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Den klibbiga diagnosen 

Det klibbiga är ett tillstånd mellan det fasta och det flytande, Mary Douglas liknar tillståndet 

vid en anomalitet. Det blir något frånstötande men samtidigt något som klistrar sig fast och är 

svårt att göra sig av med. Dessa anomalier uppstår i kulturen som ett svar på det 

klassificeringssystem som är givande för sin tid. Samtidigt blir dessa avvikelser inte enbart 

något som definierar ett samhälles kultur, utan de enskilda människorna i samhället blir också 

drabbade av anomalitetens klibbighet. I mitt paper skulle jag vilja diskutera hur upplevelser 

och erfarenheter av en sjukdomsdiagnos klibbar fast på den enskilda människans identitet och 

skapar en ofrivillig anomalitet som tar plats i kroppen. 

 

Eva är 20 år och för några år sen fick hon diagnosen astma, men vid sitt senaste besök på 

sjukhuset ansågs hon inte längre ha astma. Hon uttrycker en stor lättnad: ”Det är alltid mycket 

skönare när en kunnig person säger det än att man själv bara skulle säga det: ’Nej, nu har jag 

inte astma längre’”. Men trots detta återkommer Eva i intervjun till problemet att en gång ha 

varit diagnostiserad: ”För jag vill gå på dansskola och då frågar de alltid om man har astma 

och jag vill helst säga nej, för att jag tycker att jag inte har det, men då ljuger jag”. Diagnosen 

klibbar sig fast och skapar både upplevelser i situationen men också specifika erfarenheter 

som hon måste förhålla sig till.  

 

Diagnosen skapar gränsfall mellan den biologiska kroppen och kulturen som gör det 

problematiskt för den enskilda människan att antingen integrera eller förskjuta en diagnos. 

Den bara finns där, klibbig och klistrig. Men detta tillstånd, menar Sartre, skapar också en 

dröm om metamorfos. Vilken behandling kan frigöra mig? Vilket tillstånd behövs för att jag 

skulle kunna kliva ut ur min situation? Den enskilda människan med en problematisk diagnos 

söker ständigt efter denna förvandlande dröm som tar människan vidare.      

 


