens ”inbyggde 

läsare” (2003:24), som enligt Ecos definition är ”[...] a sort of ideal type whom the text not only 

foresees as a collaborator but also tries to create” (1994:9, återgivet i Björkvall 2003:25). 

Modelläsaren avser alltså inte den verkliga läsaren utan är den läsare som presupponeras i texten, eller 

som Björkvall uttrycker det ”en mer eller mindre komplett identitet som erbjuds i texten” (2003:7).  

   En texts empiriska läsare är däremot den verkliga läsaren av texten. Eco förklarar att ”The empirical 

reader is you, me, anyone, when we read a text” (1994:8, återgivet i Björkvall 2003:25). I min 

undersökning skulle den empiriska läsaren alltså kunna vara en person med diabetes. Men den 

empiriska läsaren behöver inte nödvändigtvis vara samma person som den tänkta mottagaren.  
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   Björkvall (2003) använder begreppet målgrupp för att referera till dem som texterna riktar sig till, 

men jag lutar mig här istället mot Lassus (2010) resonemang om tänkta läsare. Hon skriver att den 

tänkta läsaren är den som en text kan vara mer eller mindre medvetet riktad till (2010:37). Denna 

läsare är dock inte en enstaka läsare utan utgör i verkligheten en heterogen grupp. För att undvika att 

begreppen empirisk läsare och tänkt läsare blandas ihop har jag valt att kalla den tänkta läsaren för den 

tänkta mottagaren istället. Lassus förklarar vidare att den modelläsare som konstrueras i en text inte 

behöver vara resultatet av medvetna val från avsändarens sida. Till följd av att en texts avsändare, det 

vill säga skribenten, har socialiserats in i en viss miljö på exempelvis en institution kan modelläsaren 

representera institutionens ideologi snarare än den verkliga läsaren (2010:37–38).  
 

4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om vad texter lite förenklat gör med sina mottagare, vilket 

det finns gott om språkvetenskaplig forskning om. Mer specifikt är jag intresserad av hur personer 

med diabetes tillskrivs en viss identitet genom språket. Identitetsskapande och normföreställningar i 

texter har tidigare undersökts av bland andra Lind Palicki (2010). Även Lassus (2010), som använder 

både ideationella och interpersonella analysverktyg, undersöker detta. Björkvall (2003) och Lejdström 

Sernemar (2016) är också relevanta utifrån hur olika typer av modelläsare konstrueras. Jag beskriver 

också kort Gustafsson (2014) som behandlar läkarsamtal inom diabetesvården och en studie av 

Bellander och Nikolaidou (2017), som är en del av forskningsprojektet Hälsolitteracitet och 

kunskapsbyggande i informationssamhället.  

4.1 Att konstruera mottagare 

Lind Palicki (2010) undersöker i sin avhandling vilka normalföreställningar som aktualiseras om 

föräldrar i några av Försäkringskassans broschyrer mellan åren 1974 och 2007. Broschyrerna riktar sig 

till nyblivna eller blivande föräldrar. Syftet med avhandlingen är att analysera och problematisera 

dessa broschyrer, med avsikten att kunna säga något om vilka som bland annat konstrueras som 

föräldrar och hur mottagarna och avsändarna tillskrivs olika funktioner i texterna (2010:16).  

   Lind Palicki analyserar materialet bland annat utifrån olika typer av mottagaranpassning genom det 

direkta tilltalet du samt genom man och andra typer av omtal. Genom att undersöka vilka 

presuppositioner som förekommer i texterna undersöker hon också vilka normalföreställningar som 

råder i broschyrerna. På så sätt synliggör hon vad som tas för givet om den aktuella diskursen. På 

liknande sätt som jag är intresserad av hur diabetiker tillskrivs ansvar i mitt material har Lind Palicki 

också analyserat vem som tillskrivs vilket ansvar i broschyrerna. Lind Palickis infallsvinklar om vilka 

som konstrueras som mottagare, vilka föreställningar som finns om mottagarna samt aktörernas 

funktioner är intressanta på så sätt att de liknar de frågor jag ställer till materialet i min undersökning.  

   En skillnad mellan Lind Palickis teoretiska utgångspunkter och mina är att hon främst lutar sig mot 

den feministiska diskursanalysen, som likt CDA handlar om att synliggöra sociala och historiska 

samhällsstrukturer (2010:24). Trots att Lind Palicki inte har textanalys som renodlad analysmetod 

hämtar hon dock verktyg från den systemisk-funktionella grammatiken. Lind Palicki problematiserar 

hur både pronomenen man och du pekar ut vissa mottagare och kopplar det till avsändarens 

konstruktion av föräldrar. Hon belyser hur föräldrar konstrueras utifrån normalföreställningar om 

sexualitet, etnicitet, kön, ålder, arbets- och bostadsförhållanden samt biologism. Bland många andra 

föreställningar i broschyrerna konstrueras föräldrar som heterosexuella personer som lever i ett 

parförhållande.   

   En annan forskare som undersöker just informationsbroschyrer till blivande föräldrar är Lassus 

(2010). Hon jämför informationsmaterial från Försäkringskassan i Sverige med informationsmaterial 

från Folkpensionsanstalten i Finland. Syftet är att undersöka hur institutionerna respektive den tänkta 
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läsaren synliggörs i texterna och vilka betydelser som därmed realiseras (2010:16). Lassus använder 

bland annat de systemisk-funktionella analysverktygen processer, deltagare, språkhandlingar och 

modalitet i enlighet med hur de presenteras av bland andra M A K Halliday och Christian M I M 

Matthiessen (2004). Se även Freider (2012), Molander (2014) och Lundqvist (2016) för fler 

undersökningar som använder den systemisk-funktionella grammatiken som analysmetod.  

   Lassus (2010) resultat visar att det sverigesvenska materialet innehåller ett högt antal relationella 

processer, som förmedlar betydelser av relationer och ägandeförhållanden. Det finlandssvenska 

materialet innehåller istället ett högt antal materiella processer, som lägger stor tyngd vid yttre 

handlingar och händelser. Lassus använder begreppet den tänkta läsaren och menar att den ofta 

konstrueras som aktör och talare, vilket innebär att läsaren tillskrivs en synlig och aktiv roll. 

Institutionerna konstrueras istället som synliga och passiva. Den vanligaste språkhandlingen i texterna 

är påståenden, där institutionerna konstrueras som den som har information att ge till läsaren, vilket 

pekar på institutionernas auktoritet.  

4.2 Modelläsare  

Björkvall (2003) undersöker reklamannonser i svenska tidskrifter som riktar sig till målgrupperna 

barn, tonåringar och vuxna av olika kön. Syftet är att urskilja hur identiteter ser ut i annonserna, i form 

av modelläsare. Björkvall (2003) gör en multimodal textanalys av materialet och analyserar alltså både 

skrift och bild. Därmed använder han exempelvis det ideationella analysverktyget processer för att 

analysera skriften men applicerar också en utvecklad begreppsapparat för de processer som realiseras i 

bildmaterialet.  

   Resultaten i Björkvall (2003) visar på stora skillnader i hur modelläsaren konstrueras, både vad 

gäller kön och ålder. Ett tydligt mönster är att kvinnor erbjuds identiteten av att vara ofullständiga och 

i behov av produkten i reklamen för att förändras till det bättre. Män erbjuds istället identiteten av att 

vara framgångsrika, och reklamproduktens roll blir att förstärka denna identitet.  

   Baserat på Björkvalls (2003) användning av begreppet modelläsare har Lejdström Sernemar (2016) 

undersökt hur Greenpeaces modelläsare i två olika mejlutskick ser ut. Hon gör liksom Björkvall 

(2003) en multimodal textanalys där hon dels analyserar bildhandlingar, men också presuppositioner, 

språkhandlingar och processer i skrift. Även om jag inte analyserar bilder i min undersökning är alltså 

Lejdström Sernemars (2016) undersökning relevant på så vis att skriften analyseras med liknande 

analysverktyg och analysen kopplas sedan till vilken identitet som konstrueras i form av modelläsare.  

   Lejdström Sernemars (2016) resultat visar att mejltexterna förutsätter väldigt mycket om sina 

modelläsare och de två mejlutskickens modelläsare liknar varandra till stor del. Bland annat håller de 

båda med Greenpeace om att fossila bränslen inte är bra och att det pågår en global uppvärmning. Det 

framgår framförallt av textens många presuppositioner. Modelläsarna tilldelas också en aktiv roll 

genom att konstrueras som aktör i det höga antalet materiella processer och många direkta 

uppmaningar utan modalitet. Se även Lassus (2010) och Nord (2008). 

4.3 Forskning om vården   

Det finns ännu inte så mycket språkvetenskaplig forskning om egenvård av diabetes. En studie som 

ligger ganska långt bort från min undersökning både teoretiskt och metodologiskt, men som ändå 

berör kommunikation kring egenvård av diabetes, är Gustafsson (2014). Studien behandlar fyra 

fallstudier av läkarbesök inom barndiabetesvården. Samtalen under besöken har spelats in och 

transkriberats samt kompletterats med intervjuer med barnen (patienterna) och föräldrarna efter 

konsultationen.  

   Studien är intressant på så vis att den undersöker vilka kommunikativa strategier som används i 

samtal för att stödja både föräldrar och barn samt uppmuntra barn till att ta ansvar för sjukdomen och 

egenvården. Fokus är att ta reda på samtalens stödjande potential med hänsyn till patientens 

upplevelse av att vara expert på sig själv och sin sjukdom i mötet med en medicinsk expert (2014:8). 

Samtalen speglar framförallt olika typer av diabetespatienter och belyser det spänningsfält som finns 

mellan huruvida patienten följer vårdens ordinationer och tilltron till sin egen autonomi (2014:111–
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116).  

   Ett forskningsprojekt som berör mitt område är Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i 

informationssamhället. Projektet handlar om hur gravida och föräldrar till barn med hjärtfelsdiagnos 

hanterar budskap och kunskap som erbjuds i samtal och texter. Avstamp tas i att patienter och 

anhöriga idag ofta söker information på egen hand, vilket innebär att de också själva måste tolka och 

värdera det som står. Ofta görs dessa informationssökningar på nätet med syftet att ta reda på mer om 

en specifik sjukdom och vad den innebär (Uppsala universitet 2018). För att ta reda på hur gruppen 

som är fokus för detta projekt söker och värderar information samt hur de upplever kommunikationen 

med vården används både intervjuer, deltagande i vårdbesök, inspelningar av samtal och analys av 

texter och bilder.  

   En publikation inom projektet är Bellander och Nikolaidou (2017), som belyser den komplexitet 

som råder kring att söka efter och värdera information för att sedan fatta olika hälsorelaterade beslut. 

Syftet med studien är att undersöka informationssökande på nätet som en digital 

hälsolitteracitetspraktik. Studien har utförts genom tjugofem intervjuer med gravida par och föräldrar. 

Även textmaterial från bloggar av föräldrar till barn med hjärtfelsdiagnos har undersökts. 

   Utgångspunkten i Bellander och Nikolaidou (2017) är att informationssökande på nätet idag är en 

etablerad praktik – att använda internet för att både bygga upp kunskap och interagera med andra är nu 

normen (2017:5). Detta kan alltså tänkas gälla även för patienter med diabetes, som varje dag måste 

fatta beslut som rör deras hälsotillstånd. Resultaten i Bellander och Nikolaidous (2017) studie visar 

bland annat att de intervjuade närmar sig kunskap på tre olika sätt. De letar antingen efter medicinsk 

expertis, andras erfarenheter eller praktisk information. Många av de intervjuade påpekade att de 

saknar praktisk information från vården och därför vänder sig till andra i samma situation för att ta 

reda på mer om det praktiska kring sjukdomen. En viktig poäng med studien är att denna typ av 

informationssökande till viss grad förändrar maktrelationen mellan läkare och patient, eftersom 

patienten kan kontrollera, värdera och komplettera informationen de fått från läkaren (2017:15).    
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5 Material 

Här redogör jag för undersökningens material och ger en kort beskrivning av de olika aktörerna. 

Materialet består av texter från tre olika aktörer som utgör ett intresseförbund, en officiell vårdgivare 

respektive ett läkemedelsföretag. Grunden till det valet är att kunna jämföra deras olika syn på 

personer med diabetes utifrån deras positioner som aktörer.  

   Jag intresserar mig främst för hur personer med diabetes typ 1 konstrueras i texterna, men det 

innebär inte att texterna har valts ut på grundval av att de enbart riktar sig till personer med diabetes 

typ 1. Svenska Diabetesförbundet gör ingen uttalad skillnad mellan typ 1 eller typ 2 men nämner 

däremot när information specifikt gäller personer med typ 2. 1177 Vårdguidens text handlar enbart om 

diabetes typ 1 och Novo Nordisk nämner inte olika typer av diabetes överhuvudtaget i de texter som 

valts ut. Det faktum att diabetes typ 1 eller typ 2 nämns eller inte är i sig en intressant aspekt, vilket 

jag återkommer till i diskussionsavsnittet.  

   Samtliga texter berör egenvård av diabetes och mer specifikt behandlar de alla ämnena mat, motion 

och alkohol. I broschyren från Novo Nordisk har även andra delar av egenvården tagits med i 

analysen. Anledningen till ämnesurvalet mat, motion och alkohol är att de utgör en stor del av 

egenvården, vilket inte minst demonstreras av att de återfinns i samtliga av de utvalda aktörernas 

texter. Det innebär dock inte att det är de enda delarna av egenvården. Jag har också valt att fokusera 

analysen på den skriftliga texten och därmed att inte inkludera bilderna. Dels innehåller inte alla texter 

bilder, vilket hade försvårat jämförelsen texterna emellan. Dels ser jag den skriftliga texten som den 

mest centrala delen när det kommer till att besvara frågeställningarna i undersökningen.   

5.1 Svenska Diabetesförbundet 

Svenska Diabetesförbundet är en intresseorganisation som på olika sätt verkar för att påverka vardagen 

för dem som lever med diabetes, genom att till exempel informera om egenvård kring kost och motion. 

Ett uttalat syfte är att bekämpa fördomar och myter om diabetes. De skriver också på sin webbplats att 

”Vi tycker att alla ska få leva ett långt och friskt liv. Ett liv som inte behöver kretsa kring kost och 

motion, där inte allt i vardagen handlar om insulinsprutor och hjälpmedel. Ett liv som inte möts av 

fördomar och orättvisor.” (Diabetesförbundet, 2016a). 

   Diabetesförbundet grundades 1943 under namnet ”Riksförbundet för sockersjuka” 

(Diabetesförbundet, 2016b) och har sedan dess påverkat i många diabetesrelaterade frågor, som 

exempelvis kostnadsfritt insulin och bildandet av den första diabetesmottagningen. Diabetesförbundet 

har också en forskningsfond som heter Diabetesfonden. Till förbundet hör även Ung diabetes som 

riktar sig till personer med diabetes i åldrarna 15–30 år.    

   Svenska Diabetesförbundet driver webbplatsen diabetes.se. Där finns en rubrik som heter ”Om 

diabetes” med underrubriken ”Leva med diabetes” där tre stycken texter om egenvård har valts ut för 

analys. Den första finns under rubriken ”Träna med diabetes”. De andra två finns båda under rubriken 

”Mat och recept” och har rubrikerna ”Mat för dig som har diabetes” samt ”Dricka alkohol med 

diabetes”. Samtliga texter uppdaterades senast den 9 augusti 2016.  

   Texterna återfinns inte under någon specifik rubrik för information som riktar sig till personer med 

diabetes typ 1 eller med diabetes typ 2. Det framgår inte heller i själva texterna om de riktar sig till 

personer med någon specifik typ av diabetes, förutom i en. Texten ”Träna med diabetes” har ett avsnitt 

med rubriken ”Hitta din motivation” som riktar sig till personer med diabetes typ 2, som av den 

anledningen har uteslutits ur analysen. Utöver det finns en sats som nämner både personer med typ 1 

och typ 2, som har tagits med i analysen med motiveringen att det gäller båda typerna.  

   Materialet från Svenska Diabetesförbundet är således inte en sammanhängande text utan de är 

separerade under olika rubriker på webbplatsen. Dock berör de alla egenvård av diabetes. Eftersom 

mitt intresse inte ligger hos webbplatsens struktur utan snarare texternas innehåll bedömer jag att de 

tjänar uppsatsens syfte. 
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5.2 1177 Vårdguiden 

1177 Vårdguiden är en samlingsplats för rådgivning, information och tjänster inom vården och finns 

både via telefon (1177) och via webb (1177.se). De har även en Facebook-sida och en tidning som 

delas ut till alla hushåll i Stockholms län. På webbplatsen finns bland annat information om 

sjukdomar, regler och rättigheter samt var närmaste vårdinstans finns. Bakom 1177 Vårdguiden står 

Sveriges landsting och regioner genom företaget Inera AB som vill ”främja hälsa, öka allmänhetens 

kunskap och stärka patientens ställning” (1177, 2015). Innehållet på webbplatsen 1177.se 

faktagranskas av läkare, sjuksköterskor och andra experter inom hälso- och sjukvården. Den 

verksamhet som 1177 Vårdguiden står för drivs utan kommersiella intressen.  

   1177 Vårdguiden har språkliga riktlinjer som webbplatsens skribenter ska följa. I korthet innebär 

riktlinjerna att språket på webbplatsen vara ”tydligt, lättläst och lätt att förstå”, ”vardagligt och enkelt” 

samt ”konkret och tydligt” (1177, 2015). Dessutom ska skribenterna vara inkluderande och inte anta 

att läsaren är på ett visst sätt. 

   För att hitta information om diabetes på webbplatsen 1177.se gjordes en faktasökning på Diabetes 

typ 1. Webbplatsen anpassas automatiskt till var den som besöker sidan bor och texten återfinns av den 

anledningen under Stockholms läns landsting. Sökningen leder till en text som tar upp många aspekter 

av sjukdomen. Bland annat beskrivs de övergripande ämnena symtom, behandling, undersökningar, 

orsaker, komplikationer samt hur det är att leva med sjukdomen.  

   De delar av texten som har valts ut för analys finns under rubriken ”Vad kan jag göra själv?”, som 

indikerar att det handlar om just egenvård av sjukdomen. Under den rubriken tas flera ämnen upp och 

de textstycken som valts ut är ”Ät regelbundet”, ”Motionera” och ”Drick måttliga mängder alkohol”. 

Att gå på regelbundna kontroller av ögonen tas exempelvis också upp under ”Vad kan jag göra själv?” 

men har exkluderats ur analysen med anledning av att regelbundna kontroller endast sker hos 

ögonläkare. Det är alltså inget som tillhör den dagliga egenvården. Texten om diabetes typ 1 på 

1177.se uppdaterades senast 29 augusti 2017.  

5.3 Novo Nordisk 

Novo Nordisk är ett globalt läkemedelsföretag vars produkter finns i cirka 170 länder världen över. 

Företaget tillverkar idag produkter inom diabetesbehandling, men även inom andra kroniska 

sjukdomar som blödarsjuka och tillväxtrubbningar. De producerar främst olika insulinsorter men 

också injektionshjälpmedel som till exempel nålar.  

   Företaget grundades av två små danska bolag på 1920-talet som började producera insulin. De två 

företagen hette Nordisk Insulinlaboratorium och Novo Terapeutisk Laboratorium, som i slutet av 

1980-talet slogs ihop till att bli Novo Nordisk (Novo Nordisk 2018). Idag är Novo Nordisk ett 

oregistrerat, danskt aktiebolag med en ledningsstruktur som består av både en styrelse och en 

koncerndirektion.   

   Novo Nordisk bedriver också forskning om diabetes och de har som uttalat mål att bota sjukdomen 

genom att hitta bättre sätt att både förhindra och upptäcka den. Företaget vill också förbättra 

samarbetet mellan vården och personer med diabetes. Materialet från Novo Nordisk är en 

pappersbroschyr som har samlats in på Diabetesmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm. 

Broschyren ges ut till patienter på mottagningen och heter ”Praktiska tips – för dig som lever med 

diabetes”. På den första sidan i broschyren står det explicit att den är tänkt att användas som en 

handbok för den som lever med diabetes, oavsett om personen nyligen börjat ta insulin eller har 

behandlats under en längre tid.  

   Broschyren beskriver vad diabetes är, olika behandlingsalternativ, insulinsorter och hjälpmedel, hur 

insulinet ska hanteras och användas i olika situationer samt olika egenvårdsavsnitt. De avsnitt som har 

valts ut för analys är ”Mat och diabetes”, ”Motion” och ”Alkohol” i enlighet med de övriga 

analystexterna samt ”Vad göra vid sjukdom etc”, ”Vilka försiktighetsmått ska vidtagas vid 

bilkörning?”, ”Hur hanteras insulinet vid restaurangbesök, försenade måltider etc?” samt 

”Insulinbehandling och resor”. Motiveringen till att även analysera dessa avsnitt är att de områdena tas 

upp som en viktig del av egenvården i broschyren. De utvalda texterna skiljer inte på om den tänkta 
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mottagaren har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2 utan gör främst skillnad på personer med olika typer 

av insulinsorter samt vilken typ av behandling personen har. Broschyren trycktes i augusti 2016.  

6 Analysmetod 

Här beskrivs den systemisk-funktionella grammatiken som metod samt de analysverktyg som tillhör 

språkmodellen, vilka jag använder för att analysera texterna. Jag använder verktyg från både den 

interpersonella och den ideationella metafunktionen. I det praktiska analysarbetet har jag främst utgått 

från Holmberg och Karlsson (2013) och Holmberg, Karlsson och Nord (2011) som båda utgår från 

Michael Hallidays beskrivning av den funktionella grammatiken. Jag har också kompletterat med 

analysverktyg från Hellspong och Ledin (1997).  

6.1 Interpersonella analysverktyg 

De interpersonella analysverktyg jag använder mig av är språkhandlingar, modalitet samt tilltal och 

omtal. Genom att undersöka språkhandlingar och modalitet i en text visas hur språket skapar relationer 

mellan, i det här fallet, skribent och läsare (Holmberg & Karlsson 2013:31). Tilltal i en text placerar 

mottagaren i en lämplig mottagarroll och tillskriver mottagaren en identitet (Hellspong & Ledin 

1997:173).  

6.1.1 Språkhandlingar 

Språkhandlingar utgår från att det sker antingen ett utbyte av information eller varor/tjänster mellan 

läsare och skribent samt att skribenten har en krävande eller givande roll. Utifrån det kan satser 

realiseras som antingen påståenden, erbjudanden, frågor eller uppmaningar (Holmberg & Karlsson 

2013:36). För att undersöka vem som förväntas göra något i texterna har jag framförallt fokuserat på 

kongruenta uppmaningar och inkongruenta uppmaningar som realiseras genom påståendesatser.  

   Kongruenta uppmaningar förbereder för att läsaren ska göra något. De ställer också krav på läsaren 

genom verbens imperativform, som innebär att utrymmet till förhandling blir väldigt litet. 

Uppmaningssatser är vanliga där skribenten har ett tydligt maktöverläge (Holmberg & Karlsson 

2013:53) och därför säger också språkhandlingar något om skribenten. Ett vanligt sätt att göra 

uppmaningar mindre befallande är att använda påståendesatsens form, ofta i kombination med olika 

typer av modifieringar (2013).  

 

6.1.2 Modalitet 

Modalitet handlar om att i olika grad uttrycka sannolikhet, vanlighet, förpliktelse eller villighet. I 

kombination med olika språkhandlingar kan en sats betydelse modifieras med hjälp av olika modala 

verb eller interpersonella satsadverbial. En modifierad påståendesats som har funktionen att uppmana 

kan exempelvis förpliktiga läsaren att mer eller mindre lyda uppmaningen. Eftersom jag bland annat är 

intresserad av vad mottagaren förväntas göra är jag främst intresserad av förpliktigande 

modalitetsverb. Låg grad av förpliktelse uttrycks typiskt av det modala verbet kan, medelhög grad av 

bör och hög grad av ska (Holmberg & Karlsson 2013:63). Ju högre grad av förpliktelse, desto mindre 

utrymme för alternativa handlingar.  

 

6.1.3 Tilltal och omtal 

Genom att undersöka tilltal och omtal i texterna synliggörs vem eller vilka textens tänkta mottagare är 

och hur dessa tänkta mottagare konstrueras på olika sätt. Hellspong och Ledin (1997:173–174) 
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beskriver bland annat hur olika pronomen kan bli mångtydiga när dess referenter växlar genom en 

text. Till exempel kan pronomenet vi inkludera både den tänkta mottagaren och avsändaren i en sats, 

för att sedan bara inkludera avsändaren i nästa. Ett pronomen som medvetet har okända referenter är 

man som kan referera till olika personer vid olika tillfällen i texten (Hellspong & Ledin 1997:174).  

   Att tilltala och omtala på olika sätt i en text är ett sätt att skapa närhet och distans, vilket blir extra 

påtagligt i kombination med exempelvis språkhandlingen uppmaning. Ett du-tilltal i en kongruent 

uppmaning skapar närhet till mottagaren, medan ett verb i passiv form som saknar direkt tilltal i till 

exempel en påståendesats skapar distans till mottagaren. De så kallade ”textjag” och ”textdu” som 

skapas i en text kan också representera olika röster (Hellspong & Ledin 1997:179–181). På samma sätt 

som närhet skapas i exemplet ovan kan det också innebära att avsändaren framstår med en personlig 

röst i en text, ungefär som att avsändaren talar till en vän. När en text istället innehåller mycket 

påståenden och mottagaren kanske istället omtalas framkommer avsändaren med en informerande 

expertröst.  

6.2 Ideationella analysverktyg 

De ideationella analysverktyg jag använder mig av är processer, med tillhörande underkategorier 

deltagare och omständigheter, samt presuppositioner. Processer beskriver vad som händer eller hur 

något förhåller sig och deltagare uttrycker vilka som är inblandade i eller berörs av processerna 

(Holmberg & Karlsson 2013:73). Presuppositioner avslöjar vad som tas som given kunskap 

(Hellspong & Ledin 1997:127).   

6.2.1 Processer, deltagare och omständigheter 

För att ta reda på vem som förväntas göra något i texterna ligger mitt fokus på att undersöka vem som 

konstrueras som förstadeltagare i olika processer. Den som konstrueras som förstadeltagare i en 

process är också den som konstrueras som central (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:27). Jag 

använder mig av Holmberg och Karlssons (2013) indelning av fyra olika processtyper: materiella, 

mentala, relationella och verbala processer.  

   Processer som sker i den fysiska världen så som materiella och verbala sådana i kombination med 

processernas förstadeltagare säger framförallt vem som förväntas utföra en handling. Eftersom jag är 

intresserad av att ta reda på just vem som förväntas göra något eller konstrueras som ansvarig för 

egenvården i texterna har jag avgränsat analysen av deltagare till just processernas förstadeltagare.  

Mentala processer utspelar sig i motsats till de materiella processerna i medvetandevärlden. Mentala 

processer betonar upplevelsen hos förstadeltagaren, som också kallas just upplevare. Relationella 

processer utspelar sig i den abstrakta världen och beskriver typiskt hur saker och ting förhåller sig.  

   Trots att processer oftast realiseras genom verb innebär inte det att processer är verb och att samma 

verb alltid utgör samma process. Tvärtom kan samma verb uttrycka olika processbetydelser 

(Holmberg, Karlsson & Nord 2011:24). Jag har valt att avgränsa analysen av processerna till satsernas 

huvudverb, eftersom det är den starkaste realiseringen av processen i en sats. Infinitivfraser och 

nominaliseringar av verb har alltså inte analyserats.  

   Omständigheter ger uttryck för kompletterande betydelser i satsens periferi och är lösare kopplade 

till processerna än vad deltagarna är. Det kan vara exempelvis tid, plats eller sätt. Omständigheter 

realiseras typiskt genom en prepositionsfras eller ett adverb, till exempel på stranden (Holmberg, 

Karlsson & Nord 2011:27). En typ av omständighet som är särskilt intressant i min analys är 

villkorsomständigheter. De anger, som namnet antyder, villkor för när något gäller och de säger något 

om vilka förväntningar som uttrycks.     

 

6.2.2 Presuppositioner  

Presuppositioner är sådant som tas för givet och som förutsätts gälla om textens bakgrund. Läsaren 

förväntas känna till och hålla med om det som presupponeras i en text, vilket säger något om den 

kontext och diskurs som texten befinner sig i (Hellspong & Ledin 1997:127). Ett exempel från 
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materialet i denna undersökning är satsen ”De budskap man möts av kring kosten är ofta motstridiga 

och skiftande”. Här presupponeras att det finns budskap kring kosten.  

   Ett sätt att testa om en sats innehåller en presupposition är att negera den och se om det 

presupponerade fortfarande gäller (Hellspong & Ledin 1997:179). I exemplet ovan blir den negerade 

satsen ”De budskap man möts av kring kosten är inte motstridiga och skiftande”. Det förändrar alltså 

inte det faktum att satsen tar för givet att läsaren känner till att det finns budskap kring kosten. Det 

finns både explicita och implicita presuppositioner och de påverkar i sin tur om en text är tillgänglig 

för vem som helst eller bara för en viss läsare (Hellspong & Ledin 1997:128). 

7 Analys 

I detta avsnitt presenterar jag resultatet av analysen genom att besvara mina frågeställningar utifrån 

materialet från respektive organisation. För att ta reda på vem texterna riktar sig till har jag framförallt 

analyserat texternas tilltal och omtal. För att synliggöra vem som förväntas göra något i texterna och 

vem som har ansvaret för egenvården har jag undersökt språkhandlingar och processer samt dess 

förstadeltagare. Processer och förstadeltagare synliggör också hur både mottagaren och avsändaren 

konstrueras. Språkhandlingar har också analyserats för att visa hur avsändaren förhåller sig till 

mottagaren. Genom att analysera texternas presuppositioner tar jag reda på vad som tas för givet om 

personer med diabetes och vilka egenskaper de tillskrivs. Alla analyskategorier är inte lika intressanta i 

respektive text och de ges därför olika stort utrymme i presentationen. De ord som är markerade med 

fet stil utgör själva exemplet i satserna.   

7.1 Svenska Diabetesförbundet  

7.1.1 Till vem riktar sig texterna? Hur tilltalas eller omtalas mottagaren? 

Svenska Diabetesförbundets texter innehåller en hel del du-tilltal, som mestadels är riktade direkt till 

personer med diabetes. Detta visar sig både genom nominalfraser som specificerar pronomenet (1) 

men också genom kringinformation (79).  

 

(1) Mat för dig som har diabetes 

(79) Ha med dig blodsockermätare så du kan testa ditt blodsocker 

 

Men det förekommer också ospecificerade du i texten, som utöver diabetiker kan tänkas rikta sig till 

människor i allmänhet (5). Att få i sig rätt näring gäller ju inte bara för personer som har diabetes utan 

för alla människor.  

 

(5) Den bästa försäkringen för att du ska få den näring som du behöver är en variation av livsmedel. 

 

Det är alltså inte helt självklart vem det är som tilltalas genom pronomenet du. Det mest rimliga är 

kanske att du i (5) riktar sig till personer med diabetes, men i två föregående satser används istället 

pronomenet man. Detta omtal skulle kunna indikera att läsaren också är en anhörig till någon med 

diabetes (2) och (3), vilket gör du-tilltalet i (5) något tvetydigt. 

(2) Vad ska man egentligen äta när man har diabetes? 

(3) De budskap man möts av kring kosten är ofta motstridiga och skiftande. 
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Under rubriken ”Vad händer om du har diabetes och dricker alkohol?” (61) omtalas också diabetiker 

på två olika sätt, trots att rubriken alltså tilltalar personer med diabetes. Både genom nominalfrasen en 

person som har diabetes (62) och pronomenet man (65). 

(62) En person som har diabetes måste själv tillföra kroppen insulin via penna eller pump. 

(65) Effekten blir då att blodsockret sjunker allt för lågt och man får insulinkänning. 

 

Medan pronomenet du i rubriken i (61) alltså inkluderar personer med diabetes verkar den faktiska 

informationen i (62) rikta sig till någon som inte har diabetes som inte vet hur behandlingen ser ut. 

Personer med fastställd diabetes vet med stor sannolikhet att de måste tillföra kroppen insulin. I (65) 

ovan finns ett generiskt man som får insulinkänning, vilket indikerar att det är något som kan hända 

vem som helst när det egentligen gäller personer med diabetes. Även här verkar alltså informationen 

rikta sig till någon som inte har diabetes. Ibland kombineras också ett direkt du-tilltal med omtal i 

samma grafiska mening (52). 

 

(52) Risken att drabbas av insulinkänning när du dricker alkohol är störst för personer som 

behandlas med insulin eller tabletter som frisätter eget insulin (su-preparat). 

 

Pronomenet du verkar här inkludera alla som har diabetes, men genom att omtala dem som risken är 

störst för skapas distans till den empiriska läsare som inte har insulinbehandling. Jämför med 

konstruktionen ”… är störst för dig som behandlas med…”. För att återkomma till man verkar detta 

pronomen alltså kunna referera till människor i allmänhet (52), samtidigt som människor i allmänhet 

ibland omtalas med specificering (59). 

(53) Vad händer i kroppen när man dricker alkohol? 

(59) Detta gör att det inte är lika lätt för en person som inte har diabetes att sjunka i blodsocker. 

 

Det är alltså inte helt självklart vem texterna riktar sig till eftersom personer med diabetes både tilltalas 

och omtalas, samtidigt som personer utan diabetes också både tilltalas och omtalas. Det är inte heller 

explicit utskrivet huruvida informationen gäller personer med diabetes typ 1 eller diabetes typ 2. Den 

enda gång det nämns överhuvudtaget är i (46).  

 

(46) Har du typ 1-diabetes eller insulinbehandlad typ 2-diabetes behöver du veta hur din 

behandling och din mat ska anpassas för att undvika allt för stora svängningar i blodsockret när du 

motionerar. 

 

Här specificeras alltså du-tilltalet på ett sätt som inte sker någon annanstans i texterna och det handlar 

främst om vilken behandling den tilltalade har. Det kan således tolkas som att övrig information riktar 

sig både till dem som har typ 1 och dem som har typ 2.   

 

7.1.2 Vem eller vilka förväntas göra något? Hur tillskrivs ansvar för 

sjukdomen i texterna?  

Genomgående i texterna är det den tilltalade som förväntas göra något. Detta framkommer dels genom 

direkta uppmaningar i texterna. 

 

(48) Fråga din diabetessjuksköterska/läkare om råd. 

(76) Berätta gärna för din omgivning att du har diabetes. 

(78) Ha alltid med dig druvsocker!  

(81) Sänk insulindosen till natten!  

 

Den tänkta mottagaren, som är en person med diabetes, uppmanas alltså att ställa frågor till vården och 

på så sätt utöka sin kunskap. Hen uppmanas också att vara öppen med sin sjukdom. De direkta 

uppmaningarna minimerar utrymmet för alternativa handlingar och kan på så sätt tolkas som något 
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mottagaren förväntas lyda. Även genom att personer med diabetes utgör förstadeltagare i de processer 

som sker i den fysiska världen tillskrivs de en aktiv roll. Det sker framförallt genom de materiella 

processerna, som också är flest till antalet i texterna. Typiskt realiseras de materiella processerna 

genom verb som äta, mäta, anpassa, motionera och dricka där aktören är du. Några exempel får 

illustrera. 

 

(47) Du kan behöva minska mängden insulin och mäta blodsockret före, under och efter  

fysisk aktivitet för att hitta rätt insulindoser. 

(75) Ät alltid mat när du dricker alkohol. 

(80) Du ska alltid äta något innan du lägger dig för att minska risken för lågt blodsocker på natten. 

 

Satserna (47), (75) och (80) är också typiska på så sätt att de har modifierats på olika sätt. I (47) 

tillskrivs mottagaren låg grad av förpliktelse genom det modala hjälpverbet kan. Det är alltså inte 

säkert att mängden insulin behöver minskas. I (80) tillskrivs mottagaren istället hög grad av 

förpliktelse genom det modala hjälpverbet ska. Det interpersonella satsadverbialet alltid, som 

uttrycker hög grad av vanlighet, indikerar också att det aldrig skulle finnas tillfällen då den tänkta 

mottagaren inte skulle behöva äta innan hen lägger sig, som exempelvis vid högt blodsocker. Här tas 

alltså ingen hänsyn till den aktuella blodsockernivån då det inte verkar tänkbart att mottagaren har 

högt blodsocker i en situation där hen har druckit alkohol.  

 

7.1.3 Hur tillskrivs personer med diabetes olika egenskaper i texterna?  

En person med diabetes framställs i texterna bland annat som en kännande person, vars tankar och 

känslor står i fokus genom mentala processer, som i (10), (40) och (71). Satsen i (10) utmärks också av 

att valet konstrueras som en känsla och satsen i (71) konstruerar ett högt blodsocker som en åsikt, inte 

ett mätbart faktum.  

 

(10) För vissa känns traditionell diabeteskost som ett självklart val medan andra tilltalas mer av 

medelhavskost eller LCHF.  

(40) Du mår bättre och får en förbättrad livskvalitet. 

(71) Vissa personer tycker att de ligger högt i blodsocker dagen efter alkoholintag medan andra kan 

ha insulinkänningar.   
 

Förutom att vara kännande individer framstår de också som personer som har problem med vikt och 

olika blodvärden, vilket exempelvis presuppositionerna i satserna (15) och (41) visar. 

 

(15) [År] 2011 gavs skriften "Kost vid diabetes" ut där Socialstyrelsen lyfter fram fyra olika 

kosthållningar samt en rad olika livsmedel som i forskning visat sig ge förbättringar på blodsocker, 

blodfetter och kroppsvikt. 

(41) Motion kan också hjälpa dig att hålla vikten. 

 

Satsen i (15) presupponerar att blodsocker, blodfetter och kroppsvikt behöver förbättras och satsen i 

(41) presupponerar att den tilltalade har problem med att hålla vikten. Att dessa presuppositioner 

gäller visas av negeringstestet. Satserna i (15) och (41) specificerar inte på något sätt om det gäller 

personer med typ 1 eller typ 2. På andra ställen i texten är satsen redan negerad, vilket kan innebära att 

någon har hävdat det motsatta, som i sats (4). 

 

(4) Bra mat vid diabetes behöver inte vara tråkig mat. 

 

Här bemöts alltså ett påstående som skulle kunna komma från någon som precis har insjuknat i 

diabetes och nu står inför att förändra kosten. Detta indikerar återigen att sjukdomen ligger i nära 

förbindelse till just fel kost och att personen som insjuknat tidigare ätit mat som alltså inte är ”tråkig”. 

Även på andra ställen framställs det som att personen med diabetes som tilltalas via du är nybörjare på 

sjukdomen. Ett exempel är (51) som förklarar vad det kallas för när blodsockret är lågt.   
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(51) Det är däremot viktigt att känna till vad som händer i kroppen när du dricker alkohol och hur du 

förebygger den ökade risken för lågt blodsocker – insulinkänning. 

 

En person som har haft diabetes ett tag vet med ganska stor säkerhet att insulinkänning är ett annat 

uttryck för lågt blodsocker. På så sätt verkar Svenska Diabetesförbundet tala till någon med 

begränsade förkunskaper i ämnet.  

 

7.1.4 Hur framställs avsändaren i texterna? 

Diabetesförbundet framträder med två olika röster i texterna. Dels med en inkännande och personlig 

röst, men dels också genom en expertröst med vetenskaplig kunskap i kontrast till den inkännande 

rösten. De framträder både genom pronomenet vi och genom omtal av organisationen. När 

Diabetesförbundet framträder genom vi görs de ofta till upplevare i mentala processer, vilket skapar en 

bild av Diabetesförbundet som en förstående vän. I (9) talar de också för allmänheten och uppmanar 

indirekt till en mer accepterande inställning.  

 

(7) Vi på Diabetesförbundet vill förstås att alla som lever med diabetes ska få ett så bra liv som 

möjligt. 

(9) Vi både vill och behöver acceptera att människor är olika. 

 

I motsats till denna närvarande och inkännande röst framträder också Diabetesförbundet med en 

expertröst, framförallt i texten som handlar om alkohol. Denna röst karaktäriseras framförallt av 

relationella processer som har och är. Typiska är också passiva satser utan förstadeltagare, som i (58).  

 

(58) Hos en person som inte har diabetes skickas automatiskt signaler till bukspottkörteln, där 

insulinproduktionen sker, om att dra ner insulinproduktionen till ett minimum så länge leverns 

nybildning av glukos är blockerad av alkohol effekten [sic!].  

(70) Det är väldigt individuellt hur känslig man är för alkohol oavsett vilken typ av diabetes man har. 

 

Expertrösten präglas också av bedömningar som framstår som objektiva till följd av det opersonliga 

det som subjekt, som i (51) ovan i avsnitt 7.1.3 eller i (13) och (36) nedan där avsändaren genom 

påståenden utan modalitet konstaterar vad som är viktigt. Här döljs alltså att satserna vilar på en 

bedömning och de framstår istället som faktum.  

 

(13) Mycket viktigt är också att de råd och det stöd du får kring kosten anpassas efter just dig som 

individ, eftersom alla koster och alla livsmedel inte passar alla. 

(36) För dig med diabetes är motion, eller fysisk aktivitet, extra viktigt. 

 

Sammanfattningsvis verkar Svenska Diabetesförbundets texter om träning, mat och alkohol ha en 

spretig grupp av tänkta mottagare, men det framgår tydligt att personer med diabetes görs till 

ansvariga för sjukdomen. Utmärkande för Svenska Diabetesförbundet som avsändare är den 

inkännande och vänskapliga tonen som framförallt karaktäriseras av mentala processer. En person med 

diabetes konstrueras här främst som någon som har problem med vikten. 

7.2 1177 Vårdguiden 

7.2.1 Till vem riktar sig texterna? Hur tilltalas eller omtalas mottagaren? 

Texten är utformad så att den tänkta mottagaren först kommer fram genom pronomenet jag i rubriken 

”Vad kan jag göra själv?”. Eftersom texten finns under den övergripande rubriken ”Diabetes typ 1” är 

det rimligtvis en diabetiker med typ 1 som ställer frågan. Genomgående i texten används sedan du-
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tilltal som uteslutande inkluderar personen med diabetes som har ställt frågan i rubriken, som i (11), 

(23) och (34).  

 

(11) När du har motionerat färdigt kommer blodsockervärdet att ligga på en relativt låg nivå.  

(23) Du kan också behöva minska den mängd insulin som du tar innan måltid. 

(34) Du kan annars få ett blodsockerfall under natten och i värsta fall bli medvetslös. 

 

Det finns dock ett undantag i(16) nedan, där istället ett omtal får situationen att framstå som något 

allmängiltigt. 

 

(16) Det kan ta tid att lära sig hur fysisk aktivitet sänker blodsockervärdet och därmed insulinbehovet, 

både vid själva motionstillfället och efteråt. 

 

Konstruktionen i (16) är dock ett undantag, då texten i övrigt genomgående tilltalar läsaren med 

pronomenet du. 

 

7.2.2 Vem eller vilka förväntas göra något? Hur tillskrivs ansvar för 

sjukdomen i texterna? 

Texten präglas till stor del av uppmaningar till den tänkta mottagaren, både kongruenta och 

inkongruenta sådana. De kongruenta uppmaningarna finns framförallt i underrubrikerna, som 

uppmanar mottagaren till handling: 

 

(2) Ät regelbundet 

(7) Motionera 

(27) Drick måttliga mängder alkohol 

 

Dessa uppmaningar fungerar som svar på frågan i den övergripande rubriken ”Vad kan jag göra 

själv?”, som för övrigt presupponerar att det faktiskt finns saker att göra. Jag-konstruktionen tillskriver 

också den tänkta mottagaren ansvaret för det som kan göras genom att förutsätta att hen håller med om 

det frågan gäller. Jämför med frågan ”Kan jag göra något själv?” som istället kan besvaras jakande 

eller nekande. Utöver de direkta uppmaningarna i underrubrikerna är det typiska med texten att satser 

är utformade som påståenden. I kombination med modala hjälpverb uppmanar och förpliktigar de 

mottagaren i olika hög grad. 

(20) Om du tränar intensivt måste du minska dosen ännu mer.  

(25) Tränar du längre än en halvtimme bör du ta extra kolhydrater varje halvtimme så länge du tränar. 

(33) Du bör också minska mängden långverkande insulin som du tar till natten. 

Det modala hjälpverbet måste i (20) förpliktigar i det här fallet den tänkta mottagaren i hög grad, 

vilket innebär att mottagarens utrymme att agera på något annat sätt blir väldigt litet. Mest typiska är 

påståendesatser med det modala hjälpverbet bör, som också ställer krav på mottagaren att agera på ett 

visst sätt, som i (25) och (33). Processerna i (20), (25) och (33) är också typiska på så sätt att de är 

materiella och har du som aktör, vilket som tidigare nämnt innebär att det är den tänkta mottagaren 

som förväntas göra något – träna, minska insulindosen och ta extra kolhydrater.  

 

Texten innehåller också en del om-konstruktioner som här säger något om vad mottagaren förväntas 

låta bli att göra och konstruerar vissa situationer som undantagsfall. 

 

(6) Om du ska äta godis bör du helst ha ätit mat innan. 

(31) Om du blir berusad är det mycket viktigt att du äter något innan du lägger dig.  

 

Även satsen i (20) ovan är ett exempel på detta. Här utformas alltså godisätandet (6), intensiv träning 

(20) och berusning (31) som villkorsomständigheter och uttrycken kan tolkas som skuldbeläggande för 
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den mottagare som till exempel äter godis ofta och inte heller gör det i kombination med mat. Det blir 

extra tydligt att mottagaren förväntas vara restriktiv med godis och alkohol i (6) och (31) vid en 

jämförelse med rubriken i (15) nedan, där det istället presupponeras att mottagaren motionerar. 

 

(15) När du motionerar  

 

När förutsätter alltså att motionering är något som förekommer, vilket lägger den förväntningen på 

den tänkta mottagaren. I kombination med du-tilltalet i (15) förväntas alltså mottagaren motionera, och 

samtidigt äta godis och dricka alkohol endast i undantagsfall.  

 

7.2.3 Hur tillskrivs personer med diabetes olika egenskaper i texterna?  

Om-konstruktionerna i (6) och (31) ovan bidrar också till att skapa en bild av att personer med 

diabetes är något slarviga med maten, vilket framförallt visas genom förpliktelsemarkören bör och 

”det är mycket viktigt”. Det indikerar att någon har gjort eller påstått det motsatta. Och förutom att 

vara slarvig har personen innan insjuknandet haft problem med kalorier och antal måltidstillfällen, 

vilket presupponeras i (4): 

 

(4) Beroende på vad du brukar äta kan du behöva ändra dina matvanor genom att både dra ner på den 

totala mängden kalorier och att sprida ut dem på fler mål.  

 

I (4) skapas också en bild av den tilltalade som någon som precis har insjuknat i diabetes genom att 

hen har brukat göra något som nu behöver förändras. Även i (16) framstår det som att den omtalade 

mottagaren nyligen har insjuknat och nu befinner sig i en ny situation. 

 

(16) Det kan ta tid att lära sig hur fysisk aktivitet sänker blodsockervärdet och därmed 

insulinbehovet, både vid själva motionstillfället och efteråt. 

 

Trots denna nya situation förutsätts samtidigt också vissa förkunskaper hos mottagaren om hur 

balansen mellan insulin och socker i blodet fungerar – att det är insulinet som gör att sockret tas upp 

från blodet.  

 

(8) Motion leder till att blodsockervärdet sänks, eftersom fysisk aktivitet gör att muskelceller i viss 

mån kan ta upp socker från blodet utan insulin. 

 

Sammantaget verkar det alltså som att personer med diabetes typ 1 innan insjuknandet har haft 

problem med kosten. Eftersom textens du konstrueras som någon som nyligen har insjuknat i diabetes 

ligger det nära till hands att dra inferensen att kosten är orsaken till insjuknandet.  

 

7.2.4 Hur framställs avsändaren i texterna? 

1177 Vårdguiden framträder inte genom omtal av organisationen eller genom något pronomen i 

texterna. Däremot döljer sig olika värderingar bakom det opersonliga pronomenet det, som framställer 

bedömningen i satserna som om de vore objektiva. 

 

(5) Det är bra att äta regelbundet och att försöka fördela måltiderna så jämnt som möjligt över dagen. 

(28) Det går bra att dricka vin eller öl till maten. 

 

Här framstår 1177 som en expert som fastställer vad som är bra. De träder också fram med en 

auktoritär röst, framförallt i hur svaren på den övergripande rubriken ”Vad kan jag göra själv?” ges i 

form av kongruenta uppmaningar till mottagaren (se avsnitt 7.2.2). Mottagaren står alltså för den som 

undrar och 1177 för den som har svaren. Kongruenta uppmaningar är typiska för situationer där 

talaren, eller i det här fallet skribenten, har ett tydligt maktöverläge.   
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Sammanfattningsvis är det utmärkande för texten från 1177 Vårdguiden framförallt det konsekvent 

använda du-tilltalet. 1177 som avsändare framstår med en auktoritär röst. Den tilltalade förväntas ta 

ansvaret för egenvården och samtidigt konstrueras en person med diabetes som någon som nyligen har 

insjuknat i diabetes på grund av för högt kaloriintag. 

 

7.3 Novo Nordisk 

7.3.1 Till vem riktar sig texterna? Hur tilltalas eller omtalas mottagaren? 

I de utvalda texterna i broschyren varierar tilltalet och omtalet väldigt mycket. Det förekommer både 

direkt du-tilltal (16) och omtal i form av varje människa (36) och omtal genom nominalfrasen en 

person med diabetes (53).  

 

(16) Dagen efter att du druckit alkohol kan blodsockret sjunka snabbt. 

(36) Varje människa är unik i sitt motionsarbete och insulinkänslighet. 

(53) Alkohol är vare sig skadligare eller nyttigare för en person med diabetes än för andra. 

 

Utöver formerna av omtal ovan i (36) och (53) används också pronomenet man för att omtala personer 

med diabetes.  

 

(42) Vad kan man göra om måltiden flyttas framåt? 

(44) Vad kan man göra om middagen tar lång tid? 

 

Man i (42) och (44) kan tänkas rikta sig till personer med diabetes genom antagandet att de behöver 

anpassa sig efter tider och måltider. Däremot finns det andra man vars referenter inte är lika tydliga, 

som i (20) och (27).  

 

(20) Man säger allmänt att diabeteskost är en kost som alla människor bör äta. 

(27) Man rekommenderar tre huvudmål och ett par mellanmål. 

 

I (20) verkar man stå för någon slags allmän uppfattning och i (27) verkar man referera till någon 

högre instans som står för rekommendationer kring kosten. Men det är inte helt självklart vilka som 

inkluderas i dessa användningar av det generiska pronomenet man. Texten tilltalar eller omtalar alltså 

inte mottagaren på ett konsekvent sätt utan det finns stor variation, vilket också påverkar närhet och 

distans till mottagaren. Eftersom tilltalet varierar i så pass hög grad gör det att användandet av du-

tilltalet blir ännu mer närhetsskapande i de fall det används.  

 

7.3.2 Vem eller vilka förväntas göra något? Hur tillskrivs ansvar för 

sjukdomen i texterna? 

Även i broschyren från Novo Nordisk är det den tänkta, tilltalade mottagaren som förväntas göra 

något. Detta framkommer framförallt i de satser där du konstrueras som aktör i materiella processer i 

kombination med hög förpliktelsemodalitet. Eftersom du-tilltalet inte är frekvent använt, som nämnt 

ovan, lägger de satser där det väl används extra tyngd på mottagaren. I (8) används modalitetsverbet 

bör som här innebär medelhög förpliktelse och i (37) är förpliktelsen ännu högre genom 

modalitetsverbet måste. 

 

(8) Går inte det och blodsockret är på väg att sjunka bör du uppsöka sjukhus. 

(37) Därför måste du själv ta reda på hur motion påverkar ditt blodsockervärde och lära dig göra 

justeringar efter dessa resultat.  
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I (37) betonas att mottagaren har ansvaret för att dels själv ta reda på och dels lära dig (sig) hur motion 

påverkar blodsockervärdet. Dessa satser utgör också påståendesatser med funktionen att uppmana 

mottagaren, vilket är den vanligaste formen av språkhandlingar i texten. Det verkar dock inte som att 

det gör uppmaningarna mindre befallande. Det finns framförallt ett påstående som blir väldigt starkt 

uppmanande genom att avsändaren har använt versaler. Intressant nog är den första satsen en 

inkongruent uppmaning och den andra en kongruent sådan. 

 

(56) Viktigt är att: MÄTA BLODSOCKRET kontinuerligt och ta med dig extra proviant i 

handbagaget. 

 

På detta sätt ställer snarare påståendet högre krav på mottagaren än uppmaningen. I andra satser kan 

det framstå som att kravställandet tonas ned, genom till exempel de många passiva verben i texterna.  

Den passiva formen gör alltså att förstadeltagaren blir utelämnad, som i de materiella processerna 

nedan. 

 

(9) Vilka försiktighetsmått ska vidtagas vid bilkörning? 

(26) Måltiderna bör fördelas jämnt över dagen.  

(51) Vid sänggåendet kan basinsulin/nattdosen behöva sänkas.  

 

Genom passiveringen döljs alltså vem det är som till exempel förväntas fördela måltiderna jämnt över 

dagen. Satserna döljer dock detta i olika stor grad. I (9) skulle det kunna gälla vem som helst, medan 

det i (51) blir ganska underförstått att det är diabetikern som kan behöva sänka sin dos. Det kan å 

andra sidan också vara en anhörig. Det finns också satser i texterna där den tilltalade mottagaren inte 

får något utrymme alls att ifrågasätta det som står, som i (47). 

 

(47) Använder du mixinsulin tar du hela dosen då middagen startar. 

 
Här används ingen modalitet och påståendet ger därför inget utrymme till någon alternativ handling. 

Mottagaren som använder mixinsulin förväntas alltså göra det som står. Till följd av det inkonsekventa 

du-tilltalet blir alltså kravet på att följa det som sägs när det väl används extra hög.  

 

7.3.3 Hur tillskrivs personer med diabetes olika egenskaper i texterna?  

Mottagaren konstrueras i dessa texter som en person som är noggrann med sin sjukdom, framförallt 

vad gäller att äta på regelbundna tider.  

 

(10) För att undvika låga blodsocker under bilkörning bör du försöka att hålla dina vanliga tider för 

måltider. 

(42) Vad kan man göra om måltiden flyttas framåt? 

 

Satsen i (10) presupponerar att mottagaren vanligtvis äter på fasta tider och satsen i (42) presupponerar 

att det är ett problem att måltidstiden flyttas. Framförallt i (55) nedan presupponeras att det är viktigt 

med säkra måltidstider, säkert måltidsinnehåll, säker tidsplanering och ordentlig mat. 

 

(55) Långa resor innebär osäkerhet med måltidstider, osäkerhet om måltidens innehåll, osäker 

tidsplanering överhuvudtaget och ofta små måltider med korta mellanrum.  

 

Även i (55) konstrueras alltså en person med diabetes som någon som har koll på tider och innehåll 

när det kommer till kosten. Förutom att tillskriva personer med diabetes egenskapen noggrann verkar 

det också som att texterna tillskriver dem en nybörjarroll, framförallt genom att vikten av att 

kontrollera blodsockret regelbundet framhävs så pass starkt som i (11) och (56). Även (37) indikerar 

att mottagaren står inför en ny situation och behöver lära sig något nytt.  
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(11) Viktigt är också att du kontrollerar ditt blodsocker innan färden startar och vid längre tids 

körning bör regelbundna kontroller göras. 

(56) Viktigt är att: MÄTA BLODSOCKRET kontinuerligt och ta med dig extra proviant i 

handbagaget. 

(37) Därför måste du själv ta reda på hur motion påverkar ditt blodsockervärde och lära dig göra 

justeringar efter dessa resultat.  
 

Att frekvent betona hur viktigt det är att kontrollera blodsockret kan rimligtvis konstruera två olika 

diabetiker. Den ena kan alltså vara en person som nyligen insjuknat i diabetes som nämndes ovan, som 

alltså måste lära sig att få in rutinen att mäta blodsockret. Den andra kan vara en person som 

konstrueras som slarvig med kontrollerna och som därför behöver påminnas. Samtidigt som en person 

med diabetes konstrueras som noggrann med måltider verkar hen också vara slarvig med 

blodsockerkontrollerna. I (37) indikeras snararast den förstnämnda personen.  

   

7.3.4 Hur framställs avsändaren i texterna? 

Novo Nordisk kommer inte fram i texterna genom exempelvis pronomenet vi eller genom 

organisationens namn. Däremot kommer de fram med en auktoritär röst genom kongruenta 

uppmaningar. 

 

(13) Tag med dig reservproviant i form av snabba kolhydrater som frukt, juice eller druvsocker. 

(15) Undvik bilkörning dagen efter fest. 
 
Dessa uppmaningar ger mottagaren begränsat utrymme att agera på något annat sätt. Utöver 

uppmaningar innehåller texterna många tekniska termer och exakta instruktioner, vilket konstruerar en 

bild av Novo Nordisk som ett professionellt företag. 

 

(47) Använder du mixinsulin tar du hela dosen då middagen startar.  
(12) Ta paus ofta och kör inte längre än två timmars pass. 

(30) Om du delar upp tallriken i tre delar ska en tredjedel bestå av grönsaker och rotfrukter, en 

tredjedel kött, baljväxter eller fisk och en tredjedel potatis, ris eller pasta. 

(35) Motion som varar mindre än en halvtimme kräver oftast ingen kompensation. 

 

(12) utgör här exempel på både en kongruent uppmaning och den exakthet som Novo Nordisk 

förmedlar. De framstår också med en auktoritär röst genom att fastställa hur saker och ting är genom 

ett högt antal relationella processer. På detta sätt framstår Novo Nordisk som en expertorganisation.  

 

(6) Är kräkningen orsakad av åksjuka, matförgiftning eller gallstensbesvär krävs en minskad 

insulintillförsel. 

(19) Kosten är en av hörnstenarna i behandlingen av diabetes. 

(49) Alkohol har en direkt blodsockersänkande effekt genom att minska sockerfrisättningen från 

levern. 

 

I broschyren från Novo Nordisk används sammanfattningsvis inte ett konsekvent du-tilltal utan 

texterna präglas istället av många passiva konstruktioner där den som förväntas göra något döljs. På så 

sätt ställer Novo Nordisk mindre öppna krav på mottagaren, vilket också kan leda till förvirring. Här 

framställs inte mottagaren som någon som har problem med vikten, utan istället som en person med 

full kontroll över måltidstider och måltidsinnehåll. 

 
7.4 Sammanfattning av analysen  

 

Alla texter verkar ha personer med diabetes som åtminstone en av de tänkta mottagarna. Denna 

mottagare tilltalas oftast med pronomenet du, där framförallt 1177 Vårdguiden sticker ut med det 
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konsekvent använda du-tilltalet. Hos Svenska Diabetesförbundet och Novo Nordisk förekommer 

utöver ett du-tilltal också omtal av både den tänkta mottagaren och andra. Svenska Diabetesförbundet 

verkar även rikta sig till anhöriga till personer med diabetes.  

   Den som tilltalas i texterna konstrueras också som aktiv och förväntas ta ansvaret för sjukdomen. 

Möjligtvis ställer texterna från Novo Nordisk mindre explicita krav på så sätt att de innehåller många 

passiva verb som döljer vem som förväntas göra något. Å andra sidan realiseras förpliktigandet i de 

satser där du-tilltal används i kombination med modalitetsverb om än starkare.  

   Både i texterna från Svenska Diabetesförbundet och från 1177 Vårdguiden konstrueras personer med 

diabetes som personer som har problem med vikten, och ofta indikeras att fel kost är orsaken till 

insjuknandet. Hos Novo Nordisk konstrueras en person med diabetes som väldigt noggrann genom att 

hen äter på fasta tider och har koll på måltidernas innehåll. Ingen av texterna nämner specifikt att 

informationen gäller personer med diabetes typ 1 eller med diabetes typ 2, förutom att 1177 

Vårdguidens text finns under just rubriken ”Diabetes typ 1”. I samtliga texter konstrueras också den 

tilltalade personen med diabetes som nyinsjuknad. 

   Det som framförallt skiljer texterna åt är hur avsändaren framställs, och mest utmärkande är den 

vänskapliga och förstående rösten hos Diabetesförbundet. Både 1177 Vårdguiden och Novo Nordisk 

är mer auktoritära i sin avsändarroll än Diabetesförbundet. Novo Nordisk framstår dessutom som en 

organisation med expertkunskaper genom tekniska termer och exakta instruktioner. 
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8 Slutsatser och diskussion 

Nedan presenteras och diskuteras de slutsatser jag drar utifrån analysen. För att redogöra för hur en 

person med diabetes konstrueras i texter om egenvård av sjukdomen diskuterar jag analysens resultat 

med hjälp av begreppen modelläsare, den empiriska läsaren och den tänkta mottagaren. Jag kopplar 

modelläsarens givna identitet till hur den empiriska läsaren måste förhålla sig till denna. Jag beskriver 

också vilka diskurser som kan urskiljas i texterna och lyfter blicken för att resonera om hur 

modelläsaren som skapas också speglar de fördomar som råder om personer med diabetes.  

   I analysen har jag benämnt den som tilltalas med du som texternas tänkta mottagare. Även om andra 

tänkbara mottagare kan urskiljas talar det mesta för att samtliga texter riktar sig just till personer med 

diabetes. 1177 Vårdguidens text riktar sig till personer med diabetes typ 1, vilket framförallt framgår 

av textens övergripande rubrik ”Diabetes typ 1” och underrubriken ”Vad kan jag göra själv?”. Det kan 

tolkas som att 1177 har ett mer medvetet tilltal och vet vem de riktar sig till.  

   Svenska Diabetesförbundet verkar utöver personer med diabetes även rikta sig till andra som kan 

vara intresserade av sjukdomen diabetes och anhöriga till personer med diabetes. De specificerar 

endast mottagaren med diabetes i fråga om personen har insulinbehandling eller inte (typ 1 eller 

insulinbehandlad typ 2-diabetes). Övrig information verkar gälla både personer med typ 1 och typ 2. 

Novo Nordisk, vars broschyr explicit hävdar att den riktar sig både till personer som nyligen börjat 

injicera insulin och till dem som gjort det under en längre tid, specificerar inte heller om viss 

information gäller personer med diabetes typ 1 eller personer med typ 2. Genom att den tänkta 

mottagaren inte specificeras utifrån typ av diabetes öppnar det alltså upp för att fler empiriska läsare 

kan identifiera sig med den tänkta mottagaren.  

   Den modelläsare som konstrueras i 1177 Vårdguidens och Svenska Diabetesförbundets texter liknar 

varandra till stor del. De är personer med diabetes som är aktiva och engagerade i sin sjukdom och 

som också nyligen har insjuknat i diabetes. Detta framkommer framförallt genom att materiella 

processer ofta har du som aktör, vilket även Lassus (2010) visade på i sin avhandling. Före 

insjuknandet framstår det som att personen haft problem med kosten och bland annat ätit för mycket 

kalorier. I 1177 Vårdguidens text är modelläsaren dessutom någon som sällan äter godis eller dricker 

alkohol, och som motionerar regelbundet. Trots att modelläsaren konstrueras som nyligen insjuknad 

förutsätts ändå att hen har vissa förkunskaper om insulinets uppgift i kroppen. Återigen med tanke på 

textens övergripande rubrik är det också rimligt att anta att modelläsaren här har diabetes typ 1.  

   Modelläsaren i Svenska Diabetesförbundets texter konstrueras också som en handlande, nyinsjuknad 

individ som har problem med vikten. Men även som en person med känslor kring och åsikter om sin 

blodsockernivå. Modelläsaren är alltså en kännande individ, vars upplevelser är viktiga. I kontrast till 

de gemensamma egenskaperna hos modelläsaren i 1177 Vårdguidens och Svenska Diabetesförbundets 

texter konstrueras modelläsaren i Novo Nordisks broschyr lite annorlunda. Framförallt konstrueras 

inte modelläsaren där som någon som har problem med vikten. Kost är fortfarande i fokus, men 

modelläsaren konstrueras som någon som är noggrann med maten och med att äta på fasta tider under 

dygnet. Modelläsaren är inte heller lika genomgående den aktiva kring sjukdomen. Samtidigt är 

modelläsaren i broschyren från Novo Nordisk, likt i de andra texterna, nyligen insjuknad och behöver 

här lära sig att få in blodsockerkontroller på rutin.  

   Vad innebär då konstruerandet av texternas modelläsare för den empiriska läsaren? Som Björkvall 

(2003:7) skriver är modelläsaren en given identitet som erbjuds den empiriska läsaren. Även om det är 

en identitet som inte behöver vara medvetet konstruerad från avsändarens sida ser jag flera problem 

med de modelläsare som konstrueras i det undersökta materialet. Framförallt att modelläsaren hos 

både 1177 Vårdguiden och Svenska Diabetesförbundet konstrueras som en person som har insjuknat 

på grund av fel kost och som har problem med att hålla vikten blir problematiskt på så sätt att övervikt 

bara är en av många orsaker till diabetes. Detta snävar alltså in den empiriska läsarens 

identifikationsmöjligheter med modelläsaren.   

   Gällande 1177 Vårdguiden, som riktar sig till personer med diabetes typ 1, blir modelläsaren om än 

ännu mer problematisk. Som jag nämnde i inledningen finns det i dagens läge ingen känd anledning 

till varför kroppens immunförsvar bryter ned de insulinproducerande cellerna i kroppen, som leder till 
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diabetes typ 1. Att indikera att detta insjuknande beror på fel kost kan därför tänkas bidra till de 

fördomar som råder om att diabetes, oavsett typ, beror på övervikt och fel kost. Värt att tillägga här är 

att diabetes typ 1 övervägande drabbar barn och unga (se till exempel Barndiabetesfonden 2017). En 

ung person som läser texten från 1177 Vårdguiden tvingas alltså förhålla sig till den modelläsaren.  

   Att modelläsaren i samtliga texter konstrueras som nyinsjuknad med begränsade kunskaper kan göra 

det svårt för empiriska läsare som har haft diabetes en längre tid att identifiera sig med modelläsaren. 

Som Gustafssons (2014) studie visar finns det också olika typer av diabetespatienter. För dem som är 

experter på sig själva och sin diabetes kan texterna bli överpedagogiska. Framförallt blir detta 

problematiskt när texten explicit nämner att den även riktar sig till dem som har behandlats med 

insulin under en längre tid som i fallet med broschyren från Novo Nordisk.  

   Baserat på analysen och de språkliga resurser som används i texterna kan de på ett övergripande plan 

sägas realisera en rådgivningsdiskurs. Denna rådgivning ges dock på lite olika sätt, vilket framgår av 

att tre andra diskurser kan urskiljas i de olika aktörernas texter. I 1177 Vårdguidens text realiseras en 

typisk läkare-patient-diskurs där den tänkta mottagaren har frågor och 1177 Vårdguiden har svaren. 

Dessa svar uppmanar mottagaren på ett auktoritärt och beordrande sätt. Dessa språkliga mönster 

återfinns typiskt i kommunikation där det råder ett asymmetriskt förhållande mellan avsändare och 

mottagare.  

   I Svenska Diabetesförbundets texter realiseras en mer omvårdande och vänskaplig diskurs där både 

Diabetesförbundet som avsändare och en person med diabetes som mottagare konstrueras som 

kännande och tänkande varelser. Individer med diabetes och individuella aspekter av sjukdomen 

betonas och Diabetesförbundet konstrueras som en förstående vän som står upp för orättvisor och 

fördomar. På så sätt är relationen mellan Diabetesförbundet och personer med diabetes mer jämlik.  

   Novo Nordisks broschyr realiserar en teknifierad diskurs genom många tekniska termer och exakta 

instruktioner, som exempelvis att en person med diabetes endast bör köra bil två timmar i sträck och 

äta på regelbundna tider. Det ger en bild av en mätbar och beständig verklighet, vilket skulle kunna 

förklaras av att Novo Nordisk är ett stort läkemedelsföretag. Här råder också ett asymmetriskt 

förhållande mellan Novo Nordisk som avsändare och personer med diabetes som mottagare. De 

diskurser som realiseras i materialet är dock inte begränsade till antalet eller på något sätt givna i 

sammanhanget. De språkliga mönstren realiserar fler diskurser än de jag nämner här, både på högre 

och lägre nivåer.   

   Enligt Faircloughs (1992) resonemang både begränsas dessa diskurser av och bidrar till utformandet 

av sociala strukturer, vilket även påminner om den konstruktivistiska språksyn som nämndes under 

teoriavsnittet. Den modelläsare som konstrueras i texterna speglar alltså inte bara bilden av en person 

med diabetes utan är också med och skapar den. På så sätt kan 1177 Vårdguiden och Svenska 

Diabetesförbundet sägas bidra till reproduktionen av fördomarna om personer med diabetes. Detta blir 

i sin tur en stark motsägelse med tanke på deras roller som aktörer som vill vårda, stötta och hjälpa 

dessa personer.  

   Avslutningsvis tror jag att projekt som Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i 

informationssamhället och forskning inom det området kommer att bli allt viktigare. Som Bellander 

och Nikolaidou (2017) visar upplevde många av de intervjuade att de ville ha mer information än vad 

läkaren kunde erbjuda, framförallt praktisk sådan. Därför vände de sig ofta till internet för att ta reda 

på mer. När detta behov uppstår hos en person med diabetes kan hen sannolikt komma i kontakt med 

de texter som här har undersökts, antingen på sin diabetesmottagning eller över internet. Det vore 

därför intressant att undersöka vidare hur empiriska läsare faktiskt reagerar på texterna, hur de 

värderar informationen och hur de förhåller sig till texternas modelläsare.   

 

8.1 Metod- och ämnesreflektion  

Som bland andra Lind Palicki (2010) nämner är det viktigt att ha den egna forskningspositionen i 

åtanke när forskning bedrivs. Hon skriver exempelvis att hon själv kan ha utgjort den typiska 

mottagaren för de broschyrer hon undersökte, vilket kan ha påverkat hennes inställning till dem. Lind 

Palicki skriver också att egentligen all forskning är subjektiv, eftersom den baseras på olika val och 

urval som görs av individer (2010:21).   
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   Just diabetes är ett väldigt personligt ämne för mig då jag själv har levt med typ 1 i strax över tjugo 

år. Det kan innebära att mina tolkningar i textanalysen har påverkats, bland annat genom att jag precis 

som Lind Palicki passar in i texternas tänkta målgrupp. Jag kan läsa in och tolka sådant som en person 

som inte har diabetes inte skulle tolka in i sin analys, vilket gör att undersökningen till viss del blir 

svår att upprepa för vem som helst. Jag tror dock inte att det enbart behöver vara negativt. Genom den 

förförståelse jag har för ämnet har jag lättare kunnat upptäcka att texterna skapar en bild av en 

diabetiker som jag inte känner igen mig i. Inte heller upplever jag att texterna ger mig råd som faktiskt 

är användbara.  

   Av dessa anledningar var jag intresserad av att undersöka vilken diabetesidentitet den empiriska 

läsaren måste förhålla sig till. Jag kontrollerar mitt blodsocker cirka tio gånger om dagen, och ändå tar 

jag fel beslut ibland. Jag äter inte mat på fasta tider eftersom det är omöjligt inom den bransch jag 

jobbar. Jag tränar regelbundet, men skulle inte påstå att det hjälper mig att hålla en jämnare 

blodsockernivå, kanske snarare att min kropp behöver mindre insulin. Jag tror att det inte finns ett så 

enkelt svar på hur egenvård av diabetes bör se ut – att vara noggrann innebär till exempel inte 

automatiskt att blodsockret är stabilt. Att ge generella råd kring diabetes utan att specificera vilken typ 

av diabetes det gäller har i denna undersökning visat sig förstärka de fördomar som råder om att fel 

kost är orsaken till både diabetes typ 1 och diabetes typ 2.  
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Bilaga 1: Svenska 

Diabetesförbundet 

Mat för dig som har diabetes 

Vad ska man egentligen äta när man har diabetes? De budskap man möts av kring kosten är 

ofta motstridiga och skiftande.  

Bra mat vid diabetes behöver inte vara tråkig mat. Den bästa försäkringen för att du ska få den 

näring som du behöver är en variation av livsmedel. 

Diabetesförbundets förhållningssätt till mat 

Vi på Diabetesförbundet vill förstås att alla som lever med diabetes ska få ett så bra liv som 

möjligt. Vägen till målet kan dock se helt olika ut, alla mår inte bra av exakt samma 

kosthållning, precis som alla inte mår bra av samma typ eller dos av medicin. Vi både vill och 

behöver acceptera att människor är olika. För vissa känns traditionell diabeteskost som ett 

självklart val medan andra tilltalas mer av medelhavskost eller LCHF.  

Diabetesförbundet kan aldrig ersätta vården i frågor kring kost och din behandling, utan vi 

hänvisar till de rekommendationer som Socialstyrelsen ger. Vi understryker däremot vikten av 

att sjukvården har aktuell kunskap om vad som kan ge positiva effekter för hälsan på kort och 

lång sikt. Mycket viktigt är också att de råd och det stöd du får kring kosten anpassas efter just 

dig som individ, eftersom alla koster och alla livsmedel inte passar alla. 

Socialstyrelsens vägledning om mat vid diabetes 

2011 gavs skriften "Kost vid diabetes" ut där Socialstyrelsen lyfter fram fyra olika 

kosthållningar samt en rad olika livsmedel som i forskning visat sig ge förbättringar på 

blodsocker, blodfetter och kroppsvikt. Även andra kosthållningar diskuteras men där saknas i 

dagsläget tillräckligt med vetenskapligt underlag för att Socialstyrelsen ska kunna 

rekommendera dessa även på lång sikt. 

Föreslagna koster och livsmedel 

De koster som ingår i Socialstyrelsens vägledning är: 

• Traditionell diabeteskost  

• Måttlig lågkolhydratkost  

• Medelhavskost  

• Traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index (GI-kost)  
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Det finns också stöd för att vissa livsmedelsgrupper och drycker kan vara bra vid diabetes. 

Dessa är grönsaker, baljväxter, fisk, fullkorn, frukt, nötter och jordnötter, begränsade mängder 

alkohol och kaffe. Det kan räcka med att äta mer av dessa saker och samtidigt minska på 

andra mindre lämpliga livsmedel. 

Strikt lågkolhydratkost och andra koster 

Många av våra medlemmar berättar om andra kosthållningar som fungerar bra för dem, så 

som strikt lågkolhydratkost, LCHF (low carbohydrat high fat), paleolitisk kost eller 5:2. Dessa 

erfarenheter bör tas tillvara. Enligt Socialstyrelsen är det ännu oklart om dessa koster är bra på 

sikt vid diabetes då det fortfarande saknas tillräckligt vetenskapligt underlag och studier som 

bedömer eventuella risker över en längre tid. Kunskapen om olika kosthållningar vid diabetes 

kommer förhoppningsvis öka de närmaste åren. 

Vi på Diabetesförbundet vill uppmuntra till att prova dig fram till en kosthållning som 

fungerar för just dig. Vi vill också uppmuntra dig till ett nära samarbete med vården. 

Tillsammans kan ni se om du är på rätt väg med den kosthållning du väljer. 

Träna med diabetes 

Regelbunden motion är viktigt för alla människor. För dig med diabetes är motion, eller fysisk 

aktivitet, extra viktigt. Det finns en mängd positiva effekter av att röra på sig. Du som 

motionerar regelbundet får oftast ett jämnare blodsocker och en positiv påverkan på blodfetter 

och blodtryck. 

Risken för hjärt-kärlsjukdomar minskar om du motionerar. Du mår bättre och får en förbättrad 

livskvalitet. Motion kan också hjälpa dig att hålla vikten. Blodsockervärdena förbättras och 

framförallt för den som har typ 2-diabetes finns chans att kunna minska på tablett- eller 

insulindos. 

Rör på dig på det sätt som passar dig bäst, oavsett om det är promenader eller hårdare träning. 

Om du är otränad, starta försiktigt och öka succesivt. 

Råd till dig som är insulinbehandlad 

Har du typ 1-diabetes eller insulinbehandlad typ 2-diabetes behöver du veta hur din 

behandling och din mat ska anpassas för att undvika allt för stora svängningar i blodsockret 

när du motionerar. Du kan behöva minska mängden insulin och mäta blodsockret före, under 

och efter fysisk aktivitet för att hitta rätt insulindoser. Fråga din diabetessjuksköterska/läkare 

om råd. 
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Dricka alkohol med diabetes 

Det finns inte några medicinska skäl att avstå från ett måttligt bruk av alkohol även om du har 

diabetes. Det är däremot viktigt att känna till vad som händer i kroppen när du dricker alkohol 

och hur du förebygger den ökade risken för lågt blodsocker – insulinkänning. Risken att 

drabbas av insulinkänning när du dricker alkohol är störst för personer som behandlas med 

insulin eller tabletter som frisätter eget insulin (su-preparat). 

Vad händer i kroppen när man dricker alkohol? 

I levern sker nybildning av glukos (socker) och här lagras också vårt glykogenförråd 

(sockerförråd). Att levern släpper ut socker är livsviktigt för att en människa ska kunna 

upprätthålla en jämn blodsockernivå mellan måltiderna. En av alkoholens effekter är att den 

hämmar leverns förmåga att bilda socker. Så länge som det finns socker kvar i sockerförrådet 

så kan levern frisätta detta socker men när det är slut ökar risken att få lågt blodsocker. 

Hos en person som inte har diabetes skickas automatiskt signaler till bukspottkörteln, där 

insulinproduktionen sker, om att dra ner insulinproduktionen till ett minimum så länge leverns 

nybildning av glukos är blockerad av alkohol effekten. Detta gör att det inte är lika lätt för en 

person som inte har diabetes att sjunka i blodsocker. Om du som har diabetes äter samtidigt 

som du dricker alkohol har kroppen möjlighet att via tarmen ta upp socker från maten trots att 

leverns förmåga att bilda socker är blockerat. 

Vad händer om du har diabetes och dricker 
alkohol? 

En person som har diabetes måste själv tillföra kroppen insulin via penna eller pump. Om 

personen tar sin vanliga dos insulin och dricker alkohol utan att äta är risken för lågt 

blodsocker stor. Orsaker till detta tillstånd är förutom alkoholens hämmande effekt på levern 

som gör att den inte har förmåga att bilda nytt socker och att sockerförrådet kan ta slut samt 

att kroppen inte kan stänga av det tillförda insulinet uppstår ett förhållande där man får 

mycket insulin i förhållande till socker i blodet. Effekten blir då att blodsockret sjunker allt 

för lågt och man får insulinkänning. En annan effekt som alkoholen också har är att 

koncentrationen av kortison och tillväxthormon minskar i blodet. Båda hormonerna har en 

blodsockerhöjande effekt och hjälper till att höja blodsockret vid en insulinkänning. 

Bra att känna till när man dricker alkohol 

• Effekten av alkohol sitter i under hela den tid som det tar för levern att bryta ned den alkohol 

man har druckit och under hela den tiden finns risk för lågt blodsocker.  

• Det är väldigt individuellt hur känslig man är för alkohol oavsett vilken typ av diabetes man 

har. Vissa personer tycker att de ligger högt i blodsocker dagen efter alkoholintag medan 

andra kan ha insulinkänningar.   

• Ju mer du dricker desto längre tid tar det för alkoholen att försvinna från blodet.  

• Vid en för stor alkoholförtäring kan berusningen göra att det blir svårt att känna igen symtom 

på för lågt blodsocker och förstå att man behöver hjälp att häva insulinkänningen. 
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Tips när du dricker alkohol 

• Ät alltid mat när du dricker alkohol  

• Berätta gärna för din omgivning att du har diabetes 

• Drick långsamt så att du hinner känna hur alkoholen påverkar din kropp 

• Ha alltid med dig druvsocker!  

• Ha med dig blodsockermätare så du kan testa ditt blodsocker 

• Du ska alltid äta något innan du lägger dig för att minska risken för lågt blodsocker på natten  

• Sänk insulindosen till natten!  

• Ta inte sovmorgon utan ställ klockan, gå upp på morgonen och ta insulin och ät frukost. Sedan 

kan du somna om 
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Bilaga 2: 1177 Vårdguiden 

Vad kan jag göra själv? 

Ät regelbundet 

Bra mat vid diabetes är inte annorlunda än vad som är bra mat för alla. Beroende på vad du 

brukar äta kan du behöva ändra dina matvanor genom att både dra ner på den totala mängden 

kalorier och att sprida ut dem på fler mål. 

Det är bra att äta regelbundet och att försöka fördela måltiderna så jämnt som möjligt över 

dagen. Om du ska äta godis bör du helst ha ätit mat innan. 

Motionera 

Motion leder till att blodsockervärdet sänks, eftersom fysisk aktivitet gör att muskelceller i 

viss mån kan ta upp socker från blodet utan insulin. 

Blodsockervärdet sänks efter ungefär 20 minuters fysisk aktivitet och stabiliseras vanligtvis 

efter cirka en halvtimme, eftersom blodet får nytt socker från de sockerförråd som finns i 

levern. Så länge du motionerar eller arbetar fysiskt töms sockerförråden i levern. 

När du har motionerat färdigt kommer blodsockervärdet att ligga på en relativt låg nivå. Den 

blodsockersänkande effekten kan sitta i under flera timmar efter motionspasset. Det beror på 

att sockret i blodet fyller på sockerförråden i levern som tömts under motionen. Sänkningen 

av blodsockervärdet kan ibland bli så kraftig att du får en insulinkänning. 

När du motionerar 

Det kan ta tid att lära sig hur fysisk aktivitet sänker blodsockervärdet och därmed 

insulinbehovet, både vid själva motionstillfället och efteråt. Sänkningen beror bland annat på 

hur intensivt du motionerar, och hur länge. 

Mät blodsockervärdet före och efter ett motionspass, för att se om du behöver minska 

insulindosen, och i sådana fall hur mycket. Du kan behöva minska insulindosen med upp till 

hälften före ett motionspass för att undvika att få för lågt blodsockervärde. Om du tränar 

intensivt måste du minska dosen ännu mer. 

Om du motionerar på kvällen måste du kanske minska dosen kvällsinsulin för att inte få 

blodsockerfall under natten. Har du en insulinpump kan du behöva minska din basaldos ett 

antal timmar. Du kan också behöva minska den mängd insulin som du tar innan måltid. 

Före, under och efter motionspasset kan du behöva äta extra kolhydrater, till exempel en frukt. 

Tränar du längre än en halvtimme bör du ta extra kolhydrater varje halvtimme så länge du 

tränar. Druvsocker, saft eller choklad brukar fungera bra. 

 

https://www.1177.se/Stockholm/Tema/Halsa/Mat-och-naring1/Halsosamma-matrad/
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Drick måttliga mängder alkohol 

Det går bra att dricka vin eller öl till maten. Men du bör inte dricka alkohol om du inte 

samtidigt äter något eller dricka allt för stora mängder. Om du har frågor kan du prata med din 

läkare eller diabetessjuksköterska. 

Om du blir berusad är det mycket viktigt att du äter något innan du lägger dig. Det kan till 

exempel vara en smörgås och ett glas mjölk. Du bör också minska mängden långverkande 

insulin som du tar till natten. Du kan annars få ett blodsockerfall under natten och i värsta fall 

bli medvetslös. Berusningen gör även att du har svårare att uppfatta kroppens varningssignaler 

på ett för lågt blodsockervärde. 

Blodsockerfallet beror på att levern blir upptagen med att bryta ner alkoholen i kroppen och 

klarar inte att samtidigt tillföra nytt socker till blodet. 
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Bilaga 3: Novo Nordisk 

Praktiska tips 
- för dig som lever med diabetes 

 

Denna broschyr har tagits fram av Novo Nordisk och är tänkt att fungera som en handbok för 

dig som lever med diabetes. Här kan du finna tips, råd och svar på många av de frågor som 

kan dyka upp. Broschyren tar upp ett brett spektra av frågeställningar. Allt för att både den 

som nyligen börjat injicera insulin och den som behandlats under längre tid ska kunna finna 

svar på sina frågor.  

 

 

Sida 19 

Vad göra vid sjukdom, kräkning, feber etc? 

Sjukdom innebär ofta att kroppen reagerar med stressymtom vilket gör att blodsockret stiger. 

Ofta behöver insulindoserna ökas särskilt om sjukdomen orsakats av en infektion.  

 

Kräkningar 

Om kräkningen orsakas av en infektion med feber ökar insulinbehovet trots att du inte äter. Är 

kräkningen orsakad av åksjuka, matförgiftning eller gallstensbesvär krävs en minskad 

insulintillförsel. Om du redan tagit insulin innan kräkningen startar måste du försöka dricka 

söt dryck. Går inte det och blodsockret är på väg att sjunka bör du uppsöka sjukhus. 

 

 

Sida 20 

Vilka försiktighetsmått ska vidtagas vid bilkörning?  
 

För att undvika låga blodsocker under bilkörning bör du försöka att hålla dina vanliga tider för 

måltider. Viktigt är också att du kontrollerar ditt blodsocker innan färden startar och vid 

längre tids körning bör regelbundna kontroller göras. Ta paus ofta och kör inte längre än två 

timmars pass. Tag med dig reservproviant i form av snabba kolhydrater som frukt, juice eller 

druvsocker. Smörgåsar och annan kall eller varm mat är också klokt att ta med.  

 

Undvik bilkörning dagen efter fest 

Dagen efter att du druckit alkohol kan blodsockret sjunka snabbt. Undvik där för (sick!) att 

köra bil om du druckit alkohol kvällen innan.  

 

Sida 21 

Mat och diabetes 

Kosten är en av hörnstenarna i behandlingen av diabetes. Man säger allmänt att diabeteskost 

är en kost som alla människor bör äta. I princip är det samma kost som rekommenderas i 

Svenska Näringsrekommendationer. Syftet med kostråden är att förebygga senkomplikationer 

till sjukdomen. Kosten påverkar inte bara blodsocker gynnsamt utan även blodfetter och 

blodtryck. Du ska med andra ord mp bra idag av den kost du äter men också må bra i 

framtiden genom att minska risken för bla hjärt-kärlsjukdom.  
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En allsidig kost som är fiberrik, rik på frukt och grönsaker, fisk och baljväxter, magra chark- 

och mejeriprodukter och små mängder socker rekommenderas.  

Måltiderna bör fördelas jämnt över dagen. Man rekommenderas tre huvudmål och ett par 

mellanmål. Detta hjälper till att hålla en jämn blodsockerbalans. Ett bra hjälpmedel för att få 

rätt fördelning av måltidens innehåll är att använda den s k tallriksmodellen. Om du delar upp 

tallriken i tre delar ska en tredjedel bestå av grönsaker och rotfrukter, en tredjedel kött, 

baljväxter eller fisk och en tredjedel potatis, ris eller pasta. 
 

 

Sida 24 

Motion 

 

Motion är nyttigt för alla. Motion ökar insulinkänsligheten både under tiden du motionerar 

och i flera timmar efter motionen. Av denna anledning kan insulindosen behöva minskas 

innan ett intensivt och långt motionspass. Motion som varar mindre än en halvtimme kräver 

oftast ingen kompensation. Varje människa är unik i sitt motionsarbete och insulinkänslighet. 

Därför måste du själv ta reda på hur motion påverkar ditt blodsockervärde och lära dig göra 

justeringar efter dessa resultat.  

 

Sida 25 

Hur hanteras insulinet vid restaurangbesök, försenade måltider 

etc?  

När du går på restaurang eller är bortbjuden och inte själv kan styra över måltiden finns det 

vissa saker som du bör tänka på. Tidpunkten för måltiden kan ändras, måltiden kan dra ut på 

tiden och kolhydratinnehållet kan vara svårt att beräkna. Allt detta kan innebära att ditt 

blodsocker inte ligger stabilt.  

 

Vad kan man göra om måltiden flyttas framåt? 

Om du behandlas med måltidsinsulin väntar du med insulinet tills måltiden serverats. 

Vad kan man göra om middagen tar lång tid?  

Om du redan innan middagen startar vet om att middagen kommer att dra ut på tiden tar du 

endast en del av måltidsdosen då middagen startar. Resterande dos med eventuellt tillägg om 

middagen är kolhydratrik tar du efter huvudrätten. Använder du mixinsulin tar du hela dosen 

då middagen startar.  

 

Sida 26 

Alkohol 
Alkohol har en direkt blodsockersänkande effekt genom att minska sockerfrisättningen från 

levern. Detta ökar risken för lågt blodsocker i samband med alkoholintag och risken kvarstår 

så länge det finns alkohol kvar i kroppen. Vid sänggåendet kan basinsulin/nattdosen behöva 

sänkas. Det kan också vara klokt att äta en extra smörgås innan sänggåendet för att minska 
risken för låga blodsocker under natten. Alkohol är vare sig skadligare eller nyttigare för en 

person med diabetes än för andra. 

 

 

Insulinbehandling och resor 
Långa resor innebär osäkerhet med måltidstider, osäkerhet om måltidens innehåll, osäker 

tidsplanering överhuvudtaget och ofta små måltider med korta mellanrum. Viktigt är att: 

MÄTA BLODSOCKRET kontinuerligt och ta med dig extra proviant i handbagaget.  
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