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Sammanfattning 

Uppsatsen syfte är att undersöka hiv-positivas berättelser om (framtida) relationer, vilka strategier kring 

relationer (och framtiden) som finns i dessa berättelser och vilka samhälleliga normer som återfinns i 

individernas berättelser. Syftet har även varit att sprida information om hiv inom akademien, att låta hiv-

positivas berättelser höras och bli aktiva, talande subjekt och att analysera dessa berättelser i en samhällelig 

kontext. Uppsatsens bakgrund tar upp medicinska, historiska och samhälleliga kontexter och visar på relationen 

mellan tid, plats, medicinska framgångar och värderingar.  

Den tidigare forskningen om hiv har visat att hiv-diskursen många gånger innebär ett kategoriserande av så 

kallade riskgrupper. I denna konstruktion skapas ett vi och ett de där gränsdragningar görs mellan ’friska’ och 

’hiv-sjuka/hiv-smittade’. Den tidigare forskningen har många gånger varit inriktad på prevention, på orsaker till 

hiv och på studier om aidssjuka. Det finns få studier gjorda under 2000-talet som både tar upp ett normkritiskt 

perspektiv på samhälleliga diskurser och innehåller hiv-positivas berättelser och förhandlingar med bilder av 

hiv(-positiva). Det saknas dessutom studier om hiv som har ett vi-perspektiv, det vill säga ett forskarperspektiv 

som inte studerar ’de där’ utan har egna levda erfarenheter med i forskarpositionen. Min position är extra viktig i 

den här studien eftersom jag likväl som informanterna kan kategoriseras som hiv-positiv. Min position har 

dessutom möjliggjort studiens genomförande eftersom det är svårt att nå informanter. Positionens 

genomskinlighet och reflexivitet är vidare ett led i en kritisk, feministisk metodologi med stark tradition i 

genusvetenskaplig forskning.   

Uppsatsens metod är en fläta mellan enkäter, intervjuer och minnesnotiser. Enkäterna och intervjuerna syftar 

till att skapa en nyanserad bild av (ett urval) hiv-positivas berättelser om sin livssituation och sin syn på 

(framtida) relationer. Mina minnesnotiser är tänkta att nyansera bilden ytterligare, samt att som sagt skapa 

genomskinlighet i forskningsprocessen och kring min position i relation till ämnet. Michel Foucualts 

socialkonstruktivistiska och postmoderna språksyn, där språk konstruerar, speglar och normerar verkligheten 

ligger till grund för analysen av informanternas berättelser. Det intersektionella teoretiska perspektivet är 

uppsatsens bollplank. Utifrån bakgrunden, den tidigare forskningen och intervjuerna har ett flertal teoretiska 

begrepp valts ut på grund av dess relevans i just den här studien som handlar om fenomenet hiv och om 

relationer. Dessa teoretiska begrepp är hämtade från queerteori, crip-teori och postkolonial teori: agens, 

normativitet, heteronormativitet, performativitet, subversivitet, vithet, strategier för ökad livskvalitet och 

hälsonormativitet.  

I uppsatsen träffar jag 32 personer som besvarat en enkät, samt fem personer som lever med hiv i Sverige 

idag under 2010-talet, nämligen uppsatsförfattaren (mina minnesnotiser), Doris, George, Rhoda och Marianne. 

Informanterna förhandlar på olika sätt med normer kring kön, sexualitet, etnisk tillhörighet, ålder och friskhet 

och med strategier för sina relationer. Hiv är en tabusjukdom samtidigt som det en sjukdom som vilken sjukdom 

som helst. Den är inte självvald, kräver mediciner, innebär kris och den som har sjukdomen vill inte ha den men 

kan leva med den. Det ser vi i de berättelser som Rhoda, Marianne, Doris och George berättar och som jag 

menar är hoppfulla. Alla fyra har sociala nätverk av personer runt omkring dem som vet om deras hiv-status och 

som stöttar dem på olika sätt.  Samtidigt drömmer Rhoda, Marianne och Doris om framtiden och ser ljust och 

med hopp på framtiden medan George redan lever sin framtidsdröm. Hur nöjda informanterna är med sina 

relationer och med sina liv och hur framgångsrika deras strategier är beror på vilka valmöjligheter de har utifrån 

sin sociala situation, sina nätverk och sin relation till hiv-diskursen. Detta utgör deras rörelsemöjlighet, 

förhandlingsposition och mått av underordning.  

Det blir tydligt att hiv synliggör olika normer, hur de samverkar samt hur den praktik systemen premierar är 

omöjliga att uppnå eftersom de är ofrånkomliga komedier. Det performativa avslöjas i exempelvis vithet, 

friskhet och heterosexualitet. Genom att analysera hiv och dess diskurser tillsammans med hiv-positivas egna 

berättelser ser vi diskrepansen mellan hiv-positivas verklighet och samhällets syn som pekar ut riskgrupper, 

förövare och offer. Jag ser att alla som inte ingår i riskgruppen antas vara hiv-negativa, för det som ligger utanför 

kategorierna är normen och normen är frisk, hiv-negativ. Jag ser tyvärr också en rädsla i Georges, Doris’, 

Rhodas och Mariannes berättelser om (framtida) relationer där en annan hiv-positiv person blir den enda önskade 

partnern. Positionen som hiv-positiv, oavsett om hiv anses ha stor eller liten påverkan på livet, är på många sätt 

en avvikande position där underläget blir större i relation till en hiv-negativ person. Det skapar en sårbarhet att 

förhandla med negativa diskurser, att känna sig beroende av människors lojalitet och tystnad, att kontinuerligt äta 

mediciner samt att ha specifika sexuella praktiker. Informanterna uppskattar och önskar fler (hiv)positiva 

frizoner, mötesplatser och relationer där hiv normaliseras, där de blir acceptabla subjekt och där hiv genom att 

inte behöva uttalas både kan vara en del av en som person, samtidigt som hiv kan vara ”no big deal”.        
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1. Det började med ett möte som väckte frågor  

Person 1: ”Jag skulle vilja träffa någon, men...” 

Jag: ”Det kommer du.” 

Person 1: ”Fast ingen vill väl ha någon som har…?” 

Jag: ”… Jo, det är klart.” 

Person 2: ”Ja.” 

Anställd vid Noaks Ark
1
: ”Kan inte du berätta hur du har det?” 

Person 1: ”Har du en man?” 

Jag: ”Jo, ja, en sambo.” 

Person 1: ”Är han som vi?” 

Jag: ”Nej, han är negativ.” 

Person 1: ”Oj. Hur vågar du?... Men vad bra.” 

 

Det är en vårdag i juni 2010 och vi är ett tiotal personer som sitter utomhus runt ett bord. 

Relationer och hälsa diskuterar vi. Och det skulle kunnat ha varit jag som trodde att jag aldrig 

skulle hitta någon att leva med, som bara en kort tid innan trodde att det bara var en speciell, 

unik och ganska konstig person som skulle välja att leva med mig. Men nu tänkte jag inte så, 

nu såg jag den sorgsna blicken i ögonen och hörde mina medmänniskor tala om omöjligheten 

att hitta en/flera sexualpartner/-s och/eller en/flera livskamrat/-er. Frågorna blev med ens 

tydliga:  

 

 Vilken syn har hiv-positiva
2
 på (framtida) relationer?  

 Vilka förhandlingar med samhälleliga normer återfinns i dessa berättelser? 

 Vilka strategier kring relationer (och framtiden) finns i dessa berättelser?
3
  

 

                                                           
1
 Noaks Ark är en intresseorganisation som arbetar för hiv-positiva, anhöriga och hiv-prevention, se 

www.noaksark.org. 
2
 Med hiv-positiva menar jag inte alla hiv-positiva utan det urval av informanter som deltar i den här studien. Att 

det inte går att generalisera vad som är giltigt för några få hiv-positiva till en större grupp är viktigt att 

kommentera. Studien kan ge vissa implikationer och spår, men inga mönster. Med hiv-positiva menas alltså vissa 

hiv-positiva.   
3
 Med relationer menar jag familjära relationer, vänskapliga eller sexuella relationer eller kärleksrelationer. För 

att inta en mindre heteronormativ utgångspunkt är inte gränserna mellan relationerna viktiga utan att det är just 

hur hiv-positiva ser på (framtida) relationer. Med strategier menar jag olika förhållningssätt till livet med hiv. 

Med normer menar jag osynliga regler, föreställningar och förväntningar som skapar över- och underordning. Se 

vidare i den tidigare forskningen i kapitel tre och teorierna i kapitel fem. Uppsatsen är omfångsrik men det har 

gjorts en mängd avgränsningar både i ämnet, antal informanter och det empiriska materialet.  

Hiv-positiv? Borde inte det synas? Jag 

ser så frisk ut? Och jag äter inga 

mediciner, inte än. Men infektionen 

finns inom mej. Svartlistad från 

bloddonation, oskyddat sex och inresa 

till vissa länder. Men det syns inte, 

känns inte i venerna, luktar inte. Men 

finns. Och jag är inte ensam. Idag är det 

5000 i Sverige som jag.  Hiv är vår 

gemensamma nämnare.   

http://www.noaksark.org/
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Jag tänker att uppsatsen kan ge hopp, en nyanserad bild på sjukdomen och de individer som 

lever med hiv. I studiens grund finns en människosyn som ser såväl skillnader som likheter 

mellan människor.
4
 

Ämnet hiv existerar i få akademiska studier och bildar ett intressant möte mellan 

strukturell makt, gruppnormer och individens agens relaterat till underordning och 

rörelsefrihet. Sådana studier är inte genusvetenskapen främmande, även om hiv på många sätt 

är ett outforskat ämne. Tillsammans med en generell okunskap om virussjukdomen, om dess 

smittvägar samt samhällets bitvis negativa syn på hiv-positiva som syns i diskriminering är 

ämnet omöjligt att undvika. Det här ämnet som ligger så nära mig, men som också är 

närvarande i det svenska samhället behöver undersökas och för en gångs skull kan det göras 

utifrån ett vi-perspektiv.
5
  

Uppsatsen är disponerad i nio kapitel. Bakgrunden (kapitel två) syftar till att 

kontextualisera hiv som sjukdom och fenomen både medicinskt, historiskt och nutida. I 

kapitel tre går kontextualiserigen över i den tidigare forskningen och intar alltså en mer 

problematiserande infallsvinkel. Materialet och metoden för uppsatsen presenteras i kapitel 

fyra. Där fokuserar jag såväl på etik som på forskarens, med andra ord min egen position, 

samt intar en feministisk vetenskapskritisk utgångspunkt. Kapitel fem innehåller uppsatsens 

teoretiska perspektiv, det vill säga de teoretiska begrepp som är mina bollplank i analysen av 

materialet. Därefter följer uppsatsens resultat, analys och avslutande diskussion.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Denna syn har akademisk förankring i sexual difference-teori som härstammar från bland andra Luce Irigaray, 

och har används under en tid inom genusvetenskaplig forskning, däribland av Hanna Hallgren, När lesbiska blev 

kvinnor (diss, Linköpings universitet, 2008), s. 26 ff.  
5
 Under uppsatsens gång kommer minnesnotiserna att förekomma i tankebubblor. För mer om feministisk 

metodologi se kapitel fyra. 

 

Inför mötet med handledaren beslutar jag mej för att inte berätta om min egen position till uppsatsens 

ämne. Inte än. Jag är rädd över reaktionen, vill fortfarande ha ångerrätt ifall jag inte vågar fullfölja. 

Uppsatsens ämne går flera varv i huvudet, ofta: Är det inte oprofessionellt att forska i ett ämne man är 

så involverad i? Jag bläddrar igenom genusvetenskapliga avhandlingar. Några med distans, några med 

tydlig närhet, några utan positionering. Ska jag inte få forska om hiv för att jag fick hiv för närmare tio 

år sedan? Försvinner min trovärdighet? Det ger mej utmaningar att undvika projicering, inte sålla bort 

obekväma resultat, och använda teorier, ja, att forska.  
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2. Hiv på kartan: en kontextuell placering 

I och med dess relation till samhället är hiv intressant som fenomen. En placering av hiv i en 

historisk, medicinsk, geografisk och attitydrelaterad kontext är viktig innan en analys kan 

göras.
6
 

 

Kort historik: den nya pesten 

Under 1981 noterade Byrån för epidemiövervakning i USA en påfallande ökning av ovanliga 

sjukdomstillstånd bland unga, friska män, beskriver organisationen Noaks Ark och berättar 

mer: dels var det en typ av lunginflammation, dels en sällsynt tumörform kallad kaposis 

sarkom. Den gemensamma nämnaren för båda sjukdomarna var ett starkt försvagat 

immunförsvar. Sedan 1982 har tillståndet kallats för Acquired Immunodeficiency Syndrome, 

på svenska förvärvad immunbristsjukdom eller aids. Sjukdomarna orsakades av ett nytt 

smittämne, som kom att heta humant immunbrist virus, mer känt som hiv.
7
 Hiv är alltså ett 

virus som på sikt orsakar så lågt immunförsvar hos personen att den får andra sjukdomar 

såsom bältros. Detta tillstånd heter aids.  

I början var de flesta patienter som rapporterades homo- eller bisexuella män. Därför 

kallades tillståndet till en början för ”gay related immunodeficiency (GRID)” eller 

’bögpesten’ på svenska. Därför ansågs immunbristen vara kopplad till manlig homosexualitet 

och livsstil. Efter en kort tid upptäcktes dock en vidare spridning av viruset bland Haitibor, 

narkomaner, blödarsjuka och personer som fått blod via transfusion.
8
 I forskningsrapporter 

från 1983-1984 kom medvetenheten om att viruset även sprids via heterosexuella kontakter.   

Året 1982 upptäcktes de första fallen av hiv/aids i Sverige, som författaren Bodil Sjöström 

berättar om i tidskriften Ottar. Då kallades sjukdomen för htlv3. Därmed var också rädslan för 

att bli smittad av ’den nya pesten’ rotad i Sverige, vilket syntes i debatten samt i sjukvården.
9
 

Fram till 1996 var diagnosen hiv livshotande på sikt, men då kom bromsmedicinerna som 

hindrar utvecklandet av aids.  

 

Ett medicinskt faktum 

Hiv benämns som ett retrovirus, beskriver Sahlgrenska sjukhuset. Vidare berättas det att ett 

retrovirus innebär att viruset lagras i arvsmassan genom att viruset tar sig in i en människas 

vita blodkroppar, särskilt typen lymfocyter, och en del av blodkroppen som kallas för t-celler. 

                                                           
6
 Givetvis innehåller den här uppsatsens bakgrund ett urval av en mängd möjlig information. 

7
 http://www.noaksark.org/fakta/fakta_hivhistorik.asp. Ingen information om webbansvarig och senaste 

uppdateringen finns. Hämtad 2010-11-16. 1986 enades forskare om att kalla viruset för hiv.  
8
 Homosexuella män, afrikaner, narkomaner och prostituerade blev utpekade som riskgrupper, vilket fick bland 

annat fick konsekvenser av distans som ledde till ökad smittspridning. För forskning kring utpekandet av 

riskgrupper se exempelvis Anna Bredström, Safe Sex, Unsafe Identities: intersections of „Race‟, Gender and 

Sexuality in Swedish Hiv/AIDS Policy (diss, Linköpings universitet, 2008). Benämningen ’bögpest’ är själv värt 

en kritisk analys men det fokuseras inte i min studie. För mer om kategorisering se kapitel tre, tidigare forskning.   
9
 För en kort resumé av sjukdomens inträde i Sverige se till exempel Bodil Sjöström, ”Aidskris”, i Ottar – 

Tidskrift om sexualitet och samhälle: Sex och politik i 75 år, RFSU 2008:2, s. 42-47. 

http://www.noaksark.org/fakta/fakta_hivhistorik.asp
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Med hjälp av tre enzymer kommer viruset in i t-cellen där viruset omvandlar sitt rna till dna 

och gömmer sig i arvsmassan.
10

 Viruset muterar sig sedan och påverkar immunförsvaret. Får 

en hiv-positiv person inte bromsmediciner utvecklas efter tid tillståndet aids som leder till 

döden, enligt World Health Organization (WHO).
11

  

Sedan 1996 finns det som sagt bromsmediciner som en hiv-positiv person får äta efter det 

att immunförsvaret har sjunkit till en viss nivå. Detta beskriver Smittskyddsinstitutet närmare. 

Från och med smittotillfället tar det vanligen tio år innan en patient får äta mediciner. 

Medicinerna som vanligen intas i en pillerkombination utprövas individuellt eftersom virusets 

karaktär bland annat beror på den specifika värdkroppens sammansättning.
12

 Hiv är således en 

kronisk sjukdom för den som lever i Sverige och har tillgång till mediciner. I Sverige 

förväntas en hiv-positiv persons livslängd i stort vara i enlighet med en hiv-negativ persons 

livslängd.
13

 Medicinerna kan dock ge vissa bieffekter såsom diarré, trötthet och diabetes.  

     Hur smittar då hiv? Jo, enligt Smittskyddsinstitutet finns hiv-viruset i kroppen och smittar 

via kroppsvätskorna. Främst finns viruset i sperma och slidsekret samt i blod/kroppsvävnad. 

Det ger smittvägarna sexuellt (oral, analt och vaginalt), mor till barn, via delade sprutor och 

blodtransfusion. Kondom skyddar vid sexuella kontakter och handskar vid kontakt med 

blod/vävnad. Hiv smittar alltså inte via sociala kontakter.
14

 

                                                           
10

 http://www.sahlgrenska.se/SU/5/Hud--och-konssjukvard/Konssjukvard/SESAM/Konssjukdomar/HIVAIDS/ 

Webbansvarig: Hasse Ejnell. Senast uppdaterad: 2007-02-07 14:30. Hämtad: 2010-11-27. 
11

 World Health Organisation, WHO, räknar med att 1,8 miljoner personer dog av aids/sviterna av aids år 2009. 

Se http://www.who.int/hiv/data/fast_facts/en/index.html.  
12

 Hälften av de hiv-positiva får börja äta mediciner tio år efter smittotillfället. Det finns dock personer som 

fortfarande dör i aids i Sverige idag. Detta beror vanligen på sena diagnoser eller resistens mot medicinerna. Det 

finns två hiv-stammar med olika undergrupper i världen där den ena virusstammen är mer aggressiv än den 

andra. http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/ Webbansvarig: Per Andersson. Senast 

uppdaterad: 2010-07-29 14:43. Hämtad 2010-11-16.  
13

 Socialstyrelsens rapport tar dock upp en minskad förväntad livslängd på 8-10 år hos hiv-positiva jämfört med 

hiv-negativa utifrån en dansk studie mellan 1995-2005, se N. Lohse et al, ”Improved survival in HIV-infected 

persons: consequences and perspectives”, i Journal of Antimicrobial Chemotherapy (2007), 

http://jac.oxfordjournals.org/content/60/3/461.full.pdf+html. Det kan alltså vara svårt att helt veta hur sjukdomen 

och medicinerna fungerar i ett längre framtidsperspektiv, Anders Sönneborg, ”Medicinskt omhändertagande av 

barn med Hiv II, i Barn, ungdomar och hiv. En konferensrapport om vård och psykosocialt omhändertagande i 

Sverige av barn och ungdomar som lever med hiv (Socialstyrelsen, 2009). Dessutom finns det en hiv-variant som 

är resistent mot bromsmediciner. 2008 låg denna variant på 5 % av de nyupptäckta fallen i Sverige. Se: 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion/ Webbansvarig: Per Andersson. Senast uppdaterad: 

2009-09-21 13:55. Hämtad: 2010-11-16. Självmord orsakad av depression eller isolering är dock de vanligaste 

hälsoriskerna för hiv-positiva. Se vidare i kapitel tre, tidigare forskning.   
14

 Om vetskap om en smittrisksituation uppkommer finns möjligheten till antiretroviral medicin, som syftar till 

att minska smittorisken. Denna måste intas inom ett dygn efter risktillfället. Man menar att det förekommer 

mycket låg smittrisk i väst från en person som vet om sin hiv-status och som följer förhållningsreglerna. Smitta 

överförs vanligen från den som inte vet om att den bär på hiv. För att se förhållningsregler kring smitta: 

http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-

patientinformation-2010-02-15/. Webbansvarig anges ej. Senast uppdaterad: 2010-02-17. Hämtad: 2010-11-16.  

http://www.sahlgrenska.se/SU/5/Hud--och-konssjukvard/Konssjukvard/SESAM/Konssjukdomar/HIVAIDS/
http://www.who.int/hiv/data/fast_facts/en/index.html
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/
http://jac.oxfordjournals.org/content/60/3/461.full.pdf+html
http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion/
http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-patientinformation-2010-02-15/
http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-patientinformation-2010-02-15/
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 I vissa fall ger hiv-infektionen symptom cirka två veckor efter smittotillfället, en så kallad 

primärinfektion. Symptomen är vanliga virussymtom såsom feber, ont i halsen, svullna 

lymfkörtlar samt specifika rödprickiga hudutslag.
15

 

 

Hiv i världen  

Idag lever 33.3 miljoner människor i världen med hiv, enligt WHO. Av dessa är 2,5 miljoner 

av de hiv-infekterade personerna barn under 15 år och 30 miljoner bor i låg- eller 

medelinkomstländer. Trots dessa höga siffror finns en tendens till minskning av hiv, vilket 

antas bero på en ökad medicinering i kombination med utbildning. Globalt sett ser dock 

tillgången på bromsmediciner mycket olika ut, vilket blir tydligt i WHO:s rapporter.
 16

 Dessa 

skilda villkor ger perspektiv på den geografiska tillhörighetens inverkan på hiv och dess 

konsekvenser. Bromsmediciner är avgörande för om hiv kan ses som en kronisk (men 

smittsam) sjukdom eller som en dödlig sjukdom. Den medicinska tillgängligheten för hiv-

positiva synliggör därmed ojämlikheter mellan rika och fattiga länder.  

Den som lever med hiv i Sverige besöker infektionsläkare, som finns på varje större 

sjukhus i Sverige, för regelbunden hälsokontroll och provtagning av virusnivåerna och 

immunförsvaret. Vanligen sker dessa kontroller var tredje till var sjätte månad, beroende på 

virusstatus. 

 

Sverige och hiv 

De första upptäckta hiv-fallen med aidssymptom i Sverige skedde som sagt 1982. Det är snart 

trettio år sedan. Smittskyddsinstitutet beräknar att drygt 5000 personer lever med hiv i dagens 

Sverige, vilket gör att hiv-positiva personer kan betraktas som en minoritetsgrupp. Under 

2009 rapporterades 486 fall av hiv-infektion. Den vanligaste smittvägen var via hetero-

sexuella kontakter, konstaterar Smittskyddsinstitutet.
17

 

 

 

 

                                                           
15

 I många fall existerar dock ingen primärinfektion, vilket gör att det är omöjligt att upptäcka viruset om man 

inte testat sig. Vid ett hiv-test mäts förekomsten av antikroppar mot hiv i blodet, som räknas i enheter per liter 

blod. För att vara helt säker på att man är hiv-negativ krävs ett test tre månader efter senaste potentiella 

smittsituation, http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/ 

Webbansvarig: Per Andersson. Senast uppdaterad: 2009-09-21 13:55. Hämtad: 2010-11-16. 
16

 http://www.who.int/hiv/data/fast_facts/en/index.html. Ingen information om webbansvarig och senaste 

uppdateringen. Hämtad: 2010-11-20. WHO benämner det ”low- and middle income countries”. 
17

 För mer specifik statistik se: http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/ Webbansvarig: Per 

Andersson. Senast uppdaterad: 2009-09-21 13:35. Hämtad: 2010-11-16. Cirka 300 fall per år rapporterades 

mellan 1986-2002, för att sedan öka något. Denna uppsats kommer inte att fokusera på hiv som en identitet utan 

snarare med eller som position, men personers berättelser om relationer samspelar med bilden av sig och andras 

bild av en, det vill säga ens identitet, vilket gör att hiv som en identitet kommer att återkomma och 

problematiseras. De fem tusen personerna gäller dem med en hiv-diagnos. Rimligtvis lever fler med hiv i 

Sverige.   

 

Ju mer jag lär mej om sjukdomens olika aspekter desto mer kontroll får jag över det faktum att jag har hiv, för det 

är så mycket jag inte kan kontrollera. Kunskap är ju makt också, samtidigt som jag blir mer och mer hiv-positiv nu 

i uppsatsarbetets inledning. Allt är hiv! Ibland blir det för mycket, som att lyssna på deppig musik, se deppiga 

filmer, sitta i ett mörkt rum, äta knäckebröd, frysa. Glädjen försvinner och jag måste ta en paus från hiv. Dansa, 

simma, skratta.  

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/
http://www.who.int/hiv/data/fast_facts/en/index.html
http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/
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’En allmänfarlig sjukdom’ – informationsplikt och brottsbalken i svensk lagstiftning 

1 juli 2010 tog Smittskyddsinstitutet över Socialstyrelsens statliga ansvar för hiv-prevention i 

Sverige.
18

 Nationella hivrådet är Smittskyddsinstitutets rådgivare med olika representanter 

såsom Riksförbundet för Sexualupplysning (RFSU), Riksförbundet för homosexuellas, 

bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL), Socialstyrelsen och Hiv-Sverige. Rådet 

fungerar bland annat som en remissinstans för lagförslag som rör hiv-relaterade frågor.  

Hiv, STI och juridik i Sverige, från Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet, beskriver 

bland annat lagstiftningen kring hiv i Sverige. I Sverige går hiv under smittskyddslagen där 

den klassas som en ’allmänfarlig’, smittspårningspliktig och informationspliktig sjukdom. 

Andra ’allmänfarliga’ sjukdomar, enligt Smittskyddsinstitutet, är till exempel hepatit b och c 

och tuberkulos, det vill säga sjukdomar som har en smittspridning människor emellan och 

som inte är enkelt botbara.
19

  

Smittspårningen innebär att smittskyddsläkare följer smittan genom att den hiv-positiva 

får uppge de smittorisktillfällen som har funnits. Utifrån denna information kallas exempelvis 

de sexpartner(s) till den som har testats positiv för hiv med syfte att fånga upp 

virusspridningen, menar Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen. Informationsplikten kräver 

att den som är hiv-positiv berättar för sina sexualpartners om sin sjukdom innan orala, anala 

eller vaginala sexuella relationer. Personen ska också informera vården eller andra 

sammanhang där risk för blodsmitta existerar. Om en patient inte lever upp till 

informationsplikten finns en straffsats i brottsbalken där brottet jämställs med vållande till 

misshandel/vållande till grov misshandel.
20

 Den som har hiv måste även följa andra 

förhållningsregler som syftar till att minska sprittspridning. Det är bland annat att inte ge blod, 

inte dela injektionsverktyg, inte amma och att använda kondom eller femidom under hela 

sexualakten.
21

 Både brottsrubriceringen och informationsplikten skiljer Sverige från många 

                                                           
18

 http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/hiv-ochsti-preventionflyttar. Ingen information om 

webbansvarig och senaste uppdateringen. Hämtad: 2010-12-08.  
19

 Hiv, STI och juridik i Sverige (Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/hivsexprev/hiv_juridik/Hiv_och_STI_juridik_i_Sverig

e_SMI-tryck_176-2010.pdf 
20

 Ibid. Se exempelvis domarna mot de så kallade ’hiv-männen’  i Anna-Maria Sörberg, Det sjuka (Stockholm, 

2008), där olika slags män får olika straffsatser beroende på sin etniska tillhörighet vilket visar på ett rasistiskt 

rättssystem. Fallet Lillemor om en kvinna som bröt mot informationsplikten finns dokumenterat i filmen Hur 

kunde hon? (Ingela Lekfalk, 2010). 
21

 Smittskyddsläkarföreningens patientinformation och smittskyddsblad: http://www.slf.se/Foreningarnas-

startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-patientinformation-2010-02-15/. 

Webbansvarig anges inte. Senast uppdaterad: 2010-02-17. Hämtad: 2010-11-16. Hiv-positiva kan skaffa barn 

och smittorisken ligger på under 1 procent om sperma tvättas, och/eller den hiv-positiva gravida äter mediciner 

under de sista tre månaderna, om bebisen får mediciner under ett antal veckor och om man utför kejsarsnitt och 

den hiv-positiva inte ammar. Lesbiska par får insemineras i Sverige men inte singelkvinnor. Det är dock tillåtet i 

Danmark, men där får inte hiv-positiva insemineras på grund av smittrisken, som är ca 0,4-1%. Se 

www.noaksark.org. Kvinnor kan skaffa barn genom ’hemma-insemination’ där de får ett sprutkitt av sin läkare 

för att befrukta sig. Om partnern också är hiv-positiv tvättas mannens sperma och insemineras därefter. 

Homosexuella män har juridisk rätt till internationell adoption men i praktiken har inget samkönat par fått 

adoptera utomlands p.g.a. en kritisk syn på samkönade par. Närstående adoptioner, där en person adopterar sin 

partners barn, är vanligare eller att barn planeras och skaffas via överenskommelser mellan exempelvis ett 

samkönat manligt eller kvinnligt par. Se www.rfsl.se. 

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/nyhetsarkiv/hiv-ochsti-preventionflyttar
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/hivsexprev/hiv_juridik/Hiv_och_STI_juridik_i_Sverige_SMI-tryck_176-2010.pdf
http://www.smittskyddsinstitutet.se/upload/Publikationer/hivsexprev/hiv_juridik/Hiv_och_STI_juridik_i_Sverige_SMI-tryck_176-2010.pdf
http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-patientinformation-2010-02-15/
http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-patientinformation-2010-02-15/
http://www.noaksark.org/
http://www.rfsl.se/
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andra länder och går emot FN:s organ Unaids rekommendationer. Informationsplikten är 

också en omdebatterad fråga i dagens medieklimat.
22

  

 

 

I gengäld för dessa skyldigheter får hiv-positiva fri sjukvård, om den är kopplad till 

sjukdomen, liksom gratis mediciner.
23

 Hiv-positiva skyddas i diskrimineringslagen där hiv går 

under diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Därmed får inte hiv-positiva bli vare sig 

indirekt eller direkt missgynnade i olika verksamheter som rör arbete, skola och vård.
24

  

Innan jag tar klivet till tidigare forskning vill jag kort teckna de nätverk och stöd-

sammanhang som finns för hiv-positiva i Sverige. 

 

Sociala nätverk, intresseorganisationer och informationskanaler 

Det finns en mängd ideella föreningar och organisationer som arbetar med hiv-frågor. Ett 

exempel är Hiv-Sverige som drivs av och arbetar för hiv-positiva och anhöriga.
25

 Hiv-

Sveriges medlemsföreningarna består av Posithiva gruppen (för hiv-positiva homo- och 

bisexuella män), KCS Kvinnocirkeln Sverige (för hiv-positiva kvinnor i Sverige), Kamrat-

föreningen Oasen (stödgrupp för hiv-positiva afrikaner och närstående), Convictus (ger stöd 

åt hiv-positiva med missbruksbakgrund och hemlösa), Positiva Gruppen Syd (för hiv-positiva 

i södra Sverige) och Positiva Gruppen Väst (för hiv-positiva i västra Sverige) samt Hetero-

plus.
26

 En annan organisation är Riksförbundet Noaks Ark vars uppdrag är att förhindra 

                                                           
22

 Det finns olika röster kring hiv och lagstiftning som förhåller sig olika till informationsplikten, straffsatsen 

med tvångsåtgärder och hiv-personers rättigheter och skyldigheter liksom till preventivt arbete. RFSL arbetar för 

att informationsplikten ska tas bort, se http://www.rfsl.se/?p=324&aid=11925, samt http://www.rfsl.se/?p=336. 

Ingen information om webbansvarig och senaste uppdateringen. Se även debattartiklar i Dagens Arena 

http://dagensarena.se/nyheter/informationsplikten-ar-kontraproduktiv/; i Göteborgs Posten  

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.501226-fordomar-och-okunskap-hindrar-bekampning-av-hiv samt i Svenska 

Dagbladet http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ungdomar-nekas-hivtestning_5774087.svd 
23

 För patientinformation och förhållningsregler se: http://www.slf.se/Foreningarnas-

startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-patientinformation-2010-02-15/ 

Webbansvarig anges inte. Senast uppdaterad: 2010-02-17. Hämtad: 2010-11-16. Frågan kring vad hiv-positiva 

får och ger är alltså en större diskussion som jag inte kommer att ta upp i denna uppsats.  
24

 Tillsynsmyndigheten, som tar emot och utreder anmälningar är Diskrimineringsombudsmannen, DO. 

Begreppet funktionsnedsättning är dock problematiskt då det förutsätter en ”normal” funktionsförmåga. För kort 

förklaring av diskrimineringsgrunden se DO:s hemsida: 

http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Diskrimineringsgrunderna/. Ansvarig utgivare: Håkan Sandesjö. Senast 

uppdaterad: 2009-09-10. Hämtad: 2010-11-25. Se lagen SFS 2008: 567, 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/115903. Webbansvarig: Regeringskansliet. Senast uppdaterad: 2011-01-11. 

Hämtad 2011-01-16. En anmälan, och sedermera domslut, skedde till Handikappombudsmannen, HO, som sedan 

1 januari 2009 ingår i DO i likhet med Jämställdhetsombudsmannen, JÄMO. För ärendet se: 
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2009/Hovratten-andrar-inte-dom-for-diskriminering-

av-hiv-positiv-man/. Ansvarig utgivare: Håkan Sandesjö. Senast uppdaterad: 2009-04-23. Hämtad: 2010-12-05.  
25

 Hiv-Sverige tillhör Sveriges handikapporganisationer. 
26

 För information om Hiv-Sverige se: http://www.hiv-

sverige.se/rfhpwww/main.nsf/page.items.www/4A7D15D7542A6C4BC12570F80036CFB5?open , 

http://www.hiv-sverige.se/rfhpwww/main.nsf/page.items.www/F1F0FF19118B14FCC12570980044FD26 och 

http://www.hivportalen.se/aktuellt/nyheter/Sidor/vibordepratameromhiv.aspx. För Hiv-Sverige ange ingen 

Jag får dåligt samvete över att mina framtida mediciner är så enormt dyra och att det är så många i världen som 

inte får tillgång till vare sig bra medicin eller läkarvård. Hur ska jag kunna betala tillbaka till samhället? 

http://www.rfsl.se/?p=324&aid=11925
http://www.rfsl.se/?p=336
http://dagensarena.se/nyheter/informationsplikten-ar-kontraproduktiv/
http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.501226-fordomar-och-okunskap-hindrar-bekampning-av-hiv
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ungdomar-nekas-hivtestning_5774087.svd
http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-patientinformation-2010-02-15/
http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Intresseforening/Smittskyddslakarforeningen/Smittskyddsblad-/HIV-patientinformation-2010-02-15/
http://www.do.se/sv/Diskriminerad/Diskrimineringsgrunderna/
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/115903
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2009/Hovratten-andrar-inte-dom-for-diskriminering-av-hiv-positiv-man/
http://www.do.se/sv/Press/Pressmeddelanden-och-aktuellt/2009/Hovratten-andrar-inte-dom-for-diskriminering-av-hiv-positiv-man/
http://www.hiv-sverige.se/rfhpwww/main.nsf/page.items.www/4A7D15D7542A6C4BC12570F80036CFB5?open
http://www.hiv-sverige.se/rfhpwww/main.nsf/page.items.www/4A7D15D7542A6C4BC12570F80036CFB5?open
http://www.hiv-sverige.se/rfhpwww/main.nsf/page.items.www/F1F0FF19118B14FCC12570980044FD26
http://www.hivportalen.se/aktuellt/nyheter/Sidor/vibordepratameromhiv.aspx
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spridningen av hiv och motverka diskriminering av hivpositiva genom psykosocialt stöd, 

rådgivning, information och utbildning.
27

 Hiv-skolan som är ett initiativ av Karolinska 

universitetssjukhuset har som mål att stärka och medvetandegöra unga hiv-positiva i 

Sverige.
28

 Även RFSL erbjuder stöd och mötesplatser för hiv-positiva.
29

 

Sammantaget finns det alltså hemsidor, terapimöjligheter, caféverksamheter och fort-

bildning för hiv-positiva och anhöriga där vissa organisationer har funnits sedan slutet av 

1980-talet.
30

 Kontakten med andra hiv-positiva och organisationer kräver dock ofta ett aktivt 

sökande av den enskilda individen eller genom inslussning av läkaren.
31

 Vill man vara kritisk 

till mängden organisationer ovan kan det vara intressant att titta vidare på faktorer såsom 

konkurrens och kommers, ideologistyrning, evidensbaserade metoder och resultat. Det är 

dock en annan studie.  

Under årens lopp har en del statistiska undersökningar om den svenska befolkningens 

attityder och kunskaper om hiv genomförts. Genom att titta på dessa undersökningar kan jag 

få en bild av vilka värderingar som hiv-positiva personer kan få möta i Sverige. 

 

 

 

 

 

 

Allmänhetens attityder 

I rapporten Hiv och aids i Sverige. Kunskapen, attityder och beteenden hos allmänheten 1987-

2007 konstaterar Socialstyrelsen att rädslan för hiv-positiva personer har minskat över tid. 

Orsaken till detta menar Socialstyrelsen är oklar, men anser att det kan bero på ett svalnat 

intresse för ’aidsfrågor’ tillsammans med opinionsbildning eller allmänna 

                                                                                                                                                                                     
webbansvarig eller tid för uppdatering. Hiv-portalens webbansvariga: redaktionen. Senaste uppdatering: 2010-

12-13. Hämtad: 2010-12-15. Vissa föreningar och organisationer får dock statliga stöd. Det gäller bland annat 

Hiv-Sverige och Noaks Ark. Dessa anslag söker de från exempelvis Smittskyddsinstitutet.  
27

 För Riksförbundet Noaks Ark se: http://www.noaksark.org/omoss/omoss.asp 
28

 Lars Navér och Christina Ralsgård, ”Nationellt kunskapscentrum”, i Barn, ungdomar och hiv. En 

konferensrapport om vård och psykosocialt omhändertagande i Sverige av barn och ungdomar som lever med 

hiv (Socialstyrelsen, 2009), s. 58-63; http://www.karolinska.se/AstridLindgrensBarnsjukhus/Barn-och-

ungdom/Kliniker--enheter/Hematologi-immunologi-och-hiv/Hiv-teamet-for-barn-Huddinge/Barn-

hivteamet/Nationellt-Kunskaps--och-Resurscentrum-for-barn-och-unga-med-hiv-infektion/hiv-skola/. 

Webbansvarig: Barn Hivteamet. Senast uppdaterad: 2009-05-26. Hämtad: 2010-12-08. 
29

 Se www.rfsl.se 
30

 Noaks Ark har till exempel funnits sedan 1986, http://www.noaksark.org/omoss/omoss.asp 
31

 Det finns krav på en ökad samsyn kring de sociala frågorna kring hiv menar Ann-Sofie Åsander, ”Insatser i 

familjer med barn”, i Barn, ungdomar och hiv. En konferensrapport om vård och psykosocialt omhändertagande 

i Sverige av barn och ungdomar som lever med hiv (Socialstyrelsen, 2009), s. 43. Noaks Ark har till exempel 

funnits sedan 1986. http://www.noaksark.org/omoss/omoss.asp 

Jag funderar på det här med stigma. Hur ser det ut i samhället egentligen? Mina tankar om dåligt bemötande, 

förakt och rädsla kanske är överdrivet? Kanske har jag internaliserat den fruktan och de fördomar som fanns på 

1980- och 90-talen, ja de bilder som jag har vuxit upp med? Kanske är det så att jag stigmatiserar mej själv? Men 

hur ska jag veta det? Det finns inga garantier på att ingen spottar på mina skor efter det att jag är öppen med min 

hiv-status och när jag läser rapporter om allmänhetens attityder till hiv är det som om jag framstår som en 

gärningsman: ”den som är smittad med hiv måste avstå från samlag” (2007), står det. Samtidigt som hiv bara är en 

liten del av mej som inte ens syns blir det hela så stort och jag vill att sjukdomen ska minska, men risken är att jag 

blir hiv-Desireé med hela svenska folket och då har ju hiv tagit över. Eller vilka eller vad är det som har tagit över 

då egentligen?  

http://www.noaksark.org/omoss/omoss.asp
http://www.karolinska.se/AstridLindgrensBarnsjukhus/Barn-och-ungdom/Kliniker--enheter/Hematologi-immunologi-och-hiv/Hiv-teamet-for-barn-Huddinge/Barn-hivteamet/Nationellt-Kunskaps--och-Resurscentrum-for-barn-och-unga-med-hiv-infektion/hiv-skola/
http://www.karolinska.se/AstridLindgrensBarnsjukhus/Barn-och-ungdom/Kliniker--enheter/Hematologi-immunologi-och-hiv/Hiv-teamet-for-barn-Huddinge/Barn-hivteamet/Nationellt-Kunskaps--och-Resurscentrum-for-barn-och-unga-med-hiv-infektion/hiv-skola/
http://www.karolinska.se/AstridLindgrensBarnsjukhus/Barn-och-ungdom/Kliniker--enheter/Hematologi-immunologi-och-hiv/Hiv-teamet-for-barn-Huddinge/Barn-hivteamet/Nationellt-Kunskaps--och-Resurscentrum-for-barn-och-unga-med-hiv-infektion/hiv-skola/
http://www.rfsl.se/
http://www.noaksark.org/omoss/omoss.asp
http://www.noaksark.org/omoss/omoss.asp
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samhällsförändringar.
32

 På frågan om personen skulle undvika nära kontakt med en 

arbetskollega eller skolkamrat om de fick reda på att personen var ’smittad med hiv’ svarade 

drygt femtio procent av kvinnorna och männen år 1987 att de skulle undvika kontakten. År 

1990 hade siffran minskat till 37 % för männen och 28 % för kvinnorna. 1994 var 

minskningen ytterligare ett tiotal procent för att sedan hålla sig relativt stabil mellan 1994-års 

undersökning och resultatet år 2000 (25 % för männen respektive 19 % för kvinnorna). 

Mätningarna 2003 och 2007 är i stort sett likadana.
33

 Det är alltså en betydlig förändring i en 

minskad rädsla gentemot hiv-positiva som skett över tid, men den skedde främst mellan åren 

1987 och 1994.  

2010 gjordes dock undersökningen Svenska folkets attityder och kunskap till HIV, som 

visar på ytterligare attitydförändringar efter 2007. Nu är det betydligt färre som inte kan tänka 

sig att bli vän med någon som är hiv-positiv. I jämförelse med tre procent 2008 och sex 

procent 2009 ligger siffran på fem procent år 2010. Ju äldre personen är som svarat desto mer 

motvillig till vänskap med en hiv-positiv är personen. Undersökningen visar samtidigt på att 

yngre är räddare än medelålders personer. Generellt anger två av tio svenskar att de skulle bli 

mer reserverade om en vän berättade om att hon/han har hiv, medan det i åldersgruppen 15-29 

år är 33 % som anger detta. När det gäller oron för sin egen hälsa om det upptäcktes att en 

släkting, vän eller arbetskamrat var hiv-positiv skulle 36 % av informanterna mellan 15-29 år 

bli mycket oroade.
34

  

Parallellt med att rapportens siffror är ljusare än någonsin visar rapporten på en skillnad i 

tolerans mellan stad och land och mellan generationer. På landsbygden samt bland yngre 

personer mellan 15-29 år och äldre personer över 65 år är intoleransen högst.
35

 Föreställningar 

och kunskap kan alltså sägas vara kontextuella och bero på såväl tid som geografisk plats och 

ålder/generation.36  

Bakgrunden till hiv har hittills varit historisk och medicinsk.
37

 Nu är det hög tid att titta 

närmare på den tidigare forskning som gjorts kring hiv och om hiv-positiva. 

 

                                                           
32

 Hiv och aids i Sverige. Kunskapen, attityder och beteenden hos allmänheten 1987-2007 (Socialstyrelsen, 

2007). Rapporten sammanfattar sju enkätundersökningar som sammanlagt 191652 personer har besvarat. 

Rapporten lyfter också upp problematiken med att kondomanvändningen inte är tillräckligt god samt att sexuella 

riskbeteenden har ökat. Socialstyrelsen verkar bekymmersam kring att ”den ’kärleksideologi’ som tidigare varit 

vanlig i ungdomsgrupperna ha försvagats och inställningen att det är fullt acceptabelt med tillfälligt sex har 

förstärkts”, se exempelvis s. 8 och s. 74. Ungdomars bristande användning av kondom visar också 

Smittskyddsinstitutets undersökning på. Ronny Tikkanen Heikki, Jonna Abelsson och Margareta Forsberg, 

UngKAB09 - Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga, http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/25017.  
33

 Hiv och aids i Sverige. Kunskapen, attityder och beteenden hos allmänheten 1987-2007 (Socialstyrelsen, 

2007), s. 36. Jag avgränsar redogörelsen för attityderna och tar inte med den minskade kunskapen om riskerna 

med hiv, som också finns i Socialstyrelsen undersökning. 
34

 Svenska folkets attityder och kunskap till HIV (på uppdrag av Hiv-Sverige, Novus opinion, 2010), 

www.hivsverige.se. 
35

 Ibid. 
36

 Ibid. 
37

 Det finns intressant utgivning rörande hiv som inte är akademiska men som sätter hiv i en samhällelig kontext. 

Denna har jag dock valt bort av avgränsnings- och upprepningsskäl. Se till exempel Bodil Sjöström, Med våra 

ögon. Intervjubok om människorna mitt i hivepidemin (Eget förlag, 1994); Steve Sjöquist, Om hiv och om att 

leva (Bilda förlag, 2010). 

http://gupea.ub.gu.se/handle/2077/25017
http://www.hivsverige.se/
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3. Akademien möter hiv, hiv möter akademien 

Forskningen om hiv i Sverige är begränsad och forskning som åskådliggör hiv-positivas 

livsberättelser under 2000-talet lyser med sin frånvaro. Det här kapitlet kommer att lyfta upp 

forskning som problematiserar de kategoriseringar i samhället som blir synliga genom 

fenomenet hiv. Kapitlet fokuserar också den tidigare forskning som berör hur det är att leva 

med hiv, om strategier, relationer, sexualitet och framtidsönskningar.  

 

Bilder av hiv – riskgrupper istället för risksituationer  

I reportageboken Det sjuka undersöker journalisten Anna Maria Sörberg samhällets hiv-

diskurs
38

 genom att titta på fenomenet ’hiv-män’ och ’hiv-kvinnor’ i artiklar, löpsedlar, 

rapporter och intervjuer. Intervjuerna är bland annat med personer som är dömda för att ha 

brutit mot informationsplikten, det vill säga inte har berättat för sin(a) sexualpartner(s) om sin 

hiv-status innan sexuellt umgänge. I flera fall har dessa personer som Sörberg intervjuat också 

skildrats som ’hiv-män’ i media. Sörberg uppmanar, utan att ursäkta beteendet hos de dömda, 

att samhället inte ska se ’hiv-männen’ som undantag. Hon menar att de individuella 

handlingarna säger någonting om det svenska samhället, och dess rädsla för ’det främmande’ 

mer än rädslan för döden.
39

 Samtidigt existerar det som sagt andra berättelser både skrivna av 

hiv-positiva och gestaltningar utifrån, som både är mer negativa, positiva och nyanserade.  

Filosofen och essäisten Susan Sontag diskuterar aidsmetaforer i antologin The Disability 

Studies Reader. Sontag anser att diagnosen aids (eller hiv) innebär att bli avslöjad som en 

person tillhörande redan utsatta riskgrupper, grupper som är associerade med hiv och aids. 

Sontag exemplifierar homosexuella män som ses som en ’riskgrupp’ som hon menar redan är 

parias. Hon menar att rädslan för utpekande kan leda till att personer undviker att testa sig. 

Sontag menar att historien om aids är en historia om hur smitta sprids från ’de smutsiga’ till 

de ’oskyldiga’.
40

  

I sin avhandling Safe sex, unsafe identities: intersections of ‟race‟, gender and sexuality in 

Swedish Hiv/AIDS policy lyfter etnicitetsforskaren Anna Bredström fram problematiken med 

att staten fokuserar på riskgrupper snarare än riskhandlingar i hiv-informationen. Hon menar 

att den utgångspunkten leder till att identiteter sammanblandas med smittvägar och att fokus 

på riskgrupper kan ge ytterligare stigmatisering och utanförskap för de som lever med hiv. 

Det som benämns som riskgrupper bör istället tolkas och hanteras som sociala konstruktioner, 

menar Bredström. Genom att använda en kritisk intersektionell utgångspunkt avslöjar 

Bredström hiv-diskursens racifiering, som enligt henne samverkar med en ökad kulturalistisk 

samhällssyn, det vill säga en tendens att se människors skilda kulturella tillhörigheter som 

samhällsproblematisk.
41

 Hon menar att det är en alienation och ett utpekande av problemet 

eller sjukdomen som hemmahörande ’där borta’ som också konstruerar de ’hiv-män’ som 

                                                           
38

 Jag använder diskurs i betydelsen meningssammanhang, ett slags kunskapsproduktion. 
39

 Sörberg, s. 142-153. Sörberg skriver inte en vetenskaplig bok, men hennes resultat är intressant att titta på då 

de matchar Bredströms resultat samt i och med att det finns så lite aktuell forskning om hiv. 
40

 Susan Sontag, ”AIDS and Its Metaphors”, i The Disability Studies Reader, red. Lennard J. Davis (New York, 

2006), s. 153ff. 
41

 Bredström, s. 102 och s. 219. 
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media skildrar. Ökningen av hiv i Sverige skapar enligt Bredström inte säkrare sexuella 

praktiker utan skapar istället tillfällen för främlingsfientlighet och moralism.
42

  

Resultatet i Bredströms studier tyder alltså på att det inte är själva sjukdomen utan 

attityderna till sjukdomen som delar in människor i kategorier såsom frisk/sjuk, 

svensk/ickesvensk, kvinna/man samt offer/förövare. Bilden av den hiv-positiva kan alltså ses 

som en sjuk, ickesvensk, man som är en förövare, eller som en homosexuell vit man. Denna 

kategorisering kan hiv-positiva komma att förhandla kring.  

Lena Nilsson Schönnesson, docent i psykologi, beskriver i rapporten Med livet i fokus: 

strategier hos kvinnor och män med hiv för att återerövra livskvalitet från Folkhälsoinstitutet 

att de personer som inte tydligt ingår i de stereotypa riskgrupperna är rädda för att stämplas 

som ’en av dem’ genom sin hiv-diagnos.
43

 Det bekräftar Sontags beskrivning av rädslan att bli 

’outad’.
44

 Kvinnorna i Nilsson Schönnessons studie är hotade av att förväntas vara 

prostituerade eller narkomaner när de istället identifierar sig som ’vanliga heterosexuella 

kvinnor.’
45

 I denna affekt mot andra ’grupper’ av kvinnor menar jag att det syns en 

normativitet och hierarki mellan kvinnor. Det vill säga att ett vi och ett de skapas där moralen 

närvarar i distanseringen. Hiv kan med andra ord ge konnotationer till en specifik livsstil som 

innehåller risktagande och som bryter mot tanken om det ’respektabla levernet’. Detta 

indikerar att klass, eller socioekonomisk bakgrund, är en parameter när det gäller hiv.
46

 

Femininitet och klass kan således vara förhandlingspositioner i fråga om hiv. 

Assisterande professor Carol Long som har intervjuat sydafrikanska hiv-positiva kvinnor 

menar att hiv-diskursen är ”interrelated and disguised” med könsdiskursen. Hiv och kön har 

alltså ömsesidig påverkan på varandra och maskeras i varandras skepnad. Long pekar på att 

kvinnorna i hennes studie rekonstruerar femininitet och maskulinitet genom att framhäva 

kvinnors styrka och dominans. På så sätt utmanas den dominerade hiv-diskursen om kvinnliga 

offer och manliga förövare.
47

  

Georg Drakos, docent i etnologi, fokuserar anhöriga till hiv-positiva i Berättelsen i 

sjukdomens värld. Till skillnad från exempelvis Sontag menar Drakos att homosexuella män 

har vunnit större erkännande på grund av hiv-debatten, både i Sverige och i Grekland, än vad 

de har hamnat i ett underläge.
48

 Skillnaden i dessa reflektioner menar jag beror på Darkos och 

                                                           
42

 Ibid., s. 105, 166f, s. 222 och s. 253. 
43

 Lena Nilsson Schönnesson, Med livet i fokus: strategier hos kvinnor och män med hiv för att återerövra 

livskvalitet (Folkhälsoinstitutet, 2001), s. 17. Studierna är släppta 1993, 1993 och 1999 och sammanfogade i 

denna rapport tillsammans med sammanfattande analyser. 
44

 Sontag, s. 153ff. 
45

 Nilsson Schönnesson, s. 17. 
46

 Det för tankarna till Beverly Skeggs teorier om den respektabla femininiteten. Se Beverly Skeggs, Formations 

Of Class And Gender. Becoming Respectable (London, 1997). I den här uppsatsen kommer jag dock att utgå från 

queerteorins begrepp performativitet och heteronormativitet som kan kopplas till femininitet istället för att 

använda Skeggs.  
47

 Carol Long, “HIV-Positive Women on Secrets, Condoms and Gendered Conversations”, Sexualities, 2009: 12, 

s. 711ff, http://sex.sagepub.com/content/12/6/701 

Synen på kvinnliga offer och manliga förövare återkommer i andra studier om hiv, såsom Ljung, s. 83.  

Positioneringen finns även i andra genusvetenskapliga och sociologiska akademiska och populärvetenskapliga 

studier, såsom Katarina Wennstam, En riktig våldtäktsman: en bok om samhällets syn på våldtäkt (Stockholm, 

2005). På senare tid har denna föreställning blivit alltmer ifrågasatt i relation till verkligheten men sedd som en 

föreställning. 
48

 George Drakos, Berättelsen i sjukdomens värld (Stockholm, 2005), s. 22. 

http://sex.sagepub.com/content/12/6/701
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Sontags olika teoretiska och ideologiska anslag samt på den komplexitet som finns kring hiv 

och dess representationer.
49

  

I Frisk och sjuk. Vardagliga föreställningar om hälsan och dess motsatser avhandlar 

hälsoforskaren Gunilla Tegern föreställningar om hälsa och sjukdom, däribland om aids. 

Tegern anser liksom Bredström att synen på sjukdomar såsom hiv och aids visar på 

samhällets konstruktioner, värderingar och attityder. Det intressanta i Tegerns studie är hur 

normer om friskhet och hälsa sätts under lupp samt hur konsekvensen blir att sjukdom ses 

som någonting ’onormalt’. Enligt Tegern är berättelserna om aids och hiv förutsägbara 

eftersom de baseras på och reproducerar mediala representationer.
50

   

Etnologen Anna Ljung konstaterar en annorlunda aspekt än exempelvis Bredström. I 

Bortom oskuldens tid. En etnologisk studie av moral, trygghet och otrygghet i skuggan av hiv 

anser Ljung att samhället har tendenser att avdramatisera hiv och aids och att idealisera hur 

det är att leva med hiv. Där Sörberg och Bredström fokuserar negativa skildringar av hiv i 

form av ’hiv-män’ och den stigmatiserande problematiken, har Ljung en mer nyanserad 

inställning. Bland annat menar hon att allmänhetens mjukare inställning till hiv och hiv-

positiva kan öka det sexuella riskbeteendet och öka antalet hiv-(smitt)fall.
51

 Samtliga tre 

forskare verkar dock överens om att hiv-positiva tvingas förhålla sig till att moral och hiv 

förknippas. Enligt Ljung får hiv-positiva hantera psykiska, moraliska och ideologiska aspekter 

kring folks föreställningar om dem, förutom den fysiska realiteten.
52

 Vad den tidigare 

forskningen säger om hur det är att leva med hiv kommer jag in på nu. 

 

 

  

 

Att leva med hiv  

Enligt Tegern är sjukdom en dubbel referens som innebär ”både att inte vara den man tidigare 

var och att inte vara som andra.”
 53

 Något tillspetsat innebär ett liv med hiv både att leva med 

särskilda erfarenheter och att leva som människa. Det finns alltså både likheter och skillnader 

mellan hiv-positivas och hiv-negativas liv.
54

  

                                                           
49

 Det ökade erkännandet och hbt-personers rättigheter beror troligen mindre på hiv-debatten än på annan 

opinionsbildning såsom RFSL:s lobbyarbete. 
50

 Gunilla Tegern, Frisk och sjuk. Vardagliga föreställningar om hälsan och dess motsatser (diss, Linköpings 

universitet, 1994), s. 86f och s. 128. För ett påpekande kring korrektheten i Tegerns avhandling är inte aids en 

smitta, en infektion, utan hiv är infektionen som smittar, se exempelvis s. 115. 
51

 Bredström, s. 102 och s. 219; Ljung, s. 137; Sörberg, s. 142-153. 
52

 Ibid., s. 165-167. Förutom de mediala representationerna som kategoriserar så är ofta människors identiteter 

kopplade till kategorier som kan syfta på tillhörighet till kön, sexualitet, etnicitet, hobby med mera Hiv-positiva 

har en mängd identiteter och det gemensamma att de lever med hiv, och hiv är mer eller mindre knutet till vissa 

personers identitet. 
53

 Tegern, s. 86. För vidare diskussion om skillnader och likheter mellan ’friska’ och ’sjuka’, se exempelvis Pia 

Bülow, Making sense of contested illness. Talk and narratives about chronic fatigue (diss, Linköpings 

universitet, 2003).  
54

 När det är tydliga kategoriserar i redogörelsen för den tidigare forskningen så beror det på att det är den 

målgrupp som har analyserats i forskningsstudierna. 

Att jag bryter mot den stereotypa bilden av en hiv-positiv som Bredström avslöjar visar sig i 

folks förvånade ögon när de försöker få ihop kopplingen mellan mej och hiv. Skapar jag 

otrygghetspanik för att jag synliggör att hiv finns där man inte anar det? Är då den rädsla som 

jag kan möta framöver genom min öppenhet om hiv helt rimlig? 
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Redaktören Tobias Wikström har för Folkhälsoinstitutets räkning sammanställt tre studier 

av Mikael Westrell, socionom och legitimerad psykoterapeut, som handlar om homosexuella 

mäns relation till hiv. I enkätstudien från 1997 var hälften av de hiv-positiva männen tillfreds-

ställda eller ganska tillfredsställda med sitt nuvarande sexliv. Samtidigt visar en annan av 

rapportens studier på en koppling mellan hiv och självmord. Wikström poängterar dock att 

suicidala tankar i många fall har existerat innan hiv-diagnosen. Hiv blir där emot den 

utlösande faktorn. Urvalet bör också uppmärksammas, enligt mig, eftersom informanterna är 

klienter vid en psykologisk klinik. Studien visar också att de hiv-positiva som sökte hjälp ofta 

hade problematik såsom krisreaktion och dödsångest men upplevde framför allt ensamhet och 

ansåg sig ha problem med att finna en partner som de vågade vara öppna inför. 40 % av 

informanterna vill helst ha en sexuell relation med en person som också lever med hiv.
55

   

Ljung som är en av få svenska forskare som intervjuat hiv-positiva om deras levnads-

situation i slutet av 1990-talet har utforskat tidsbegreppet i dessa berättelser före och efter hiv. 

Hon menar att det framstår som två skilda berättelser där tiden innan hiv har en tydligare 

kronologi medan tiden efter hiv framstår som mer komplex med en närvarande upplevelse av 

livsstress. Ljung menar att detta skiljer hiv-berättelser från andra patologier, sjukdoms-

biografier.
56

  

Hiv beskrivs som ett ’dolt handikapp’ av informanterna i Ljungs studie. Med det menas att 

hiv inte syns trots att det finns starka föreställningar om att det ska synas vem som är frisk och 

vem som är sjuk. Ljungs informanter har erfarenheter från 1980-talets hiv/aids-diskurs i form 

av panikartade hygiendiskurser. Flera informanter mötte också dessa i praktiken på sina 

arbetsplatser när kollegor tog fysiskt avstånd och visade rädsla för att smittas vid vardaglig 

social kontakt. Ljung menar att dessa erfarenheter sitter kvar hos informanterna i form av 

förväntade reaktioner eller rädsla för dessa reaktioner.
57

 När det handlar om att leva med hiv 

och att upprätthålla en positiv självbild är det bland hennes informanter avhängigt ”förmågan 

att uppfatta sin kropp som ’socialt gångbar’”.
58

 Kroppsuppfattningen berör andras syn på den 

egna kroppen och den egna upplevelsen av den.  

Det finns drag i Ljungs studie att vara kritisk mot. Det gäller främst begrepps-

användningen ’de smittade’ för personer som lever med hiv. ’Smittad’ av en sjukdom blir en 

person vanligtvis vid ett tillfälle för att senare leva med sjukdomen, det vill säga ha eller leva 

med hiv. Ljungs lingvistik speglar dock sitt kontextuella sammanhang och visar att en studie 

från år 2001 kan vara såväl inaktuell som aktuell, då kontexten kring en sjukdom är 

                                                           
55

 Tobias Wikström (red), Liv med hiv. Erfarenheter av att leva med hiv hos män som har sex med män. Tre 

studier om hivsmittade och hivnegativa av Mikael Westrell (Rapport nr 1998:39, Folkhälsoinstitutet), s. 20, s. 23, 

s. 35 och s. 40-41. De tre rapporterna är gjorda under 1994-1997 i samarbete med Venhälsan vid Södersjukhuset 

i Stockholm och Psykosociala mottagningen i Stockholm. Studierna är baserade på enkäter, journalstudier och en 

kohortstudie, livsstilsstudie. En tredjedel av informanterna levde i en fast relation. Hälften av informanternas 

menas 103 av 212 stycken. Wikström menar att den homosexuella identitetens känsla av avvikelse och tvång 

över att behöva ’komma ut’, påverkat av samhällsnormer, ha varit en aspekt i kontakten med kliniken. 
56

 Ljung, s. 155ff. 
57

 Ibid., s. 100-104. Intervjuerna är genomförda under slutet av 1990-talet, medan avhandlingen är disputerad 

2001. 
58

 Ibid., s. 126. 
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föränderlig och ofta samhällsdynamisk. Något större genusanalytiskt eller intersektionellt 

anslag finns heller inte, vilket visar vikten på en sådan approach.
59

  

 

Relationer, sexualitet och hiv – orsaker, könsskillnader och framtiden 

Den forskning kring sexualitet, relationer och hiv som finns handlar ofta om orsaker till hiv, 

så kallade preventiva studier som många gånger syftar till att minska smitta. Det området 

fokuserar Monica Christiansson i What‟s behind sexual risktaking. Exploring the expreiences 

of chlamydia-positive, hiv-positive and hiv-tested young woman and men in Sweden. 

Christiansson har bland annat intervjuat hiv-positiva ungdomar som talar om sociala och 

kulturella faktorer som bakgrund till deras hiv-smitta. Viljan till kärlek, alkohol, naivitet, 

machoideal och tysta kulturer sågs som orsaker till risktagande tillsammans med en viss grad 

av mindre högt agentskap, medagerande, i sexuella situationer. Christiansson såg även en 

könsskillnad i att tjejer tenderade att testa sig i högre utsträckning medan killar förnekade 

risken. Dessa aspekter kan alltså vara relevanta att ha med i en genusvetenskaplig uppsats.
60

  

Risktagande och orsaker till hiv tar även Gun Rembeck och R.K. Gunnarsson upp i 

rapporten ”Role of gender in sexual behavior and response to education in sexually 

transmitted infections in 17-year-old-adolescents”.  Liksom Christiansson ser Rembeck och 

Gunnarsson killarna som mer problematiska än tjejerna i och med att killarna är svåra att nå 

genom pedagogiska preventiva åtgärder.
61

 Anthony Simpsons studie ”Learning Sex and 

Gender in Zambia: Masculinities and HIV/AIDS Risk” nyanserar dock bilden av ansvarslösa 

icke-kondomanvändande män. Simpson menar att: ”many expressions of masculinity are best 

understood as fragile entities and that this fragility, inculcated in childhood and adolescence, 

explains, in part, the risks men may take in their sexual conduct in spite of the threat of 

HIV/AIDS.”
62

 Simpson anser alltså att maskuliniteten består av sköra verkligheter och inte 

bara av maktöverläge. Kön som skillnad är alltså inte en allenarådande syn bakom och 

omkring hiv och jag anser att ett endimensionellt skillnadstänkandet mellan kön även riskerar 

ett försvagat preventivt arbete som utgår från en förenklad verklighet.  

Long bidrar också med en nyansering kring ansvar och kön. Long har sett att de 

sydafrikanska hiv-positiva kvinnorna har problem med öppenhet. De informerar inte alltid sin 

                                                           
59

 Ibid., se exempelvis s. 100. Min uppsats fokus är dock inte att vara en kritisk textstudie av den samlade 

tidigare forskningen utan fokus ligger på hiv-positivas syn på relationer och förhandlingar med hiv. I en senare 

studie vore det dock relevant att utveckla det kritiska textstudiet.  
60

 Monica Christiansson, What‟s behind sexual risktaking. Exploring the experiences of chlamydia-positive, hiv-

positive and hiv-tested young woman and men in Sweden (diss, Umeå universitet, 2006), se exempelvis 

sammanfattningen. Christiansson utgår från könsmaktsmodellen såsom den formuleras i tidiga genusbegrepp av 

exempelvis Yvonne Hirdman, Genus: om det stabilas föränderliga form (Stockholm, 2003) och R.W. Connell., 

Gender and Power (Oxford, 1987). Denna teoretiska utgångspunkt kan möjligen skapa den svartvithet som 

reflekteras i avhandlingens resultat: ansvarslösa killar och ansvarsfulla tjejer, se exempelvis sammanfattningen.   
61

 Gun Rembeck och R.K. Gunnarsson, ”Role of gender in sexual behavior and response to education in sexually 

transmitted infections in 17-year-old-adolescents”, i The winding road to womanhood. Adolescents‟ attitudes 

torwards menstruation, womanhood and sexual health - observation and interventional studies, red. Gun 

Rembeck (diss, Göteborgs universitet, 2008), s. 1-10. Det bör också nämnas att Rembeck och Gunnarsson 

refererar till Christiansson. 
62

 Anthony Simpson, “Learning Sex and Gender in Zambia: Masculinities and HIV/AIDS Risk”, i Sexualities 

2007 vol. 10 no. 2, s. 173-188, http://sex.sagepub.com/content/10/2/173.refs.html 

http://sex.sagepub.com/content/10/2/173.refs.html
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nya sexualpartner om hiv-infektionen innan den sexuella praktiken.
63

 Kvinnornas bristande 

öppenhet värderas dock inte som direkt negativt av Long, såsom mäns bristande ansvar görs i 

studierna av Christiansson och Rembeck.
64

 Dessa olika studier visar att det bristande ansvaret 

eller svårigheten att berätta om sin hiv-status är relevant för både män och kvinnor och att 

forskarnas värderande av fakta ser olika ut beroende på informanternas könstillhörighet och 

forskarens könstillhörighet. Deras definition av genus spelar kanske också roll.  

Det sexuella livet påverkas av att leva med hiv enligt Nilsson Schönnesson, vilket kan ses 

som en självklarhet då sexuallivet tillhör livet och hiv kan spridas via sexuella aktiviteter. 

Nilsson Schönnesson ser dock en könsskillnad i att kvinnor tenderar att vara mer nöjda med 

sexuallivet än män. Förklaringen som ges av Nilsson Schönnesson är att kvinnorna är nöjda 

med att befinna sig i trygga parrelationer där de inte endast har sex för att bli sedda.
65

 Det som 

är dubbelt och nyanserat i denna könsskillnad är att de heterosexuella kvinnornas självkänsla 

är svagare än de homosexuella männens. Nilsson Schönnesson ser orsaken i heterosexuella 

kvinnors brist på hiv-relaterade nätverk. Kvinnorna upplever även en starkare längtan efter 

barn än (de homosexuella) männen i studien, trots att kvinnorna tvekar om det är rätt för dem 

att skaffa barn.
66

 I de hiv-positivas levnadsberättelser som Nilsson Schönnesson berättar om 

finns det ett heteronormativt inslag där kärnfamiljen med partner och barn eftersträvas.
67

  

Den tidigare forskningen har i många fall ett tiotal år på nacken. Det är få intervjustudier 

och få studier som har ett intersektionellt, normkritiskt anslag. Studierna är också de-

fokuserade i och med att det är hiv-positiva som är tydliga objekt vilket förstärks av att 

forskaren inte har uttalade egna erfarenheter av hiv. Nu är det alltså dags för ett möte mellan 

vi och de.  
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 Long, s. 711ff. 
64

 Christiansson, se exempelvis sammanfattningen; Long, s. 711ff; Rembeck et al, s. 1-10. Om viss skillnad 

grundar sig i olika syn på hiv-positivas rättigheter och skyldigheter är oklart men intressant att titta vidare på i en 

annan studie som gärna är internationell. 
65

 Nilsson Schönnesson, s. 25ff. 
66

 Ibid., s. 42. 
67

 För mer information om heteronormativitet se vidare i kapitel 5 som tar upp uppsatsens teorier.  

 

Hur galen får man bli? En av mina käraste vänner bad mej tänka igenom öppenheten noga. ”Folk kan vara 

riktigt vidriga”, sa hon. ”Du vet det.” Och jag vet, men kanske är jag naiv nog att hoppas på förändring, 

hoppas på solidaritet, medmänsklighet och kärlek.  Är jag en idiot? En idealist? En person med hybris som tror 

sig kunna göra världen lite finare? Det kanske är bättre att radera uppsatsen, stänga dörren och munnen? Är 

hiv min privatsak som jag inte borde prata om eller är det så att just det här personliga är politiskt och borde 

talas högt om?! 
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4. Material och metod – berättelser om ett blivande 

Hur jag har gått till väga metodmässigt, vilka utmaningar och fallgropar som funnits och 

vilket materialet egentligen är kommer att besvaras i det här kapitlet. Det enklaste i en liten 

studie, som en c-uppsats är, vore att hålla sig till en metod. Då jag själv har rötter inom 

litteraturvetenskapen är kritiska textstudier självklara. Uppsatsen grundar sig dock i ett 

polyfont material med enkäter, intervjuer och minnesnotiser även om det är intervjuerna som 

står i fokus.  

  

Metod- och materialfläta 

Genom att använda både kvantitativ och kvalitativ metod tillsammans med minnesnotiser blir 

det ett mångsidigt material som ligger till grund för studien. Den kvantitativa studien, 

enkäten, har använts till att dels vara ett jämförelsematerial till intervjuerna, dels att hitta 

intressanta infallsvinklar att undersöka vidare i den kvalitativa studien. I intervjuerna sökte jag 

hiv-positivas berättelser utifrån temat synen på (framtida) relationer. Under intervjuerna har 

personerna gjort en minneskarta över sina nätverk av nuvarande relationer och framtida 

önskade relationer. Detta skrivande och ritande har fungerat som ett pedagogiskt verktyg för 

att minnas och uppmärksamma sina relationer. Som en fjärde del använder jag mina egna 

minnesnotiser från uppsatsprocessen. Uppsatsens material består alltså av följande:  

 

 Enkät 

 Intervjuer 

 Minneskarta över nuvarande och önskade framtida relationer
68

 

 Minnesnotiser 

 

Materialet i den här studien tillsammans med bakgrunden och den tidiga forskningen ser jag 

som en fläta av källor som pekar åt samma håll, samtidigt som hårstråna spretar. På så vis är 

enkäten och minnesnotiser en kontextualisering och en breddning av intervjuresultatet där 

mellanrum, diskrepanser och samspel kan samexistera. Uppsatsen kan därmed förhoppnings-

vis läsas av en bredare publik än den akademiskt intresserade.   

 

Tolkningar av språk och berättelser 

Att analysera muntliga berättelser, som blir skrift genom transkribering, kan göras på olika 

sätt. Filosofen och idéhistorikern Michel Foucaults socialkonstruktivistiska och postmoderna 

syn på språk och berättande kommer att vara grunden i min språksyn i den här uppsatsen. I 

Sexualitetens historia. Viljan att veta menar Foucault att både det tystade och det talade 

                                                           
68

 Av etiska skäl publiceras inte dessa minneskartor som bilagor då de kan avslöja informanternas identitet. Utan 

de riktiga namnen och banden till informanten blir också minneskartorna mindre intressanta att ta del av. 

Funktionen med minneskartorna har alltså varit intervjupedagogisk.   
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fungerar normativt för kön och sexualitet. Han koncentrerar sig på varför människor talar om 

någonting, på maktfunktionen i bekännelserna. I Diskursens ordning framhåller han att: 

”Sanningen flyttades […] till yttrandet självt, till dess mening, form, ämne och förhållande till 

sin referens.”
69

 I den här uppsatsen existerar informanternas berättelser i relation till hiv, 

relationer, sexualitet och till mig som forskare. Hiv är referensen.  

Foucaults språksyn är vidarebearbetad av diskursanalytiker, och jag skulle kunna 

intressera mig för att utforska hiv-diskurserna som synliggjorts i den tidigare forskningen. 

Studien med intervjuer är dock för liten för att ge svar på diskurser om hiv bland hiv-positiva.  

Däremot kan jag se hur informanternas berättelser interagerar med hiv-diskurser. De 

berättelser som är uppsatsens material och som blir texter analyseras utifrån de olika 

frågeställningarna kopplade till relationer och hiv. Analysen av dessa texter har pendlat 

mellan närläsning, där olika ord och formuleringar får betydelse, och reflexivitet med hjälp av 

teorier och tidigare forskning som bollplank. Vidare används delvis en komparativ metod då 

de fyra informanternas berättelser jämförs med varandra.    

 

 

 

 

Min utblick och position 

Forskaren är inte objektiv utan påverkar alltid sin studie genom exempelvis val av 

frågeställningar, insamlandet av material och valet av teorier. Forskaren skapar också rum för 

att frammana berättelser, data eller material att sedan analysera dessa ur olika perspektiv. I en 

genusvetenskaplig uppsats blir feministisk metodologi viktig, det vill säga sådana metoder 

som skapar utrymme för flera röster att höras och där forskaren är reflexiv och genomskinlig i 

sin position.
70

 Min tanke är med andra ord att vara tydlig med min situerade kunskap, som är 

det begrepp som professor i idéhistoria och feministiska studier Donna Haraway 

introducerade i Simians, Cyborgs, And Woman. The Reinvention of Nature.
71

 Den situerade 

kunskapen är ett metodologiskt grepp för att förena forskning med samhälls- och maktkritik. 

Min uppsats ämnar alltså inta en kritisk forskningsmetodologisk position. 

Foucault menar att exempelvis läkarvetenskapen och religionen har haft en bekännande 

funktion där de har frambringat och uppmuntrat bekännelser rörande exempelvis folks 

                                                           
69

 Michel Foucault, Diskursens Ordning: installationsföreläsning vid Collège de France den 2 december 1970 

(Stockholm, 1993 [1971]), s. 12. 
70

 Se exempelvis Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder (Trelleborg, 2002), s. 314-317 och s. 337f; 

Tidskrift för genusvetenskap. Tema: feministiskt skrivande, 2008: 2; Nina Lykke, Genusforskning – en guide till 

feministisk teori, metodologi och skrift [översättning: Per Larsson] (Stockholm, 2009). Se exempelvis kapitel sju 

till och med kapitel nio. 
71

 Donna J. Haraway, Simians, Cyborgs, And Woman. The Reinvention of Nature (New York, 1991). Se 

exempelvis s. 111, s. 188 och s. 198. På engelska heter begreppet situated knowledge.  

 

Hiv är någonting man får, blir drabbad av, förvärvar, drar på sig. Det finns olika sätt att se det på. Och visst 

är det ingenting man egentligen vill ha utan om det gick att välja bort hiv retroaktivt så skulle många göra 

det. Jag skulle det! Men personer som lever med hiv är varken bara offer eller förövare utan subjekt med 

olika erfarenheter både innan och efter hiv, utanför och innanför hiv. Och dessa berättelser är ganska 

osynliga, tysta, tystade. För det är svårt att tala om det. Det är svårt att uttala orden ibland: ”Jag är hiv-

positiv.” ”Jag lever med hiv.” För i det ögonblicket blir jag det och ibland vill jag mest låta bli. Samtidigt 

vill jag bli respekterad för min erfarenhet. Just den här är inte så vanlig som tur är, inte i Sverige i alla fall.    
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sexualitet.
72

 Denna funktion har även forskaren i varje möte med sina informanter. Min 

positionering är med andra ord viktig för resultatet. I den här uppsatsen påverkar min position 

som hiv-positiv hela studien, både vad gäller möjligheten att få tag i material och i 

motivationen att forska om ämnet. Min position som hiv-positiv underlättade enormt det 

hinder av misstänksamhet och rädsla för att bli avslöjade som annars tenderar att existera.
73

 

Men positionen påverkar också min relation till informanterna, mitt sätt att ställa frågor eller 

etiska beaktanden. Jag kan omöjligt vara en objektiv forskare.  

Min uppenbara gemensamma nämnare med ämnet såväl som till informanterna är att de 

liksom jag lever med hiv. På andra sätt kan vi vara såväl lika som olika. Denna insikt ser jag 

också som ett argument för att använda minnesnotiser. De fungerar synliggörande av dels min 

forskarposition, dels av mina egna erfarenheter i processen att forska om ämnet hiv och 

relationer. Genom uppsatsens bakgrund och de teoretiska bollplanken sker dock just 

forskning. 

 

 

 

 

Minnesnotiser – ett skrivande, tänkande och erfarande subjekt 

Med inspiration från antropologiskt skrivande, feministisk metodologi (se ovan) och särskilt 

från Anna Adenijis praktiska användning av minnesnotiser i avhandlingen Inte den typ som 

gifter sig vill jag utmana den traditionella objektiva, positivistiska forskaren. Adeniji lyfter 

fram genusvetenskapens intresse för att det personliga är politiskt och för att sudda ut 

gränserna mellan skrivande i forskning och skönlitterärt skrivande.
74

 Det handlar alltså om en 

öppenhet kring forskningsprocessen bakom det skrivna resultatet, om forskarpositionen och 

om ett läsartillvänt skrivande. Det perspektivet anser jag är oerhört relevant i den här 

uppsatsen, samtidigt som det ökar tillgängligheten för läsaren.  
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 Foucault, s. 43. 
73

 Det är få personer i Sverige som lever öppna med sin hiv-diagnos. Detta beror troligen på rädslan för negativa 

konsekvenser av andra personer och institutioner. Stigma innebär bland annat att stämpla som en främling med 

oönskade egenskaper, Erving Goffman, Stigma. Den avvikandes roll och identitet (New Jersey, 1972), s. 12. Se 

vidare om exkludering och normativitet i kapitel fem. 
74

 Anna Adeniji, Inte den typ som gifter sig. Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd (diss, Linköpings 

universitet, 2008), s. 47-48. Adeniji i sin tur är inspirerad av exempelvis James Clifford & George E. Marcus, 

Writing Culture. The Poetics and Politics of Ethnography (Berkely, 1984) och Hélène Cixous, The Neewly Born 

Woman (London, 1996).  

 

Feministisk, postkolonial forskning talar om vikten av flera berättelser, av talande subjekt. Hiv-nätverk och 

organisationer som arbetar med hiv talar om vikten av fler röster och fler representationer som hiv-positiva själva 

styr, men frågan är vem eller vilka som kommer att skriva dessa berättelser? Är det de välbeställda hiv-positiva, de 

med ordnade liv i övrigt, som befinner sig högre upp i samhällshierarkin än en del medsjuka? Är jag alltså i den 

positionen och vad kräver jag för berättelser av mina informanter? 
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Enkäter som kontext och möten 

Hiv är inte ett ämne som den som lever med hiv vanligen talar öppet om. Därför finns det 

vissa hinder eller utmaningar i att få tag i informanter. Min första strategi att gå via 

terapeuterna/verksamhetsansvariga som själva skulle kontakta informanterna via e-post hade 

ingen större framgång.
75

 Det var via det personliga mötet som enkäterna besvarades. Genom 

min kontakt med tre terapeuter och en verksamhetsansvarig som arbetar på Noaks Ark på 

flera orter fick jag tillträde till caféverksamheten. Vid tre cafétillfällen blev jag presenterad av 

den ordinarie personalen som en medlem av Noaks Ark som arbetar med en uppsats om hiv. 

Därefter berättade jag kort om mig, mitt namn, min hemort, min hiv-status, om uppsatsens 

syfte och frågade om de ville fylla i enkäten.
76

  

Sammanlagt var det 32 personer som besvarade enkäten, där jag fanns närvarande i 

rummet i ca 40 % av fallen. Jag var noga med att inte uttrycka åsikter i samband med att de 

fyllde i enkäten, men är medveten om att min närvaro säkert kan har påverkat svaren (se 

felmarginaler nedan).  

Under dessa cafékvällar upplevde jag att flera av informanterna ville fråga mig saker och 

veta mer om mitt liv och själva berätta sin historia främst kopplad till hiv. Det rörde bland 

annat smittotillfälle, mediciner och erfarenheter av samhällets reaktioner men också om sin 

bakgrund, sina relationer och tankar om framtiden. Detta stärkte min motivation att skriva den 

här uppsatsen där intervjuerna har det dubbla syftet att analyseras och bli ett tillfälle för 

subjekt att bli lyssnade till.  

I insamlandet av enkätsvaren användes snöbollsmetoden såsom Bryman beskriver 

metoden. Enkäterna fick ligga kvar i Noaks Arks lokaler under en veckas tid och terapeuten 
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 I en större studie finns möjligheten att lägga ut enkäten som en webbenkät på Noaks Arks hemsida, för att få 

ett större material. För en c-uppsats var mitt mål att nå ca 30 personer som svarade på enkäten, vilket är den 

undre gränsen för att kunna se spår, enligt Statistiska Centralbyråns information om statistik, se www.scb.se 
76

 För presentation se bilaga 1. Vid tre tillfällen översatte jag enkäten muntligt för informanten. Översättningen 

var jag noga med att läsa frågorna i ordning med samtliga svarsalternativ, på svenska och på engelska. Vid ett 

tillfälle använde jag även ett svensk-franskt lexikon för enstaka ord. Denna översättning berörde två informanter. 

”Har du hiv?”, säger de jag möter. Hiv-negativa som hiv-positiva. Jag passerar. Verkar inte passa in i den 

stereotypa bilden och den kategorisering av riskgrupper som gjorts och görs. I mötet med hiv-negativa blir 

jag gammal och sjuklig fast jag inte är det, men hiv ger mej erfarenheter som skiljer utmej, ger mej en 

gammal själ. Gör mej livshotande sjuk trots att jag inte ens äter mediciner. ”Jag mår bra, jag lovar”, upprepar 

jag. I mötet med andra hiv-positiva blir mina identiteter tydliga: Jag antas vara heterosexuell för jag lever 

med en man, blev smittad av en man. Jag blir duktig som har en akademisk utbildning och ett heltidsarbete. 

”Du klarar dej bra”, sägs det. Jag blir medelklass i dessa möten. ”Du är så ung, ser ut som 20”, har jag hört. 

”Oj har du haft hiv så länge, du som är så ung.” Jag får komma ut som svensk, mitt namn är franskt. ”Är du 

svensk?”, frågar några afrikansksvenska kvinnor och män. ”Jo, ja. ”Du är så vit…” ”Mmm.” Jag blir 

priviligierad och det känns inte alltid så bra. Den priviligierades patetiska klagan. Och fel är den för jag är 

inte ensam i mina identiteter som inte passar in i ’riskgrupperna’… Fördomsfull, usch. 

 

”Har du hiv?”, säger de jag möter. Hiv-negativa som hiv-positiva. Jag passerar. Verkar inte passa in i den stereotypa 

bilden av den kategorisering av riskgrupper som gjorts och görs. I mötet med hiv-negativa blir jag gammal och sjuklig 

fast jag inte är det, men hiv ger mej erfarenheter som skiljer ut mej och ger mej en gammal själ. Gör mej livshotande sjuk 

trots att jag inte ens äter mediciner. ”Jag mår bra. Jag lovar”, upprepar jag. I mötet med andra hiv-positiva blir mina 

identiteter tydliga: Jag antas vara heterosexuell för att jag lever med en man. Blev smittad av en man. Jag blir duktig som 

har en akademisk utbildning och ett heltidsarbete. ”Du klarar dej bra”, sägs det. Jag blir medelklass i dessa möten. Och 

jag blir ung: ”Du som är så ung, ser ut som tjugo”, har jag hört. ”Oj, har du haft hiv så länge, du som är så ung.” Jag får 

komma ut som svenskfödd, mitt fransklingande till trots. ”Är du svensk?”, frågar några afrikansksvenska kvinnor och 

män. ”Jo, ja”. ”Du är så vit…” ”Mmm.” Jag blir priviligierad och det känns inte alltid som jag. Den priviligierades 

patetiska klagan. Och fel är den för jag är inte ensam i mina positioner, som inte passar riskgrupperna… Fördomsfull, 

usch.  

http://www.scb.se/
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berättade om enkätens existens för cafébesökarna. Detta resulterade i ett femtontal enkäter 

som skickades till mig via post.
77

  

Under utformandet av enkäten valde jag en bred inspiration till frågorna (se bilaga 1) 

genom tidigare forskning, Statistiska Centralbyråns frågemodeller samt intersektionella 

studiers skärningspunkter mellan olika normer som påverkar exempelvis hälsa, kön och 

sexualitet. Svaren fördes sedan in i ett exceldokument, där jag tittade på olika spår. Dessa spår 

fungerade sedan som ett stöd i framtagandet av intervjuguiden. Av de 32 enkätinformanterna 

anmälde tio personer sitt intresse till att deltaga i en intervju, vilket var betydligt fler än jag 

förväntat mig och fler än vad en c-uppsats har möjlighet att ta till vara.
78

 

 

Intervjuer – fördjupade möten och minneskarta 

Urvalet av informanterna skedde slumpvis genom att jag kontaktade dem via e-post, föreslog 

ett antal mötestider och de som svarade att en tid passade träffade jag sedan.
79

 Tre informanter 

träffade jag i Noaks Arks lokaler och en informant träffade jag hemma hos den personen. 

Intervjuerna var semistruktuerade. I enlighet med professor i sociologi Alan Bryman 

innebär det att jag utgår från en intervjuguide med några frågor utifrån olika teman med 

inspiration från enkäten och dess resultat, samtidigt som det fanns en öppenhet att fördjupa sig 

i det som berör informanten och dennas berättelse.
80

 Intervjuerna pågick under mellan 45-60 

minuter och spelades in på diktafon, för att sedan transkriberas, varpå inspelningarna 

raderades.
81

  

Under intervjun fick personerna kartlägga sina nuvarande relationer och sina framtida 

önskvärda relationer genom att göra en minneskarta med sig själv i mitten. Detta syftade till 

en pedagogisk utgångspunkt i samtalet samt att ge en översikt för och om personerna, ja dessa 

subjekt som berättar om sig. Synen på plurala röster bygger på hur hälsoforskaren Varpu 

Löyttyniemi beskriver relationen mellan tider och personer i olika berättelser i artikeln ”Vem 

är du? Förundran som forskningsmetod”. Hon menar att det inte bara är:  
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 Bryman, s. 115-116. Bryman menar att ett snöbollsurval av informanter sällan leder till ett representativt snitt 

av befolkningen i stort. Detta menar jag inte är ett problem i min undersökning som inte gör anspråk på att vara 

generell utan endast se spår som kan komma att analyseras vidare utifrån ett större urval. 
78

 Välviljan återkommer som en reflektion och värmen som en känsla i mina möten på caféerna. När väl jag har 

berättat om min status och syftet med uppsatsen, uttrycktes ”hur bra är att du gör det här”, ”Hur viktigt det är” 

osv. Här ser jag möjligheter till ett större framtida projekt, och ser likheterna mellan den förändringsvilja av 

negativa attityder till hiv som Ljung sett hos sina informanter. Ljung, s. 143. 
79

 Aspekter som tillgång till e-post, benägenhet att svara och skriva e-post, språklig förmåga samt vilja och 

möjlighet att ta sig till Noaks Ark för en dryg timmas intervju skapar förstås ett särskilt urval av motiverade 

informanter som påverkar resultatet. Jag fick influensa under intervjuperioden och fick boka om tiderna vilket 

skapade ett urval där en person som tidigare tackat ja nu tackade nej. Jag kontaktade då de övriga som velat 

ställa upp på en intervju varvid en person tackade ja.   
80

 De flesta frågorna var öppna.  
81

 Transkriptionen har utförts inom en vecka efter genomförd intervju där alla ord har tagits med i skriften. Dock 

har inte pauseringar angivits eller eventuella övriga ljud såsom hostningar. Jag har transkriberat i enlighet med 

de muntliga utsagorna vilket medfört tendenser till talspråk i texterna i resultatet och analysen.    
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forskarens egen och den utforskade personens självbiografier som flätar sig samman i processen, utan flätan 

blir tjock av trådar från andra betydelsefulla människors livshistorier som formar en berättande väv i ens 

personliga berättelser. Med andra ord är orden, som i berättandets stund skapar den egna och den andres 

livshistoria, dialoger där röster från ens möten i både nuet och det förflutna tillsammans alstrar nya 

berättelser.
82

 

 

I uppsatsen finns alltså viljan till en postmodern medvetenheten om att berättelser innehåller 

plurala ’sanningar’. Det gäller både de berättelser som jag tar emot och det faktum att jag som 

forskare väljer ut avsnitt ur informanternas berättelser till själva analysen och skrivandet av 

studien.  

 

 

 

Etiska ställningstaganden och felmarginaler  

Bryman tar upp vikten av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa krav har alla uppfyllts genom bland annat tydlig information, frivilligt 

deltagande och anonymisering av enkäten och intervjuerna. Bryman är dock tydlig med att 

närmast alla forskningsstudier till viss mån är etiskt tvivelaktiga.
83

 Här ska erkännas att jag 

bitvis har funnit det problematiskt att göra kritiska analyser av innehållet i informanternas 

berättelser. Delvis beror det på att jag till viss del förväntas föra hiv-positivas talan. Delvis 

beror det på att jag är medveten om att mina informanter kan bli besvikna på resultatet. 

Givetvis har jag ändå haft en kritisk approach men det har varit betydligt enklare att analysera 

de fyra hiv-positivas förhandlingar med samhällets hiv-diskurs än deras förhandlingar med 

normativitet kring exempelvis hälsa, kön, sexualitet och vithet.  

Min position som hiv-positiv har som sagt öppnat upp för att utföra studien då förtroendet 

är viktigt när det gäller hiv. Detta förtroende kan ha påverkat informanterna så att de har 

berättat mer än de egentligen velat. Eftersom ämnet på många sätt betraktas som känsligt och 

privat kan informanten dessutom ha upplevt att jag fungerat som terapeut eller en person som 

man kan bli bekräftad av. För att minska risken för negativa konsekvenser efter intervju-

tillfället har Noaks Arks terapeuter fått vetskap om vilka personer som blivit intervjuade.  

Bryman talar om olika felmarginaler i samband med intervjuer och enkäter. En riskaspekt 

som han lyfter i samband med strukturerade intervjuer är social önskvärdhet som innebär att 

respondentens svar styrs av uppfattningen om vad den tror att intervjuaren vill ha för svar och 

vilka svar som verkar önskvärda.
84

 Denna risk finns givetvis i samband med 
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semistrukturerade intervjuer och enkäter och i de fall där jag fanns i rummet eller i angränsade 

rum under enkätutdelningen. Jag menar att denna parameter också kan resultera i ärligare svar 

då en tydlig avsändare med ansiktet bakom enkäten kan ge ökad trygghet i att studien kommer 

att användas till någonting konstruktivt. Vad som i slutänden betraktas som konstruktivt är 

dock subjektivt och där kan informanterna bli besvikna.      

Vilka frågor jag har ställt i enkäten och under intervjuerna påverkar resultatet, liksom min 

respons i form av samtalsmarkörer, jakanden eller nekanden under samtalet. Vidare kan 

frågan ibland ha varit otydlig, informanten kan ha missförstått frågan eller så mindes personen 

fel.
85

 Jag har eftersträvat så stor likvärdighet som möjligt i hur jag har ställt frågor och 

reagerat på svar.  

En problematik i forskningsstudier som har människor som objekt är att forskaren som 

ämnar synliggöra och dekonstruera kategoriseringar, stereotyper och föreställningar på 

samma gång riskerar att rekonstruera dessa genom sina frågor. Forskaren står inte utanför 

samhället och dess diskurser, vilket lingvisten, litteraturvetaren och queerteoretikern Judith 

Butler är tydlig med i Gender Trouble.
86

 Jag hoppas att denna problematik är tydlig även i den 

här uppsatsen och att teorierna fungerar som filter mot alltför starka tendenser till 

kategorisering. 

   

5. Bollplank: teoretiska utgångspunkter 

För att uppnå syftet att undersöka hiv-positivas syn på (framtida) relationer, vilka strategier 

kring relationer som återfinns i dessa berättelser samt vilka normer som kan hittas i 

berättelserna om relationer är teoretiska bollplank centrala. Med andra ord är det flera 

begrepp som är relevanta i analysen och dessa hämtar jag från intersektionella, 

queerteoretiska, postkoloniala och cripteoretiska perspektiv. Valet av begrepp har skett 

utifrån relevansen i relation till ämnet, bakgrunden och materialet.  

 

Intersektionellt perspektiv – normer som samverkar och agens 

I analysen av de hiv-positivas berättelser kommer jag att förhålla mig till ett intersektionellt 

perspektiv i den mening att det är flera maktordningar, normativiteter och sociala kategorier 

som kommer att uppmärksammas. I Intersektionalitet poängterar Paulina de los Reyes, 

professor i ekonomisk historia, och sociologen och professor i genusvetenskap Diana 

Mulinari att forskaren ska inhämta de normkritiska teorier som är mest relevant för den 

specifika situationen.
87

 Olika normer samverkar alltså och kan förstärka varandra och skapa 

olika mått av underordning och rörelsefrihet. Samhällsstrukturer, gruppnormer och individer 

samspelar med varandra. Enkelt uttryck har individer vissa valmöjligheter baserade på 
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samhället, grupper och sin position till dessa. Detta kan beskrivas som individens agens och 

innefattar också motstånd. 

Professor i genusvetenskap Nina Lykke menar att: ”[i]ntersektionalitetsbegreppet har 

utvecklats som en kulturteoretisk och politisk infallsvinkel, med syfte att förstå den 

föränderliga och dynamiska interaktionen som äger rum mellan kategorierna och de 

maktasymmetrier, som de baseras på.”
88

 Lykke menar alltså att det inte handlar om att addera 

olika sociala kategorier utan att fokus ska ligga på att synliggöra samspelet dem emellan och 

föränderligheten som äger rum.
89

 I uppsatsen har jag hittills sett hiv-fenomenets och olika 

maktaspekter som råder kring hiv i den samhälleliga hiv-diskursen.   

  

Queerteori del 1 – heteronormativitet  

Relationer är ett vitt begrepp och kan inbegripa alla möten mellan människor. Inom 

queerforskning har man teoretiserat kring kön, sexualitet och relationsbildningar.  

Heteronormativitet, som kommer från Butler men förklaras tydligt av Tiina Rosenberg är ett 

användbart begrepp gällande relationer. Rosenberg är professor i teatervetenskap och 

introducerande begreppet queerfeminism. Rosenberg beskriver heteronormativitet som en 

ideologi vars mål är att upprätthålla heterosexuella relationer av en specifik art, mellan en 

feminin kvinna och en maskulin man. Det finns alltså förväntningar på att ’göra kön’ och 

organisera relationer på ett visst sätt. Femininitet och maskulinitet har ramar, som är olika och 

kompletterar varandra. Medan den heteronormativa relationen helst ska baseras på kärlek, 

vara sexuella, monogama och tvåsamma. Enligt sociologen Sasha Roseneil innehåller den 

heteronormativa ideologin/diskursen stegvisa strävanden mot samboskap, giftermål och 

barn.
90

 Enligt begreppet heteronormativitet associeras ordet relationer till kärleksrelationer 

som anses ha högre status än vänskapsrelationer eller relationen med en biologisk eller 

förvärvad familj.
91

  

I dagens svenska samhälle är det heterosexuella obligatoriet mer utslätat om jag ser till 

hbt-personers rättigheter medan heteronormativiteten på många sätt kvarstår.
92

 Det är dock 
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viktigt att kommentera den västerländska syn på relationer som finns inom queerteorin och en 

kritisk hållning gentemot heteronormativitetsbegreppet krävs för att inte fastna i en 

generaliserande och strukturell syn där heteronormativitet blir den dominerande diskursen i 

alla sammanhang.  

 

Queerteori del 2 – performativitet och subversivitet 

Butlers verk Gender Trouble kom ut 1990 och bidrog till att öppna upp för socialkonstruktiv-

ism på bred front. Kön och sexualitet betraktades inte av Butler som någonting människor 

föds med eller har utan som människor gör. Performativitet handlar om att språket, 

beteenden, attribut och handlingar skapar identiteter genom repetitioner. Dessa upprepningar 

skapar normativitet som i sin tur rekonstruerar exempelvis kön och sexualitet. I Butlers 

grunddefinition berörde performativitet kön och sexualitet, men kan likväl appliceras på till 

exempel etnicitet och hälsa: 

 

[H]eterosexuality offers normative sexual positions that are intrinsically impossible to embody, and the 

persistent failure to identify fully and without incoherence with these positions reveals heterosexuality itself 

not only as a compulsory law, but as an inevitebly comedy.
93

 

 

Subversivitet, eller omstörtande beteenden eller ifrågasättanden av det heteronormativa menar 

Butler endast kan ”komma inifrån lagen genom att lagen förändras och öppnar upp för 

oväntade mutationer av sig själv som kan leda till att den kulturellt konstruerade kroppen kan 

få en framtid öppen för kulturella möjligheter.”
94

 Givetvis kan detta appliceras på mer än 

heteronormativitet. Att queerteorins begrepp är flexibla att använda till andra sorters 

maktordningar ser jag även i cripteori nedan. 

 

Postkolonial teori – vithet  

Liksom queerteori handlar postkolonial teori, med rötter i black feminism, om att undersöka 

samhällets, gruppers och individers relation till makt och rörelsefrihet. Fokus läggs på 

mekanismerna som skapar kategorierna ’vit’ och ’svart’ och på vilka sätt detta reproduceras. 

Professor i ras- och kulturstudier Sara Ahmed utvecklar begreppet vithet i ”A Phenomenology 

of Whiteness”. Ahmed menar att vithet bara är osynligt för dem som besitter den eller för de 

som inte inkluderas i vitheten men är så vana vid det så att vithet ändå förblir osynligt.
95

 

Ahmed kallar det för vithetens vana, som hon menar är det upprepade och det förväntade som 
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inte röjer uppmärksamhet och som inte behöver konfrontera sin vithet.
96

 Begreppet vithet 

motsvarar på så sätt heteronormativitet och kan även ses som sammanflätat med det.  

I likhet med övriga normerande kategorier kan vithet heller inte  ses som någonting som 

någon ’är’ eller som någon ’blir’ utan någonting som ’görs’ genom repetitiva praktiker. Jag 

ställer mig dock tveksam till Ahmeds bitvis strukturalistiska hållning och menar att om vithet 

är en ideologi som rangordnar beteenden som görs så borde dessa liksom heteronormativtet 

vara ständiga misslyckanden, ideal som aldrig riktigt kan uppnås.  

Irene Molina, docent i kulturgeografi, förtydligar vikten av att skilja mellan vithet som 

norm och vithet som erfarenhet. Molina menar att svenska så kallade vithetsstudier har en 

tendens att bekräfta istället för att dekonstruera kategorin och att det finns en kolonial anda i 

tolerans och medlidande eller medkänsla som förstärker kategoriseringen.
97

 Genusvetenskaps-

forskaren Katarina Mattsson poängterar att det ligger ett akademiskt och politiskt ansvar på 

forskaren. Forskare som liksom jag på olika grunder passerar som vita har ansvar att granska 

den egna priviligierade situeringen ”som ett sätt att genom de egna erfarenheterna öppna upp 

för viktiga och svåra frågeställningar.”
98

 Hon menar att det fruktbara angreppsättet är att 

”utforska hur samsyn och inkludering skapar vi-formationer över könade gränser, och hur 

lojalitet och illojalitet uppstår och tar form efter etniska linjer.”
99

 Här är hiv som fenomen och 

praktik ett mycket intressant forskningsprojekt, bland annat genom att föreställningar om 

riskgrupper har starka associationer mellan svarthet och hiv.  

 

Cripteori – hälsonormativitet 

Som jag har sett i den tidigare forskningen berör hiv såväl sociala, emotionella, moraliska 

som fysiska dimensioner av människan. Hiv är en infektionssjukdom, en fysisk sjukdom och 

här har kroppen betydelse, eller Bodies Matters, som Butlers bok heter. Därför blir cripteori, 

eller miffoteori som det ibland kallas, intressant. Cripteori fokuserar funktionalitetsstudier och 

är inspirerad av queerteori, feministisk teori och intersektionella studier.
100

 

I Med livet i fokus – strategier hos kvinnor och män med hiv för att återerövra livskvalitet 

synliggör Nilsson Schönnesson att livssituationen för hiv-positiva förändras över tid under 

1980- och 1990-talet. Från att ha varit förknippad med döden ger hiv upphov till hopp om 

botbarhet, eller åtminstone till ett liv med bromsmediciner.
101

 Flera faktorer är beroende på 

relationen till tiden, såsom den medicinska världen, tidens relation till personens ålder och till 

dess antal år av sjukdom och kris.  
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Utmaningarna med att leva med hiv som den hiv-positiva ställs inför är, enligt Nilsson 

Schönnesson: 1) det psykiska traumat, 2) hotet mot den sociala och sexuella existensen 

(stigma, diskriminering, ensamhet), 3) ovissheten om framtiden som påverkar emotionellt och 

intellektuellt samt 4) att hantera hiv-relaterade påfrestningar. Dessa fyra fält av 

livsutmaningar blir särskilt framträdande vid starten av medicinsk behandling.
102

 Nilsson 

Schönnesson har sett att ensamhet och rädsla för ensamhet är det vanligaste psykologiska 

problemet hos hiv-positiva, liksom rädslan för att bli beroende av andra personer.
103

 Medan de 

homosexuella männen blivit tryggare i sin homosexuella identitet och oftare har ett väl 

utvecklat socialt nätverk där de träffar andra hiv-positiva, ser Nilsson Schönnesson att de 

heterosexuella kvinnornas självkänsla minskar. Hon menar att deras nätverk är avskalade och 

ofta frikopplade från hiv.
104

  

Det finns strategier för en ökad livskvalitet för att återerövra sitt människovärde som 

Nilsson Schönnesson menar är: hopp, valmöjligheter, kontroll, kampvilja, självkänsla och 

sociala nätverk.
105

 Det som av informanterna beskrivs som positiva konsekvenser av hiv är 

den nya insikten om vikten att ta vara på sig själv.
106

 Hiv kan alltså få oanade positiva 

effekter. Jag menar dock att förmågan att se det positiva i en negativ situation kan relateras till 

överlevnadsmekanismer.  

Sjukdom berörs inte minst av hälsonormer. Cripteori blir mycket intressant i en studie av 

berättelser om (framtida) relationer kopplade till hiv. Robert McRuer, assisterande professor i 

engelska och ledande inom cripteori, utgår från Butlers performativitetsbegrepp och kopplar 

det till hälsa. Gender trouble blir därmed ability trouble, funktionalitetstrubbel. Samhället 

präglas av en funktionalitetskroppskultur (able-bodied culture) menar McRuer.
107

 Likheterna 

mellan heteronormativitet och hälsonormativitet ser McRuer även i de dikotomier som skapas 

i form av motsatsparen hälsa/ohälsa, såsom man/kvinna eller heterosexuell/homosexuell.
108

 

McRuer påpekar att heterosexualitet och förkroppsligad funktionalitet är sammanflätade 

system som båda (re)producerar föreställningar om den funktionella kroppen och av 

heterosexualitet.
109

  

McRuer tar till och med upp hiv som ett exempel i hur normativitet kring hälsa kan se ut i 

tänkta eller uttryckta ord. För trots viss förståelse för det ickenormativa i funkis/hälsoväg 

menar McRuer att normen avslöjas i frågan: “’In the end would’nt you rather not be HIV 

positive?”
110

 Han menar att den frågan hänger samman med frågan: “Yes, but in the end, 
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would’nt you rather be more like me”
111

, som utgår från att det subjekt som ställer frågan är 

frisk, eller i det här fallet är hiv-negativ. Liksom Butler anser att heteronormativitet aldrig helt 

kan uppnås anser McRuer att förkroppsligad funktionalitet aldrig kan uppnås helt och alltså 

heller aldrig garanteras.  

 

 

 

 

Normativitet och exkludering 

När man undersöker ett fenomen som betraktas som tabu blir det aktuellt att se till begreppen 

stämpelteori och stigma som sociologen Erving Goffman teoretiserat. Stigmatisering och 

normativitet hänger samman både genom att ett vi och ett de skapas, att exkludering och 

inkludering sker och att förväntningar läggs på individer och grupper av individer som görs 

till negativa egenskaper hos ’den andra’.
112

 I uppsatsen kommer dock normer, normativitet, 

som begrepp att användas istället för stigma eftersom queerteorin är en viktig utgångspunkt i 

uppsatsen. 

I Undoing Gender förklarar Butler att människor görs till accepterande eller avvikande 

subjekt genom interpellation.
113

 Butler hämtar sina teorier från filosofer, lingvister och i viss 

mån även strukturalister som Louis Althusser. Jag anser att denna dikotomi mellan begriplig, 

normativ och obegriplig, onormativ, bör nyanseras och kontextualiseras. En person kan alltså 

accepteras eller bli begriplig i vissa sammanhang medan samma person kan betraktas som 

oacceptabel eller obegriplig i en annan situation. Normer fungerar exkluderande och 

inkluderande genom bestraffningar och belöningar påpekar Butler i Bodies that Matter.
114

 

Butler menar även att normer fungerar stigmatiserande. ”Tänk om normens verkningar inte 

bara återfinns i idealet som den uppställer, utan även i känslan av avvikelse och monstruositet 

som den överför?”, frågar Butler.
115

 Butler menar alltså att det finns en internaliserande aspekt 

av stigmatisering, det vill säga en exkludering som reproduceras av individen själv. 
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Undrar om jag kommer att passera nu? Är jag tillräckligt normal? Kanske är det lite för mycket att både 

vara bisexuell och hiv-positiv? Och kanske verkar det inte så fint och bra längre, ja nu när jag och 

sambons relation är i kris, nu kanske jag inte verkar så där vanlignormalsvensson och precis som alla 

andra och att det är en sån ögonöppnare att en sån där vanlig person kan ha hiv. Så tänker jag. 

Internaliserade normer som skaver mot skinnet på ett inte så smickrande sätt. Och hur kommer det sig att 

jag blir smickrad när min vithet, min svenskhet, ifrågasätts? Är det tillfredställelsen i att bli ett vi med 

personer som jag annars särskiljs från genom mitt vita yttre?  

 

 

I reflekterandet över vilka teorier och vilka begrepp som är relevanta för analysen av intervjuerna och av 

fenomenet hiv slås jag av att den personal jag har själv hittills har mött som arbetar med hiv har varit ’vit’, av 

medelklass, varit tydliga med sin heterosexualitet eller homosexualitet, har i stort haft traditionella könsuttryck, 

och ofta varit medelålders. De hiv-positiva som jag hittills har träffat har generellt inte varit lika medelklassig 

eller ’vit’ så kanske blir det tydligt att det en omhändertagande normgrupp? 
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6. Resultat och analys - 32 berättelser i siffror 

Det var som sagt 32 personer som besvarade enkäten. Resultatet kan inte på något sätt visa 

på en generaliserande bild av ‟den hiv-positiva populationen‟ men svaren säger någonting 

om hiv-positivas syn på (framtida)och utgör ett litet jämförelsematerial till intervjuerna.   

 

Positiva relativa svar 

De flesta informanter har fem till tio eller fler än tio viktiga personer i sitt liv och i snitt är de 

mer nöjda med sina vänskapsrelationer (7,93) än med sina familjerelationer (6,8). I snitt anser 

informanterna att hiv har påverkat vänskapsrelationer till det bättre (7,4) medan det i familje-

relationer har haft svagt negativ inverkan (4,5). Bemötandet har varit positivt när de har vågat 

berätta för en ytlig relation, exempelvis ett så kallat krogragg (7,88,).  Det är fler som inte har 

barn än de som har barn och de flesta vill heller inte ha (fler) barn. En majoritet har haft 

kärleks/sexuella relationer under tiden som hiv-positiv. De flesta har haft sådana relationer 

med en annan hiv-positiv. Hälften av informanterna har en/flera kärleks eller sexuella 

relation/-er just nu samtidigt som 20 av 32 definierar sig som singlar.  

Hiv påverkar ens kropp men påverkar den psykiska hälsan, menar informanterna. 

Attityden över tillvaron påverkas också. Två av tre (19 av 33) anser sig ha god självkänsla. De 

flesta (23 av 33) har gått i terapi och anser att det har haft positiv effekt (15 av 24). Samtliga 

personer har träffat andra hiv-positiva. Respondenterna har en relativt positiv syn på 

framtiden (6,94) medan de har en något mindre positiv syn på möjligheten till framtida 

sexuella/och eller kärleksrelationer (5,9). 

De flesta respondenter har fått hiv mellan år 2006 och 2011 via sexuella kontakter, bor i 

en större (över 250.000 invånare) svensk stad, är mellan 46 och 55 år gamla, heterosexuella 

(20 heterosexuella jämfört med 7 stycken homosexuella och 5 stycken bisexuella personer). 

De allra flesta har gymnasial utbildning och är låginkomsttagare. Det var 17 kvinnor, 12 män 

och 4 queer som besvarade enkäten, varav en majoritet är födda i Sverige.
116

 Jag ser redan här 

att den stereotypa bilden av hiv-positiva inte stämmer i praktiken. 
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 Queer som begrepp används på olika sätt. Från början ingick ordet queer i hbt-aktivism med syfte att ta 

tillbaka skällsordet som betydde konstig, och fylla det med andra med positiva betydelser. I Butlers mening bör 

inte begreppet definieras för då riskerar det att förlora sin slagkraft. Vissa individer använder det dock som en 

identitetskategori som visar på en flexibel könstillhörighet eller sexualitet. För bakgrund till begreppet queer se 

Rosenberg, 2002. I enkäten valde jag att använda ordet queer som ett alternativ till könsidentiteten kvinna eller 

man. I en framtida studie vill jag även lägga till begreppet transperson som står för olika sätt att inte förlika sig 

med givna feminina och maskulina könsnormer. För mer information om enkätresultatet se bilagan.  

 

Tusen gånger hinner jag ändra mej – skriva eller inte skriva uppsatsen, eller skriver på den gör jag ju. Men 

att publicera, lägga fram den, så småningom… När jag ska skicka utkastet till handledaren får jag lite panik. 

Det är mycket på jobbet, en stor konferens jag är ansvarig för, jag behöver fokusera. Jag kommunicerar inte 

på säkert två veckor, och det brukar inte vara jag. Jag behöver en paus bara, få låta det mogna.  Så jag 

stänger in det lite, låter det landa, för att det ska kunna flyga ut sen.   
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7. Resultat och analys – fyra berättare tar plats  

Nu är det äntligen dags att möta de personer som har berättat om sina liv, sina relationer, sin 

hälsa och sina tankar inför framtiden. I det här kapitlet framgår kort information om deras 

livssituation och hur de fick hiv samt hur relationen är mellan mig och informanterna. 

 

Doris, George, Rhoda och Marianne 

Doris är 26 år och uppvuxen i Sverige. Doris definierar sig som kvinna, och ibland skämtsamt 

som bög men ser sig som heterosexuell. Hon bor i en av Sverige största städer. Doris blev 

smittad med hiv genom sexuell kontakt och fick beskedet år 2010 under en vistelse i England. 

Sedan några månader tillbaka äter hon bromsmediciner. Doris har tidigare arbetat inom 

restaurangbranschen, har varit sjukskriven sedan diagnosen men är för närvarande arbetslös. 

Det är cirka trettio personer som vet om Doris hiv-status.
117

 Doris har genomgått kognitiv 

psykoterapeutisk behandling på Noaks Ark, och träffar nu terapeuten endast vid behov. Doris 

lever i ett singelhushåll och har inga barn.
118

 Jag och Doris har träffats vid två tillfällen 

tidigare i samband med Noaks Ark-aktiviteter men är mycket ytligt bekanta.   

George som är 52 år, bor i en av Sveriges större städer. Han definierar sig som en 

bisexuell man och är född i Sverige. George arbetar på en statlig myndighet. Han fick sitt hiv-

besked 2008, och blev smittad sexuellt. George har ätit bromsmediciner sedan diagnosen och 

har haft ett fåtal samtal med kurator och terapeut. George har två tonårsbarn och en kvinnlig 

särbo som ska bli hans sambo och de ska förlova sig inom kort. Det är cirka tio personer som 

vet om att George har hiv.
119

 George och jag har inte träffats tidigare. 

Rhoda är 31 år och definierar sig som kvinna och som heterosexuell. Hon kommer från ett 

afrikanskt land, där hon 2005 blev smittad med hiv under en våldtäkt. Sommaren 2010 fick 

hon sitt hiv-besked. Rhoda bor nu i en medelstor svensk stad tillsammans med sin make. Hon 

har inga barn. Hon äter bromsmediciner sedan diagnosen och går kontinuerligt i kognitiv 

psykoterapi genom Noaks Ark. Rhoda har berättat för cirka tio personer att hon har hiv. 

Rhoda studerar till ett vårdyrke, men när vi ses några månader senare har hon även fått extra-

jobb vid sidan av studierna.
120

 Jag och Rhoda träffades i samband med enkäten.  

Marianne är 58 år och definierar sig som kvinna och heterosexuell. Hon är född i Sverige 

och bor i en av Sveriges större städer, där hon lever i ett singelhushåll. Marianne har en 

manlig bekant som tänker på henne i USA och som hon träffar ibland. Hon har fem barn och 

två barnbarn. Hon blev smittad med hiv sexuellt 1999 och har kontinuerligt ätit mediciner 

sedan våren 2010. Det är cirka tio personer som känner till Mariannes hiv-diagnos. Marianne 
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har inte gått i kontinuerlig terapi men har talat med sjukhusets kurator och träffat Noaks Arks 

terapeut ett fåtal tillfällen några år tillbaka.
121

 Jag och Marianne har inte träffats tidigare.  

  Informanterna har med andra ord hiv som diagnos gemensamt annars både skiljer de sig åt 

och påminner om varandra vad gäller position i relation till kön (tre kvinnor, en man), ålder 

(två medelålders, två mellan 25-31 år), etnisk bakgrund (tre svenskfödda, en född i ett 

afrikanskt land), sexuell läggning (tre heterosexuella och en bisexuell), antal års livserfarenhet 

av hiv, arbetssituation (två heltidsarbetande, en arbetslös och en student), relationsstatus och 

barn (två med barn och två utan barn). Samtliga fyra äter bromsmedicin. 

 

 

 

 

 

8. Resultat och analys – berättelser om relationer, livet, hiv och 

framtiden 

Analysen av Doris‟, Georges, Rhodas och Mariannes berättelser syftar till att besvara 

frågorna: Hur ser hiv-positiva på (framtida) relationer? Vilka strategier kring relationer (och 

framtiden) finns i dessa berättelser? Samt vilka förhandlingar med samhälleliga normer finns 

i dessa berättelser? Dispositionen utgår från fyra spår i berättelserna som är förmedlade 

genom ett citat per person.  

 

”Inte så jävla kul… men det finns värre” (George) 

För att få en uppfattning om Doris, Rhodas, Georges och Mariannes relation till hiv valde jag 

att ställa frågorna om vad de tänker på när de hör ordet hiv/vad de associerar med hiv samt 

vad det bästa respektive sämsta med hiv är. Inte bara säger det någonting om deras 

personliga relation till sjukdomen som de också lever med, det säger även någonting om hur 

de förhållet sig till sjukdomen som fenomen och som en konstruktion av samhället.  

När Doris talar om vad hon tänker på när jag säger ordet hiv tar hon upp begreppen skuld 

och skam och de föreställningar om smutsig sexualitet som samhället lägger på hiv: 

 

DORIS: Eh, ja, virus, medicin, kronisk sjukdom och det ligger nog skuld och skam där i också. 

Könssjukdomar och hiv har alltid ansetts som en… en smutsig… det är liksom lite som… ja dem jag träffar 

nu och mina vänner har nu för dem spelar det ingen roll men skulle jag träffa andra… från förr liksom, som 

högstadiet eller så, då skulle jag bli nedvärderad. De tyckte att jag var liksom slampig, fast jag inte… och nu, 
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 Intervju med Marianne (januari, 2011). 

 

Jag är jättenervös inför första intervjun med Doris, för jag är rädd för att det ska ta mej hårt om att höra om 

andra hiv-positivas berättelser, att det ska väcka saker i mej. Så sitter vi där mitt emot varandra och de där 

mötena sätter avtryck, det gör de, för det är så spännande med människors lika och olika liv. Jag vill intervjua 

många fler, för det finns så många nyanser av ’hiv-liv’ att berätta. Efter intervjuerna är jag så klart helt slut, 

dödstrött, och imponerad över människors styrka.   



36 
 

ja jag det skulle lika gärna kunna ha varit en olycka, men jag skulle få en stämpel ändå. Att det alltid är 

sexuellt. Jag hade kunnat få det via en blodtransfusion… men den rädslan och okunskapen. Där skulle jag ju 

inte känna mig trygg, med dem alltså. Skratt. 

DESIREÉ: Vad är det sämsta med hiv? 

DORIS: Sex. Eum… Som normala människor. Oralsex blir komplicerat… ja man kan leka med en massa 

gladpack, skratt, hur hett är det, vänta jag ska bara springa till köket? Sådana saker, fast det kan man säkert 

göra till en rolig sak om man bara hittar nån… Just såna saker… Det är väl den jobbiga delen. 

DESIREÉ: Vad är det bästa med hiv? 

DORIS: Ja… Man kan inte få det igen, haha, det är väldigt bra. Jag behöver inte tänka på det, behöver inte 

oroa mig för det. Det bästa är att det går att använda kondom. Jag har ingen jävla ursäkt för att inte göra det. 

[…] (mina kursiveringar) 

 

Doris ger uttryck för att det finns en skillnad mellan hur olika personer har fått hiv. 

Skiljelinjen går enligt henne mellan hiv orsakad av olycka och förvärvad hiv. I den gräns-

dragningen finns en internaliserad bild av hiv förknippat med skuld och skam, ja om hiv som 

någonting som ’dåliga’ människor får. Det påminner om den aids-diskurs som Sontag talar 

om.
122

 Relationen till skuld och skam handlar förstås också om att hiv många gånger faktiskt 

har med sex att göra, och att sexualitet är normativt styrt. Att denna gränsdragning däremot 

får liten betydelse i praktiken då ingen kan veta hur en person fått hiv bekräftar att det är 

samhälleliga föreställningar som Doris förhandlar med. Det handlar alltså om aids (och hiv:s) 

historia av att vara en sjukdom som sprid från smutsiga personer till oskyldiga personer.
123

 

Doris ser sig dock själv som smutsig snarare än som oskyldig, även om hon ser oturen i att ha 

fått hiv. Bredströms, Ljungs och Sörbergs poängtering av måttet av moral som finns i hiv-

diskursen återfinns även här
124

 och gör att Doris är rädd för att bli stämplad. Den sexuella 

praktiken påverkar självklart hiv-positiva som Nilsson Schönnesson bekräftar i sina studier.
125

 

Doris uttrycker formuleringen ”som normala människor.”
126

 Jag ser alltså hur Doris upplever 

en avvikelse från det normativa heterosexuella, vilket bekräftar McRuers teori om att 

funktionalitet och heteronormativitet är sammanflätade system.
127

 Det är oskyddad sexuell 

praktik, i betydelsen kondomlöst eller slicklappslöst som är normen som Doris utgår från.  

Doris berättar om hur medicinerna och dess konsekvenser är värre för hepatitsjuka än för 

hiv-positiva och hur sjukdomskombinationen gör det ännu värre: ”Jag får inga andra 

sjukdomar, som hepatit c, som är värre, smutsigare…” Doris avdramatisering av hiv genom 

att relatera hiv till andra sjukdomar kommer jag att se även hos Marianne som använder 

blödarsjuka eller rullstolsburna som en jämförelsepunkt. Genom att placera det som är värre 

ifrån sig, där borta, förminskas sjukdomen. Det påminner om vad exempelvis Bredström 

menar att den svenska staten/de hiv-negativa gör med hiv, nämligen lägger problemet någon 

annanstans.
128

 Det återkommer jag till senare. Doris ser att det mest positiva med att hon har 
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fått hiv är att hon inte behöver oroa sig för att få det. Dessutom tvingas hon skydda sig, har 

tagit ”tag i sig själv, och träffat en massa underbara människor, vänner”. Hon hänger inte upp 

sig på om hon tappar mobilen, för hiv att givit henne perspektiv på livet.
129

  

Rhodas associationer till hiv handlar mer om döden: 

 

RHODA: Nu kan jag liksom inte tänka på hiv-positiv. I början när jag hade hiv så kunde jag bara tänka 

död… men jag vet inte, jag har accepterat det.  

DESIREÉ: Vad tänker du istället för död?  

RHODA: Nej, det är det liksom att jag har bestämt mig för att jag ska leva och prova det andra. Att jag har 

hiv betyder inte att… eh… när du säger hiv är vad jag tänker, ja, i mitt hemland så tänker man bara att man 

är promiskuös, någonting sånt, det är det man tänker och inte någonting annat.  

DESIREÉ: Är det kopplat till sexualitet?  

RHODA: Mmm. 

DESIREÉ: Tänker du så nu?  

RHODA: Nej, jag tänker inte så nu. Därför att jag har pratat med några. Jag vet att det inte är så. 

DESIREÉ: Vad är det sämsta med hiv? 

RHODA: Det tror jag är att ta medicin, om man har börjat ta medicin. Det tar längre tid innan du vänjer dig 

vid den. […] 

DESIREÉ: Vad är det bästa med hiv? 

RHODA: Att jag kan ta hand om mig bättre än förut. […] Jag kan liksom… appreciate…  

DESIREÉ: Uppskatta? 

RHODA: Ja, att jag kan uppskatta livet mer. Jag känner att jag har blivit bättre på att kommunicera med 

andra människor. […] Efter att jag hade fått mitt besked, och nu har förstått att livet inte är slut, det är bara 

början.  

DESIREÉ: Var det något som slog dig? 

RHODA: När jag hade fått beskedet trodde jag bara att jag inte skulle fortsätta leva… så bara trodde jag att 

det var slut. Det var det som hände i mitt hemland men när jag pratade med läkare här och med * 

(terapeuten) så började jag tänka att det finns positiva…, det är positivt med mediciner. Det funkar med mig. 

Det börjar ett annat liv, det är bara det att jag är hiv-positiv. (mina kursiveringar) 

 

Här finns en annan dramatik associerad till hiv än hos Marianne, George och Doris. Rhodas 

ursprungsland i Afrika blir synligt liksom skillnaderna i privilegium såsom mediciner eller 

utbredning av hiv som beror på geografisk tillhörighet. I likhet med Doris finns dock en syn 

på att relationen till sig själv har förbättrats genom diagnosen, bland annat genom möjligheten 

till terapi.  
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Rhoda förhandlar tydligt med en normativ, respektabel femininitet.
130

 Både Rhoda och 

Doris förhandlar med synen på kvinnlig sexualitet, vilket Nilsson Schönnesson har sett bland 

andra heterosexuella hiv-positiva kvinnor.
131

 Kvinnorna vill påvisa att de inte är dåliga 

kvinnor som föreställningen är om en kvinna med hiv, nämligen det Rhoda benämner 

”promiskuös.” Till skillnad från Doris och Rhoda verkar dock inte Marianne lika påverkad av 

femininitet och sexualitet, vilket visar sig senare.  

George och Marianne verkar också ha haft en mindre negativ förförståelse av och attityd 

till hiv redan innan de fick beskedet. George är tydlig med att han inte tycker att det var så 

farligt att få hiv-diagnosen. Han förklarar sin avdramatiserade hållning med sina goda 

förkunskaper. Möjligen beror skillnaden mellan George, Marianne och Rhoda samt Doris på 

åldern, där George och Marianne var vuxna under tiden då hiv upptäcktes och har upplevt 

nyanseringen av sjukdomen. Rhoda däremot levde inte i Sverige på den tiden och i hennes 

ursprungsland var och är hiv närmare aids och döden än vad hiv generellt är i Sverige, 

beroende på tillgången på mediciner. Georges inställning till hiv är avslappnad, närmast 

nonchalant när jag frågar vad han tänker på när han hör ordet hiv:   

 

GEORGE: Hm. Inte så mycket. Det är inte så farligt för mig som det är för andra. Alltså jag tycker inte att 

det är så farligt, utan att ta bort det för andra för man tycker olika, men jag kunde ganska mycket om det 

innan och tyckte inte att jorden gick under. Det är inte så jävla kul, men det finns värre. Det var inte det 

värsta som kunde hända, det fanns värre saker. Som när jag fick cancer till exempel, då var det en helt 

annan sak.  

DESIREÉ: Fick du cancer? 

George: Ja, det var… jobbigt. Det var att verkligen möta döden. Jag påverkades, jag blev sjuk på allvar då.  

 

Medan Doris och Marianne jämför hiv med andra möjliga sjukdomar fick George en sjukdom 

som han ser som värre än hiv och som gjorde honom ”sjuk på allvar”.
132

 Det indikerar att han 

anser att hiv inte gör honom ’sjuk på allvar’. Medan hiv är ett dolt handikapp märks cancer 

mer fysiskt konkret.
133

 Gränsen mellan frisk och sjuk görs alltså mer flytande av George än 

vad McRuer påstår att funktionalitetssystemet skapar genom sina dikotomier. George berättar 

om behandlingen och hur livssituationen påverkades men också att han blev friskförklarad för 

inte så länge sedan. Han säger: ”Ja, och nu sitter jag här. Men jag fick perspektiv för vad som 

är viktigt.” Det var alltså cancern och inte hiv som satte George tillvaro i gungning och som 

fick honom att ändra livsinställning. För Doris är det hiv som har ändrat hennes livsinställning 

och liksom Rhoda ser hon livet efter hiv-diagnosen som en andra chans med nya synsätt.
134

  

Det som George tycker är sämst med hiv är hur sjukdomen påverkar den sexuella 

praktiken, ”att inte kunna ha sex utan kondom”. Också George utgår alltså från en önskan om 
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kondomlöst sex, vilket visar att den ideala sexuella praktiken är oskyddad. Det indikerar även 

Doris. Jag ser alltså hur hiv manifesteras eller blir performativt
135

 i den sexuella praktiken i 

och med att hiv bryter med sexuella normer. På så vis görs hiv/kondomanvändning till 

någonting avvikande från den antagna friskheten, hiv-negativiteten. Efter en stunds betänketid 

om det negativa med hiv börjar George berätta om sina erfarenheter av öppenhet, tilltro och 

om beroendet av andra människors tystnad: 

 

GEORGE: Fast det fick konsekvenser också. Hiv. När jag berättade för mitt ex och hon blev helt galen, 

eller hon var lite galen. Exet, hon hotade att avslöja mig. Att säga att jag var bög och hade hiv till alla jag 

kände, att ringa till jobbet. Jag var ju inte bög, det borde hon ju fattat, jag har ju levt med kvinnor, jag levde 

med henne, så den stämde ju inte. Jag var hiv-positiv… ja och bisexuell…, ja, jag och min tjej nu, vi är båda 

bisexuella, men hon den här tjejen tänkte säga det, att jag är bög och hivsmittad och säga det till min familj, 

mina barn.  (mina kursiveringar) 

 

För att föregå sin före detta flickvän började George att berätta för sina döttrar och sina 

föräldrar, som ”tog det bra och förstod när [han] förklarade”.
136

 Bästa vännen och kollegan 

berättade han för eftersom vännen såg att någonting som var fel, att George verkade ledsen, 

pressad och arg. Rädslan för att bli beroende i en relation handlar också om tillit till en 

persons lojalitet, även ifråga om hiv-statusen som ofta är en hemlighet som få är helt öppna 

med.
137

 Att hiv är förknippat med skuld och skam och föreställningar som Bredström, Ljung 

och Sörberg visat på medför att få personer varken vill, vågar eller orkar vara öppna med att 

de är hiv-positiva.
138

 För George innebär den selektiva öppenheten att han riskerade att bli 

outad både som hiv-positiv och som bög. Dessa positioner görs därmed avvikande. I och med 

att George själv berättar och är öppen kontrollerar han informationen. Skulle han ha varit helt 

öppen hade den före detta flickvännen inte haft så mycket att hota med att berätta.  

Homofobi är någonting som återkommer i samtalet med George. Både före detta 

flickvänner och hans syster tycks inte ha accepterat eller respekterat hans bisexualitet utan 

nedvärderat hans sexuella läggning. George förklarar att han är relativt öppen med sin 

sexualitet på arbetsplatsen och att han försöker minska fördomar och homofobi genom humor:  

 

GEORGE: Ja det är ju en del bögskräck på jobbet. Jag är så trött på de där normerna. Brukar vända och 

vrida på det lite, skämta till det, ja att ’Man behöver inte vara bög för att suga av en kompis…’ Vi har 

mycket fysisk träning och var ute och sprang och jag tog på mig extra mycket kläder och då sa en kollega att 

jag var fjollig, och jag sa bara att ’Ja jag känner mig lite bögig idag så jag var tvungen att ta på mig mer 

kläder.’ Jag menar, jag är bisexuell, behöver jag bara en till tröja då? Han började slingra sig som en mask, 

hade inga svar. Haha. Men det är samma sak med hiv och så, fast på Arken, ja jag är stolt, jag kommer hit 

efter jobbet med uniformen och de gillar det. Jag vet att de uppskattar mig, att jag sprider god stämning. 

(mina kursiveringar) 
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När George är trygg utmanar han med andra ord heteronormativitet på sin arbetsplats, även 

om det sker genom reproducering av fördomar och stereotyper. I hiv-nätverket är han en 

statusperson som avviker på ett önskvärt sätt genom sin positiva attityd och sin arbetsuniform.  

Marianne har svårt att komma på någon association alls till hiv, men minns att ’bögar’ 

utpekades som enda riskgrupp på 1980-talet: 

 

MARIANNE: Jag vet inte riktigt. I och med att jag har det blir det ju… men skulle jag inte ha det så skulle 

jag nog tänka på det man såg på teve då, men det är ju klart jag visste ju. Första gången jag hörde det då 

hette det htlv3… eller nånting, och det var [19]83 första gången jag hörde nånting, men då sa man att det 

bara var bögar som fick det och det tycket jag var väldigt konstigt, mycket konstigt. Men sen började man 

höra om att annat också. […] Om jag inte hade det kanske, och om du frågat mig innan kanske hade jag 

kommit på fler ord. Det blir kanske… Eftersom jag har det, det blir en sån stor del och det är klart jag 

tänker på det varje dag, jag tar ju mediciner. Men jag går ju inte och tänker på det varje sekund. Efter alla år 

går jag ju inte och tänker på det hela tiden. (mina kursiveringar) 

 

Mariannes berättelser visar på diskrepansen, skillnaden, mellan allmänna föreställningar om 

hiv som syns via media och den hiv-positivas livssituation. Hon är medveten om att hon hade 

förhållit sig annorlunda till hiv om hon inte hade fått hiv. Som hiv-positiv tvingas man alltså 

omförhandla sina föreställningar om hiv som är de hiv-diskurser om skuld, skam och 

riskbeteende och grupper som Bredström talar om.
139

 Hopp och kampvilja beskrivs av Nilsson 

Schönnesson som strategier för att få ökad livskvalitet och ökat människovärde.
140

 Den egna 

identiteten berör hiv och är ens föreställningar enbart negativa blir det troligen svårt att leva 

med hiv.  

 Till skillnad från George, Doris och Rhoda uttrycker Marianne explicit att hiv är en stor 

del av hennes liv. Hiv manifesteras i medicinerna som blir Mariannes dagliga påminnelse. I 

intaget finns en performativ del där hiv görs.
141

 Konsekvensen är tydlig: äter du inte 

mediciner kommer du att dö. Marianne kämpar även mot den tystnadskultur som finns kring 

hiv och som skapar ensamhet och rädsla för ensamhet eller bestraffning:
142

 ”Sen kan man ju 

tänka på att om man hör ordet i ett annat sammanhang eller är där ingen vet. Då blir det ju ja 

här har jag min hemlighet…”
143

 Dessa tystnadskulturer sätter i sin tur hiv-positiva i en 

avvikande position där erfarenheterna blir tabu och förbjudna att tala om. Det fick negativa 

konsekvenser för Marianne i form av ett reducerat nätverk med gamla vänner: ”Det finns en 

person som jag har tappat kontakten med och det är ju på grund av, av det här. Jag drog mig 

undan och hon undrade och stod och ringde på dörren. Det fanns aldrig tid och ingen 

möjlighet att berätta för jag hade så mycket, ingen lugn och ro, barnen som var jämt runt 

omkring…” Mariannes ansvar för barnen medförde att det tog tid innan hon kunde prioritera 

sig själv och skapa närhet i sina nätverk genom att berätta om sin hiv-status. 
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 Marianne uttrycker en stor befrielse i att hennes nära vänner vet om hennes hiv-status: ”Ja 

och det är ju så skönt när folk vet då är man ju, då blir man… och så ibland glömmer de. Det 

går det ur dem.” Rörelsefriheten ökar och underordning, skuld och skam minskar när 

Marianne, liksom George, själv tar kontrollen och berättar om sina erfarenheter. Det sämsta 

med hiv enligt Marianne är som sagt stämpeln av skam: 

 

MARIANNE: Det är ju, det… Att det ska vara så en sån jävla skamlig sjukdom! Det är en sån jävla skamlig 

sjukdom och alla människor har ju utsatt sig för det. Som en tjej sa, att alla som har barn har ju en gång 

utsatt sig för oskyddat sex. Men att det är så jävla skamlig men att sånt som sprids av mat och av luft det är 

ju inte skamligt men det är ju mycket mer smittosamt och det här är ju inte så smittosamt när man vet om 

det. Då är det inte så smittosamt. […] Men att det är ju fortfarande så där att för säkerhets skull, att inte 

dricka ur samma glas. Det är så fjompigt. Jag vet en gång innan jag fick reda på det här och det var en man 

som vi visste hade det och han var mycket i tvättstugan och kvinnorna, grannarna tyckte att han kanske inte 

skulle använda tvättmaskinen, vågar man det?, sa de. 

DESIREÉ: Vad tror du att beror det på? 

MARIANNE: Ja okunskap, och att man inte vill veta och lite det här… ja han var ju bög då, ja att man 

ställer sig över, är lite för mer, att mig kan det inte drabba… Rädsla för det okända. […]. Och när jag blev 

smittad. Jag visste inte att han hade det och jag hade somnat, vi brukade alltid använda kondom.  

DESIREÉ: Var det ett övergrepp då?  

MARIANNE: Det kan man inte säga heller. Vi hade varit ute och festat och kom hem och jag somnade 

innan han skulle äta och så vaknade jag och märkte… (mina kursiveringar) 

 

Trots att alla har utsatt sig från någon form av risk för hiv menar Marianne att det ändå finns 

en oförståelse, eller en förnekelse grundad på rädsla. Att distansera sig från hiv och sätta sig 

över de som pekats ut som riskgrupper skapar ett vi och de som i sin tur försvårar både det 

preventiva arbetet och livet för hiv-positiva.
144

 Jag ser även hur Sörbergs tes om att hiv skapar 

mer rädsla för det okända än för döden i Mariannes förklaringar till skammen. Det är stor 

skillnad mellan Mariannes och Rhodas syn på hiv genom att Rhoda syn faktiskt motsäger 

Sörbergs tes när hon absolut sammanför hiv med döden. Kanske beror det helt enkelt på att 

Sörberg analyserar svenska mediala diskurser eller så visar det på att Sörberg själv 

reproducerar svenskhetsnormer kring hiv?  

När jag frågar Marianne om vad det bästa med hiv är blir hon provocerad: ”Ja jag vet inte. 

Folk försöker hitta tröst i allt. Man försöker hela tiden hitta det. Som det där programmet om 

lycka och glädje, då sa en kvinna som fått cancer att man kanske ska injicera cancer om alla 

blir så glada och jag kan säga samma sak om hiv, liksom det får vara någon måtta och ska 

man känna sig glad för att man har fått det? […] Det är, suck, det är för mycket. Immun-

systemet är defekt.”
145

 McRuers uttalande som frågar om en person inte hellre skulle vilja 

vara som en själv
146

 och som är riktat från en hiv-negativ till en hiv-positiv är internaliserat av 
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Marianne. Samtidigt existerar det faktum att hiv för de flesta troligen varken är en självvald 

eller önskvärd sjukdom. 

I Mariannes berättelse finns som sagt en intressant könsdimension där hon har svårt att få 

tid och rum för att berätta om hiv för sina vänner eftersom hon har hand om barnen. Dessutom 

fick Marianne hiv när en man hade sex med henne medan hon sov, vilket kan klassificeras 

som ett övergrepp. Men hon ser sig inte som ett offer för ett övergrepp. Det kan vara en form 

av självförnekelse. Att inte se sig som en part i ett sexuellt övergrepp påminner även om (de 

sydafrikanska) kvinnorna i Longs studie som gör offermotstånd. De vägrar att se sig som offer 

och se männen som förövare.
147

 Maktpositioner finns bland hiv-positiva, menar Marianne och 

skiljer liksom Doris mellan förvärvad hiv och hiv som olycksfall: 

 

MARIANNE: Andra som har fått det via sex vi är så slarviga så vi kanske smittar nån annan men 

blödarsjuka de är ju lika smittsamma men de har nog antagligen inte sex. 

DESIREÉ: Hmm. 

MARIANNE: Men det är ju. Och det kanske inte du vet det om. Så var det mest förut men det finns en 

hierarki där blödarsjuka tycker, de tycker att de är förmer än andra. De har minsann fått det. De hade ju 

kunnat haft barn och så. Men de sa att de fått det utan egen förskyllan som man menar då. (mina kurs.) 

 

Marianne synliggör alltså den hierarki som finns bland hiv-positiva som baseras på delaktig-

het i hiv-smittan och som skiljer ut vissa som offer, andra inte. Det är en hierarki som liksom 

samhällets hiv-diskurs är kopplat till sexualitet och moral. Jag ser alltså att hiv-positiva är en 

del av samhällets hiv-diskurs samtidigt som hiv-positiva förhandlar med dessa positioner och 

ibland utmanar dem. 

 

”Jag tror att jag behöver må bra själv för att må bra. Det här med att man hänger upp 

sig på en karl, och så där, det leder inte till nånting, det blir bara tvärsom” (Marianne) 

För att få ta del om informanternas livsstrategier ställde jag frågor om vad det är som gör 

dem glada och vad som får dem att må bra.  

Marianne ser lyckan i att vara funktionell i bemärkelsen att kunna gå, springa och inte vara 

rullstolsburen. Den funktionella kroppen är alltså en kropp som är rörlig och det överskuggar 

delvis den ’defekt’ som immunförsvaret får genom hivviruset. Det dolda handikapp som hiv 

på många sätt upplevs som, enligt Ljung,
148

 rangordnas lägre än ett synligt handikapp. Det 

yttre ges alltså större betydelse än det inre, trots att hiv är en dödlig sjukdom utan mediciner. 

Jag ser därmed hur funktionalitet och hälsa är någonting som görs,
149

 närmast presteras och att 

man som hiv-positiv kan passera som frisk eftersom hiv sällan märks:  
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DESIREÉ: En fråga bara. Vad är det som gör dej glad? 

MARIANNE: Ja… Jag tittade på ett program. Det var en repris som jag spelade in och jag talade med en 

person i väntrummet på SÖS. En kille och det var om lycka. Det var en gammal missbrukare och han sa att 

’Nu för tiden har jag inte mycket pengar men jag är glad att jag har pengar och kan gå in och handla mat på 

Ica. Och vill jag ha en tröja. Jag kan inte köpa vad jag vill men vill jag ha en tröja så kan jag köpa det.’ Och 

jag har upptäckt att jag är faktiskt glad över att jag är frisk i benen och att jag kan gå, att jag kan gå, att jag 

kan röra på mig, att jag inte sitter i rullstol, det är ju. Jag kan gå på gymmet. Och sen är det inte ofta jag får 

de där endorfinerna de pratar om, när man joggar så kan mina tydligen komma in i en andra andning, men 

det har jag inte riktigt upplevt. Bara en gång på ett stepp-pass då trodde jag först att jag skulle dö, haha, men 

sen kom jag igång, haha. (mina kursiveringar) 

 

Att positionera sig till det som är ens situation (jag kan) men också till det som inte är ens 

position (jag inte) fungerar som en strategi för att öka sitt eget värde. Det talande ”Jag är i alla 

fall inte så där…” som McRuer ser i samband med tal om hiv,
150

 omvandlas bland hiv-

positiva och riktas någon annanstans. Rullstolsburna görs därmed till mer avvikande än hiv-

positiva.  

Marianne upplever sig inte som beroende av andra. Relationen till henne själv är det 

viktiga, menar hon. Marianne berättar vad hon behöver för att må bra: ”Ja, ärligt talat, jag tror 

att jag behöver må bra själv för att må bra. Det här med att man hänger upp sig på en karl, och 

så där, det leder inte till nånting, det blir bara tvärsom. Jag tror att man måste vara stark själv 

och må bra och ta hand om sig själv för att må bra. Det finns ingen liksom genväg.” Marianne 

tycks använda sig av några de strategier som Nilsson Schönnesson redogör för, nämligen 

hopp, kampvilja och självkänsla.
151

 Genom mindfulness försöker Marianne också leva i nuet 

och sluta älta det förgångna, men det finns samtidigt en längtan efter samhörighet och efter en 

kärleksfull relation olik relationen med hennes före detta make:  

 

MARIANNE: Ja… Jag tror att man ska lyssna också på sig själv. Att när man märker till exempel, i ett 

förhållande, om man märker att, nähä, det är nånting, och man blir misstänksam eller undrar över nånting då 

är det i regel inte bra. Och det har ju visat sig i efterhand att jag har haft rätt. Det här har inte varit riktigt, 

riktigt… När en människa beter sig konstigt eller man känner till exempel i ett förhållande att den andra inte 

bryr sig om en.  

 

Också Rhoda tror att hennes glädje och lycka är avhängig henne själv. På frågan om vad 

hon behöver för att må bra menar Rhoda att ”[o]m jag inte gör mig glad själv vad ska göra 

det?” Vännerna, familjen och sambon finns också med som glädjespridare men grunden är 

hon själv. ”Just nu, att jag har klarat min utbildning och det gör mig glad. Och. Äh. Och jag 

vet inte. Jag är bara glad nu för tiden. Kanske för att det har börjat ett nytt år också. Jag vet 

inte. Jag hoppas på nya saker. Ja. […] Jag tycker om att träffa nya människor, eum, titta på 

film, lyssna på musik, ta promenader om det är bra väder.” Att klara av sin utbildning och 

röra på sig gör Rhoda glad och är aktiviteter som ökar den sociala statusen och 

självständigheten genom möjligheter till sysselsättning, ekonomi och fysisk hälsa. Rhoda 
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uppskattar promenader men tillsammans med Doris är hon den som är minst fokuserad på 

träning av de fyra informanterna. Doris tränar inte regelbundet som Marianne och George 

men nämner kort in i intervjun, när jag erbjuder mörk choklad att hon inte borde äta 

godsaker.
152

 Det finns ett dåligt samvete och skuldkänslor i Doris uttalande som visar på 

hennes förhandling med hälsonormer. 

Doris som har varit sjukskriven länge och som nu är arbetssökande blir glad av det mesta 

så länge hon ”inte känner [sig] utanför eller instängd”: 

 

DORIS: Om jag känner mig trängd så mår jag inte bra, ärlighet… Det är inte själva hiv-et… Det är det 

andra. Och det där med hiv, det är inte en sån stor big deal att ha hiv. Jag är nog ganska öppen med det.  

DESIREÉ: Vad behöver du för att må bra? 

DORIS: Det är klart jag behöver vänner, och närhet och så, alltså man behöver grundgrejerna också. Och 

tyvärr är man beroende av pengar också. Det var svårt att få i början, man förlorade sin självständighet… 

man är inte beroende av nån annan och jag behöver den friheten. […] Ja. Alltså aktiviteter, man kan inte 

bara gå hemma heller… Och så kärlek, utan att bli dömd… ja. 

DESIREÉ: Är det nåt mer som du behöver?  

DORIS: Min katt, hon gjorde mig väldigt glad, men nu gick hon bort i somras. Det är ju den där villkorslösa 

kärleken… (mina kursiveringar) 

 

Doris önskar sig villkorslös kärlek samtidigt som hon vill behålla sin frihet och inte blir 

beroende. Detta stämmer väl överens med både Wikströms och Nilsson Schönnessons 

rapporter där informanterna är rädda för att beroende men vill bli accepterade och älskade.
153

 

Det kan dock ses som ganska allmänmänskliga behov och hiv-positiva är också 

allmänmänskliga och ska inte reduceras till enbart hiv-positiva. Det illustrerar den dubbla 

referensen i att ha särskilda erfarenheter och samtidigt vara som alla andra människor.
154

 

Doris ger uttryck för att det hon behöver inte har med hiv att göra utan med livet, ”det andra”. 

Hiv kan däremot försvåra saker i livet såsom att ’bli dömd’ och att förhandla med en 

exkluderande hiv-diskurs. Samtidigt verkar Doris ta sitt singelskap och sin längtan efter en 

relation med lugn. Kanske beror det på hennes trygghet i hiv-relaterade nätverk och att hon 

faktiskt är ganska öppen med sin hiv-status, eller så hon gör ett heteronormativt motstånd?  

Det som gör George glad är ”hälsa, träning, frihet, närhet och kärlek. Jag tränar mycket, ja 

i jobbet och så, och är mån om att vara hälsosam.” Med frihet menar han ”frihet[en] att kunna 

göra lite som man vill, att inte göra samma sak varje dag, att ha pengar över att göra mysiga, 

härliga saker. De behöver inte vara dyra, kan vara att ta ett glas vin efter jobbet med den man 

älskar, eller att resa… Ja, livskvalitet.” I George berättelse finns en kombination mellan att 

njuta av livet och bota livsstressen som Ljung sett hos hiv-positiva
155

 och kompensationen för 

den bristande kontrollen över sjukdomen som hiv-positiva delvis lever med. För att 
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kontrollera sin hälsa och sitt liv i övrigt göra man allt man kan för att påverka immunförsvaret 

och den sociala situationen på ett förbättrande sätt. På så vis ’gör’ George också hälsa och 

passerar som frisk med en socialt gångbar kropp.
156

  

 

”I början kände jag att jag hade svikit min familj, men när jag berättade för [mamma] 

kände jag inte så.  De här, de älskar mig, det spelar ingen roll att jag har hiv, de älskar 

mig” (Rhoda)  

Strategier och tankar om relationer blir uppenbara när man talar om de relationer och 

personer som är viktiga och vilka som har stöttat en. Genom att synliggöra de personer som 

har vardaglig och praktisk betydelse ges också vetskap om personens sociala nätverk.  

Rhoda berättar om varför hennes närmaste är viktiga och hur hon upplevde det att berätta 

om sin hiv-status för sin familj: 

 

RHODA: Jag tror att det beror på att det är de som förstår mig. När jag berättade för min mamma så var hon 

jätterädd, hon är fortfarande rädd, men jag har pratat med henne, berättat om mediciner, det var inte lätt för 

henne, men hon har alltid funnits där. I början kände jag att jag hade svikit min familj, men när jag berättade 

för henne kände jag inte så. De här, de älskar mig, det spelar ingen roll att jag har hiv, de älskar mig 

DESIREÉ: Vet alla om det? 

RHODA: Nej… de som är närmast mig. Jag har berättat för mamma, och för mina syskon, och tre av mina 

kusiner. Därför att de förstår mycket av det. De andra… jag väntar lite, tills vi ses, jag berättar inte på 

telefon. (mina kursiveringar) 

 

Rhoda berättade om sin hiv-status för att hennes familj och vänner skulle få större förståelse 

för att hon förändrats och varit så arg på sistone. Den som har varit henne största stöd är 

hennes mamma, vilket bryter mot det heteronormativa där partnern är högst upp i hierarkin.
157

 

Rhoda drar paralleller mellan stödet och moderns vana vid hiv, en vana som troligen är större 

i det afrikanska land där mamman bor. Moderns association mellan hiv och döden har Rhoda 

minskat genom att berätta om de mediciner hon får tillgång till i Sverige. Trots det geograf-

iska avståndet är Rhodas närmaste i Afrika. Möjligen gör denna sociala situation med avstånd 

till sitt viktiga nätverk henne mer sårbar. Det framgår dock inte i samtalet med Rhoda som 

berättar om vänskapsrelationer med andra kvinnor från afrikanska länder som lever med hiv i 

Sverige. Men Rhoda berättar också om sitt missnöje med att nätverken i den medelstora 

svenska staden är för små.
158

 Jag kan här se en viss isolering som påminner om delar av 

Mariannes berättelse och skiljer sig från Georges och Doris’ berättelser. Möjligen påverkar en 

exkluderande vithetsdiskurs Rhodas isolering från andra hiv-positiva.
159
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Rhoda påpekar att hiv inte syns utan är någonting som man ibland måste berätta om: ”man 

kan inte veta att man har det, det står inte skrivet på min panna.” Återigen ser jag hur 

informanternas berättelser innehåller synen på hiv som ett dolt handikapp som manifesteras i 

särskilda situationer. Hiv tycks manifesteras, göras, främst i sexuella relationssituationer 

vilket medför en tydlig förhandling med makt och underordning för den hiv-positiva som kan 

undvikas genom en relation med en annan hiv-positiv. I jämförelse med Wikströms rapport 

var det 40 % av informanterna som helst ville ha sex med en annan hiv-positiv person, vill 

samtliga fyra informanter helst träffa en annan hiv-positiv partner.
160

 Doris är den som är mest 

öppen för att träffa en person som inte lever med hiv. I Rhodas berättelse märks även vikten 

av (villkorslös) kärlek och bekräftelse tillsammans med självständighet som en strategi för att 

få bort de skuld- och skamkänslor som hiv-positiva kan uppleva.   

Georges föräldrar, döttrar, bästa vän och den nya flickvännen är de viktigaste personerna i 

hans liv. När det gället hiv har både bästa vännen och Georges flickvän, som också är hiv-

positiv, varit ett stort stöd. Han påpekar dock att den före detta flickvännen som utpressade 

honom också är en viktig person i hans liv, fast på ett negativt sätt. 

Också för Doris är gemenskapen med och stödet från andra hiv-positiva viktigt: 

 

DORIS: […] Det är svårt för nån icke hiv-positiv att exakt sätta sig in…  

DESIREÉ: Vilka eller vem har varit bästa stödet kring hiv? 

DORIS: Ja *, men han har ju hiv han med… Men de har varit bra på att stötta också men egentligen 

talar jag inte så mycket med pappa, med mina vänner så mycket. Ja det är lite… Ja, men det är inte 

mycket som har förändrats vilket i och för sig också är skönt. Det är ingen som reagerar på det man 

säger. Det var snarare i början när vi skulle laga mat och jag rörde om i maten och tänkte vågar de äta 

det här och då sa de ’Ja men skärp dej’ och så tog dem glassen ur handen till exempel.[…] Ja, det är en 

del av mig, och ändå inte…(mina kursiveringar)  

 

Nilsson Schönnesson menar att heterosexuella kvinnor sällan ingår i nätverk med hiv-

positiva.
161

 Det motsäger samtliga tre heterosexuella kvinnliga informanter i min studie, även 

om både Rhoda och Marianne verkar skilja mellan hiv-nätverk och andra vänner mer än vad 

Doris gör.  Doris är också den informant som har berättat om sin status för flest personer.
162

 

Att ha vänner som älskar en och förstår och avdramatiserar hiv och rådande representationer 

av hiv underlättar tillvaron. I viljan till gemenskap med andra hiv-positiva finns både ett 

behov av att dela med sig av erfarenheter och att uppleva sig som normal. Doris använder 

formuleringen ”icke hiv-positiv” vilket visar att i kontexten tillsammans med mig som 

intervjuare och oss två i rummet är hiv norm. I behovet av gemenskap med andra som lever 

med hiv finns även tendenser till föreställningen om likhet, det vill säga att alla hiv-positiva 

delar erfarenheter och är lika, trots att livssituationen skiljer sig åt markant för olika individer. 
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 Doris har berättat om sin hiv-status för cirka trettio personer i jämförelse med att Marianne, Rhoda och 

George har berättat för cirka tio personer var.  
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I realiteten förhandlar dock alla hiv-positiva mer eller mindre med samhällets hiv-diskurs. Det 

är en gemensam nämnare som möjligen skapar viljan till en för en själv inkluderande och 

normaliserande hiv-positiv (fri)zon.     

Mariannes viktiga personer är hennes barn, barnbarn, en man i USA och en väninna som 

också har hiv:  

 

MARIANNE: [Det är] en fem-sex stycken [vänner] och så har jag ju han där i USA då och han är ju 

också viktig på sitt sätt.  

DESIREÉ: Var har du för relationsstatus? 

MARIANNE: Men jag är ju singel fast jag har någon som tänker på mig i USA. 

DESIREÉ: Är det en öppen relation? 

MARIANNE: Vad menas med det?  

DESIREÉ: Ja, att man inte behöver vara monogam. 

MARIANNE: Jo det tror jag att han vill, haha. Och han är inte ute så mycket... Men han har ju träffat… 

men han är ju inte tillsammans med henne, han är inte tillsammans med någon annan. Och jag skulle ju 

kunna träffa någon och ha sex med men jag är inte så intresserad av det. Jag skulle inte bry mig på det 

sättet men jag orkar inte hålla på med det. […] Man går ju inte ut och har one night stand så här. 

DESIREÉ: Så här, hur menar du? 

MARIANNE: Nä men jag är inte så intresserad av det och det skulle ju blir ytterligare komplicerat av 

hiv. (mina kursiveringar) 

 

I samtliga av Mariannes viktigaste relationer vet personen om att hon lever med hiv. Närheten 

och gemenskapen med personer behöver således inte enbart bero på hiv-statusen som 

gemensam nämnare utan också på kännedom om den, trots att närhet också underlättar öppen-

heten. För Marianne är öppenheten villkorad och sker inte vid sexuella engångstillfällen som 

hon betraktar som en utsatt situation med en person hon kanske inte känner så väl. Därför 

undviker hon dessa tillfällen. I orden manifesteras hiv och Marianne finner det omöjligt att 

säga dessa ord i en potentiellt sexuell situation i Sverige. Hon utmanar dock hetero-

normativitet i och med att hon inte definierar kärleksrelationen, utan bestämmer själv 

ramarna. 

 

”Framtiden är ljus. Den blir ljusare. Haha ” (Doris) 

Eftersom uppsatsen inte bara syftar till att analysera de hiv-positivas berättelser om sin 

pågående situation utan också av synen på framtiden och de framtida relationerna fick 

informanterna berätta om sina drömrelationer och om framtidsscenarier.  

George är enormt nöjd med sina relationer just nu. Han berättar inlevelsefullt om mötet 

med sin flickvän och hur fantastiskt de har det tillsammans. George berättar att han inte 

behöver drömma om en drömrelation eftersom han lever i den relationen nu. Den senaste 
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tiden verkar de flesta av George relationer ha förbättrats och han säger att han har landat och 

mognat sedan han träffat ”kvinnan i [sitt] liv”.  

 

GEORGE: Jag lever ju en drömrelation. Jag vill inte ha någonting annat, ingen annan! Hon är perfekt. 

Nyårsafton firade vi tillsammans. Det var den mysigaste på 10 år. 

DESIREÉ: Hur har ni det ihop? 

GEORGE: Vi passar ihop på alla plan. Liknande intressen, livsinställning, ja vi är till och med bisexuella 

båda två, och hivpositiva. Vilka är oddsen för det? Hon är kvinnan i mitt liv – allt stämde. Vi är sambo 

varannan vecka nu, men hennes andrahandskontrakt går ut 1 april, ja fast det är inget skämt haha, och hon 

ska inte förlänga det, lägenheten. Hon ska bo med oss, det är bara upp till flickorna [döttrarna] att bestämma 

när. Det ska kännas bra, men vi kommer att förlova oss, vi har tittat på ringar. Jag har inte varit så 

intresserad av att gifta mig och inte * heller, men nu känns allt rätt. Vi ska gifta oss, kanske köpa hus. Vi 

tittar lite i södra Sverige… det är så dyrt i stan. Det vore bra att få ner kostnaderna, få mer pengar över till 

annat, till livskvalitet. Vi vet vad för slags hus vi vill ha. Lågenergihus, två växthus, självförsörjande i stor 

utsträckning, nära till kontinenten.  

DESIREÉ: Ni är lika?  

GEORGE: Ja. Båda är till och med flirtiga, ja med serveringspersonal, eller i mataffärskassan… och det 

visar sig att vi har samma smak? Ja åt båda håll. Det är kul. Haha. (mina kursiveringar) 

 

George lever mer heteronormativt nu än tidigare med framtida väntade samboskap och 

äktenskap. Hans heteronormativa liv gör honom nöjd och belönar honom därmed i enlighet 

med de principer om hur normer fungerar enligt Butler.
163

 Ser jag på George i relation till 

samhällets (negativa) hiv-diskurs får jag en annan bild. Mycket av hans nöjdhet eller lycka 

kan förknippas med att han inte upplever sig som sjuk av hiv. Möjligen beror George 

normaliserade syn på hiv på att han lever med en kvinna som också är hiv-positiv, och som 

också är bisexuell. I paret skapas därmed en gruppnorm där det hiv-positiva och bisexuella 

livet är självklart och där George blir ett acceptabelt subjekt.
164

  

Önskan om att få vara normal, eller bli ett acceptabelt subjekt som Butler uttrycker det, 

kan också vara en orsak till den drivkraft som även Rhoda, Marianne och Doris uttrycker. 

Både Rhoda och Marianne vill endast leva med en annan hiv-positiv person. En annan orsak 

är förstås rädslan att smitta den som inte har hiv.
165

 Att hiv kan normaliseras mellan hiv-

positiva märks också i informanternas samtal med mig där vi-et uttrycks. Detta vi av 

samförstånd har även jag använt i talet med informanterna både innan och under intervjun, 

trots att erfarenheterna av hiv ser olika ut för olika individer.  

Doris har den senaste tiden börjar drömma om en parrelation: 
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 Eftersom det finns flera hiv-stammar menar Smittskyddsinstitutet att även hiv-positiva ska använda kondom 

vid sexuell kontakt med varandra för att förhindra resistens.  
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DORIS: Jag drömmer om fred på jorden, skratt.  Nej men jag har nog börjar drömma om att hitta den där 

mannen i mitt liv, att liksom bilda familj… Förutom mina vanliga drömmar, en del omöjliga, och mindre 

omöjliga drömmar, ett jobb… […] Men på sistone så har mina kompisar börjat ploppa ut barn hit och dit… 

Eller så får man hitta en homosexuell som har lite sperma över och få ett barn att dela på. 

DESIREÉ: Är du flexibel? 

DORIS: Det löser sig… Ja, jag kan ju inte inseminera, där är jag rätt körd. Ja det löser sig utan att man 

hamnar i fängelset… i värsta fall får man smyga in i badrummet med kondomen och vända ut och in på den. 

Men det hoppas jag att det inte blir. Haha. (mina kursiveringar) 

 

 

Doris förhandlar med heteronormativtet kring barn som hennes vänskapskrets repeterar. Det 

finns en social press på att skaffa barn som ökar Doris vilja att skaffa familj.
166

 Att skaffa barn 

är en större utmaning för en hiv-positiv person och insemination är inte tillåtet för hiv-positiva 

singelkvinnor ens i Danmark. Doris skämtar om att begå ett övergrepp och stjäla sperma från 

en man för att få ett barn men helst vill hon ha barn tillsammans med den man som hon i 

framtiden också lever med. Kanske kan hon skriva in sig på en dejtingförmedling för att hitta 

honom, säger hon, men tillägger snabbt att det vill hon inte alls.
167

 Till skillnad från Marianne 

är Doris inte rädd för att berätta om sin hiv-status för nya personer och hon har flera positiva 

erfarenheter av så kallade one night stands.
168

 Antingen är inte hiv samma hinder gällande den 

sexuella praktiken för Doris eller så har Doris en annan motivation och vilja till att ha 

tillfälliga sexuella förbindelser än Marianne. Kanske spelar också deras olika åldrar och 

erfarenheter roll. I enkäten var det sex av arton som valt att berätta om hiv för ett så kallat 

krogragg och fått ett positivt bemötande så det finns en praktisk möjlighet. 

Doris är trots sin nyuppkomna dröm lugn över framtiden: ”Framtiden är ljus. Den blir 

ljusare. Haha”, skrattar hon. ”Man ska inte ha så höga krav, folk är som dom är, jag är väl 

flexibel… Humor… det kan ju inte bara vara allvar. Det gäller väl det mesta. Om jag ska 

acceptera andra så får de acceptera mina små fel och brister… Kärlek… närhet… det är 

klart”, säger Doris. Hon ser vänskap som den viktigaste ingrediensen genomgående i alla 

slags relationer och gör ingen relationshierarki, vilket bryter med det heteronormativa som 

klassar parrelationer högst.
169

  

Marianne pendlar mellan självständighet och viljan att höra till samt att vara trygg i en 

relation. Hennes relation i USA som är ganska sjuk kanske ska göra henne till sin närmaste 

anhöriga i kontakten med sjukhuset. När jag frågar hur det känns säger Marianne att: ”Ja det 

blir liksom både och. Det vore roligare och om han vore här så att vi kunde vara tillsammans. 

Men samtidigt så känner jag att jag börjar bli gammal och man inte orkar inte heller så 

mycket. […] Ja både och. Och när jag har ett arbete så har jag inte tråkigt. Och så har jag 

gymmet så jag har inte tråkigt.”
170

 Tvåsamhet är inte så viktigt för Marianne även om 

relationen är trevlig och hon önskar att de kunde tillbringa mer tid tillsammans. Det är dock 

relationen till sig själv som är viktigast. Inställningen beror både på självständighet och på 

Mariannes tidigare (negativa) erfarenheter: 
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MARIANNE: Man hoppas att man har en bra relation och att man kan lita på varandra, Som den här 

mannen som jag gifte mig med och det förstår jag ju att han lämnade mig när han fick sitt uppehållstillstånd 

eller ja han började var ute, han var ju inte kär i mig, det fattar jag ju. Det var inte äkta. Han ville bara ha 

uppehållstillstånd och … Jag vill ha människor omkring mig som är ärliga inte människor som har dolda 

avsikter. […] Men sen det är väl inte säkert att jag kommer att träffa nån Drömprins… (mina kursiveringar) 

 

Marianne har haft flera relationer med afrikanska män både innan och efter hon fått sin 

diagnos. Efter diagnosen har hon endast haft en relation med en svenskfödd man. Hon menar 

att hon inte vet hur hon skulle berätta det i Sverige och att det finns en annan förståelse i 

afrikanska länder. Det påminner om Rhodas resonemang om att det i afrikanska länder finns 

en större vana vid hiv:  

 

MARIANNE: Nej inte i Sverige. Men när ska man säga det? Jag har aldrig utsatt mig för det... Jag har inte 

träffat de som har hiv i Sverige, eller jo en gång förresten men det var bara sex. Annars har jag ju inte tillåtet 

mig att bli kär i någon, inte i Sverige. Och jag berättade ju det för min man, vi träffades i * och jag ville ju 

att han skulle veta. Vi hade träffats några gånger och sen berättade jag det. […] Han blev chockad, han hade 

inte förväntat sig det att vita kvinnor… Det hade han inte trott… (mina kursiveringar) 

 

Som vit tycks Marianne passera som hiv-negativ i Afrika, för hiv-diskursen kopplar samman 

hiv med svarthet. Att göra vithet är alltså detsamma som att göra friskhet, hiv-negativitet och 

att göra hiv-positivitet innebär att göra svarthet, enligt kategoriseringarna. Möjligen bidrar hiv 

med ett ifrågasättande av vithetens vana som Ahmed talar om?
171

   

Det är intressant att Marianne som i samtalet med mig talar en del om svenska kvinnor 

som utnyttjar afrikanska män inte för in sig själv i den maktrelationen. Istället upplever hon 

att den afrikanska mannen, hennes före detta make, utnyttjade henne. Denna dubbelhet, eller 

dubbelmoral, synliggör den komplexitet som finns i relationer mellan människor där makten 

är flytande och kontextuell. Mariannes överordning som vit person med ekonomiska fördelar, 

trots sin dåliga äldrevårdslön, i jämförelse med de afrikanska männen hon träffat balanseras 

av hennes hiv-status. Genom att förhålla sig till olika personer får Marianne olika mått av 

rörelsefrihet som hon kanske inte skulle ha fått i Sverige som äldre medelålders, hiv-positiv, 

vit kvinna i ett lågavlönat yrke. I Afrika drar hon alltså fördel av att inte tillhöra den utpekade 

riskgruppen och av att relativt sett ses som och betrakta sig själv en statusperson. 

På samma sätt som Doris förhåller sig till hiv som en dubbel referens
172

 är Mariannes 

önskade relation inte så mycket baserat på hiv som på andra tidigare (negativa) erfarenheter. 

För Rhoda är ursprungsfamiljen viktigast men hon har också en önskan om att träffa en 

partner som också har hiv, samt att skaffa en familj. ”Nu när jag har min utbildning och 

drömmer [jag] om att ha ett bra jobb. Och att skaffa en familj”, berättar Rhoda och fortsätter: 
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RHODA: […] Jag tänker att jag har fått en andra chans. Jag vill göra allt bättre. […] Min familj och 

mina vänner… jag behöver ingenting där. Men om jag behöver kärlek, jag tänker att jag vill ha någon 

som är hiv-positiv. Det känns enklare. Alla vill att någon som förstår dem. Att bli älskad för den man är. 

Det finns saker som är enklare att göra med den som är hiv-positiv.  […] Därför att om man har någon 

som inte har hiv är jag rädd att jag kan smitta honom. Och jag vill inte det. (mina kursiveringar) 

 

Det blir uppenbart att Rhoda är i underläge i relation till sin nuvarande man som är hiv-

negativ och som varken verkar förstå eller älska henne villkorslöst. Det är en heterosexuell 

relation med kärlek, sex och barn som Rhoda eftersträvar, och vars ideal enligt Rosenberg och 

Roseneil styrs av en heteronormativ diskurs.
173

 Sexuallivet påverkas för starkt av att Rhoda är 

hiv-positiv och maken hiv-negativ och det skapar en rädsla hos henne för att smitta honom, 

trots att det finns säkra sexuella praktiker. Hon upplever alltså att hon blir ett avvikande 

subjekt i relation till sin nuvarande man.  

När jag frågar Rhodas om hennes nuvarande man och om de ska skilja sig i framtiden 

säger hon att ”det kommer att bli så”.
174

 För att få den framtid hon vill surfar Rhoda på 

internationella nätdejtingsajter för hiv-positiva och så talar hon med vänner som också är hiv-

positiva. ”Det är inte bara jag det är många som letar”, säger hon. Rhoda hoppas att hiv-

nätverken ska öppna upp för en potential partner men som boende i en medelstor svensk stad 

är utbudet litet och mötesplatserna begränsade. Rhoda önskar att nätverken för hiv-positiva 

vore mer frekventa: ”Ja, om de som är hiv-positiva kommer och vågar träffa andra, det skulle 

hjälpa.”
175

 Att hiv-nätverken är viktiga för individens psykiska hälsa återkommer i såväl den 

tidigare forskningen, teorin som informanternas berättelser. Men nätverken fungerar också 

som mötesplatser för potentiella partners. Att möta en framtida hiv-positiv partner hoppas 

Rhoda på medan George redan har träffat sin drömpartner på det sättet.  
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 Nu ökar oron igen. Dels över min stundande öppenhet, dels över om det jag gör verkligen kan påverka hiv-

positivas livssituation till det bättre. Tänk om jag gör allting värre? Är bilden av synen på (framtida) relationer 

tillräckligt nyanserad? Ger den hopp? Eller är den deprimerande? Gör jag informanterna rättvisa? Är jag för hård 

i mina tolkningar av deras förhandlingar? Kommer uppsatsen att reproducera kategorier och stereotyper mer än 

utmana dem? Hjälp! Men öppenheten handlar mest om mej så det löser sig, även om jag kanske är naiv.  
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8. Avslutande diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att ge en nyanserad bild av sjukdomen hiv och på de individer som 

lever med hiv samt att undersöka vilken syn hiv-positiva har på (framtida) relationer, vilka 

normer som återfinns i berättelserna samt vilka strategier kring relationer och framtiden som 

finns i dessa berättelser. Nu är det dags att avslutningsvis diskutera och sammanfatta 

uppsatsens resultat och därmed även besvara uppsatsens tre frågeställningar. Dessa frågor 

fungerar som rubriker.  

 

 

 

 

 

 

Vilken syn har hiv-positiva på (framtida) relationer?  

Det är olika slags relationer som är viktigast för George, Marianne, Rhoda och Doris. Rhodas 

närmaste är hennes ursprungsfamilj, främst hennes mamma medan Doris inte rangordnar sina 

relationer. Marianne är den som är tydligast med att relationen till sig själv är viktigast och 

George har nyss funnit ’kvinnan i hans liv’ och premierar den heteronormativa relationen.  

Både Rhoda och Doris drömmer om en framtida kärleksrelation. Båda är hoppfulla inför 

framtiden. Den relativa hoppfullheten i att hitta en (framtida) relation reflekteras också i 

enkäten där respondenterna har en viss positiv syn på framtiden (5,9 på skala till 10). Rhoda 

verkar dock mer missnöjd med utbudet i en mellanstor stad. Hon är för närvarande gift men 

känner sig varken förstådd eller älskad i relationen och hon är rädd för att smitta sin partner. 

Rhoda önskar en man som liksom henne är hiv-positiv. Hiv som gemensam nämnare i en 

sexuell relation är oerhört viktigt även för Marianne och George. George glädje ligger också i 

hans och flickvännens gemensamma nämnare som hiv-positiva och bisexuella. Det måste 

finnas tillit för att våga öppna sig och övervinna rädslan att bli outad,
176

 och samtidigt 

förhandla med rädslan för samhällets hiv-diskurs av skuld, skam, sexualmoral och risk-

grupper. 

Doris anser att vänskap är det viktigaste i en relation oavsett relationens form. I viktiga 

vänskapsrelationer kan personen vara öppen med sin hiv-status utan att det påverkar 

relationen negativt. I enkätresultatet ser jag t.o.m. hur vänskapsrelationerna har förbättrats av 

hiv (7,4 på skala till 10). Gemensamt för Marianne, George, Doris och Rhoda är viljan att bli 

älskad för den person man är, en villkorslös kärlek som ger utrymme för ett liv med hiv, utan 

att känna sig beroende. Det verkar giltigt oavsett om man är en person som betraktar hiv som 

en stor eller mindre sak. Relationen till hiv skiljer sig åt men samtliga informanter tvingas 
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Dubbelheten, eller mellanrummen blir så tydliga i de här berättelserna. Det dubbla i att vara precis som vem 

som helst och att ha särskilda erfarenheter. Fast då utgår man också från normer som säger att de där ’vem som 

helst’ är friska, funktionella och hiv-negativa. Och så ser ju inte verkligheten ut. I studien är de flesta 

informanter svenskfödda och lever heterosexuella liv utan prostitution eller narkotika inblandat. De luckrar upp 

hiv-diskursen. Likt ’alla andra’ ser de också olika och lika på framtiden. Men det är klart att det finns 

utmaningar i fråga om livet och relationer som hiv-positiva måste förhålla sig till. Det vet ju jag. Och det finns 

likheter. Jag vet hur viktig omgivningen, ens närmaste nätverk är. Men jag vet också att den viktigaste 

relationen för framtiden och nuet är relationen till sig. Ja alltså för mig: relationen till mig. 
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förhandla med samhällets och sin egen bild av hiv då hiv numera ingår i jaget. Doris menar att 

hiv har givit henne perspektiv på livet medan Rhoda ser det som att hon har fått en andra 

chans. Det påminner om utsagor från personer som har överlevt en sjukdom. Rhoda har 

däremot överlevt att få en diagnos och har överlevt förhandlingen med hiv-diskursen. Det kan 

visa på att det psykiska är mer påtagligt än det fysiska i fråga om hiv, vilket bevisas i 

enkäterna och i Wikströms rapport. Han utpekar ensamhet och isolation som de stora hiv-

relaterade problemen.
177

 Givetvis är de psykiska konsekvenserna påverkade av samhällets 

normer kring exempelvis hälsa, kön och sexualitet som alla möts i hiv-diskursen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka förhandlingar med samhälleliga normer återfinns i dessa berättelser?  

McRuer ser hur dikotomier såsom frisk/sjuk, man/kvinna och heterosexuell/homosexuell 

skapas av hälsonormativitet och heteronormativitet och att dessa är sammanflätade system 

som reproducerar heterosexualitet och den funktionella kroppen.
178

 Sjukdom och friskhet är 

alltså repetitiva praktiker och ideal som inte kan uppnås. Istället är det en repertoar av 

ständiga misslyckanden för att använda Butlers ord.
179

 Hiv manifesteras och görs performativt 

i specifika situationer eftersom hiv på många sätt är en dold sjukdom som inte står skriven i 

pannan. I sexuella praktiker, vid behovet av eller kravet på att berätta om sin hiv-status liksom 

vid medicinering, görs hiv performativt. Att gränsen mellan frisk och sjuk är flytande ser jag 

bland annat i George uttalande om att hiv inte är att vara sjuk på riktigt och att hiv faktiskt 

inte syns på kroppen, en syn som bryter mot samhällets hiv-diskurs med tydliga hiv-

målgrupper. Diskursen antar att hiv syns och endast ’drabbar’ personer i riskgrupper som 

förmodligen även har förvärvat hiv genom ett sexuellt moraliskt tvivelaktigt beteende.  

Främst George, Doris och Marianne passerar på många sätt som hiv-negativa eftersom de 

inte tydligt ingår i riskgrupper och att de lever med hiv avslöjar normen som en repetitiv 

misslyckad praktik. Denna praktik giltigförklarar inte den normativa tankemodellen 

heterosexuellt liv + maskulinitet eller femininitet + vithet = friskhet. Istället för att se hiv som 

ett fenomen som kategoriserar, kan jag i enlighet med Sörberg och Bredström se hur hiv 
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 I enkäterna var det 16 av 32 som ansåg att deras psykiska hälsa påverkades av hiv medan 13 av 32 ansåg att 

deras fysiska hälsa påverkades av hiv. Se enkätresultat, bilaga. Wikström, s. 40-42. 
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 McRuer, 2006a, s. 306. 
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 Butler, 1990, s. 122. 

 

Samtidigt som den här uppsatsen har gjort det lättare för mej att uttala orden genom att min relation till 

studien och fenomenet har skapat en vana, har jag värjt mej än merfrån att uttala orden: ”Jag har hiv.” Den 

performativa handling som dessa ord är och som binder samman mej med hiv, med en bakgrund, med 

samhälleliga diskurser som innehåller skuld, skam, fördomar och tabun, är inte alltid önskvärd. Och på 

samma gång önskar jag störta dessa fördomar och den rådande okunskapen genom att dekonstruera ordet, 

fylla det med ett annat innehåll, vidga, nyansera. Jag vill släppa gisslan genom att avslöja maktrelationer, 

exklusioner, inklusioner och konstruktioner, genom att synliggöra min egen hiv-positions inflätning med 

normer kring kön, sexualitet, etnisk tillhörighet, social status med mera Jag passerar för jag antas inte vara 

hiv-positiv för jag ser svensk och vit ut, jag ser ung ut, jag antas vara heterosexuell, jag ser feminin ut. Och 

när jag ’kommer ut’ som hiv-positiv ifrågasätts exakt det jag antas vara, de normativa positioner vars 

antagande ger mej rörelsefrihet och maktutrymme. Där är normen: den skjuter det som den klassar som 

sjukt ifrån sig. Jag är ett mellanting. Jag skapar funktionalitetstrubbel. Det kanske är något att vara stolt 

över.   
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avslöjar mindre smickrande värderingar i det svenska samhället, det vill säga värderingar som 

kategoriserar och exkluderar. Hiv är alltså inte uppkomsten till dessa kategorier men skapar 

tillfällen för homofoba och rasistiska exkluderingsmekanismer. Hiv kan därmed betraktas som 

ett fenomen med potential att öppna upp kategoriseringar och dikotomier och skapa samsyn 

över kategoriseringsgränserna. Det krävs dock att fenomenet dels analyseras med en kritisk 

hållning till samhällets hiv-diskurs, dels en utgångspunkt från hiv-positivas berättelser. Hiv 

som fenomen har alltså kapacitet att bli ett intersektionellt projekt, liksom Mattsson ser som 

målet med vithetsstudier. Hiv är ett område där det kan spåras ”hur samsyn och inkluderingar 

skapar vi-formationer över könade gränser, och hur lojalitet och illojalitet uppstår och tar 

form efter etniska linjer.”
180

  

Hälsonormativitet med ideal om den funktionella och hälsomedvetna människan visar sig 

på en mängd sätt i dessa berättelser. Både Doris, Rhoda och Marianne uttrycker att de har 

blivit mer medvetna om sin hälsa. Hiv har alltså givit kunskap och skäl till att inte ignorera 

kroppen. Att inte vara hälsosam väcker skuldkänslor hos Doris, medan Marianne och George 

poängterar intresset och vikten av hälsa, träning och kost.
181

 Rhoda befinner sig i 

mellanrummet. Hiv har alltså resulterat att kroppen blivit mer påtaglig, även om hiv inte syns. 

Det dolda handikapp som hiv kan vara göms ytterligare genom att den hiv-positiva 

kontrollerar kroppen och gör den socialt gångbar,
182

 synbart frisk. Samtidigt som denna 

kroppskontroll balanserar upp hiv-virusets relativa okontrollerbarhet. 

George, Doris, Marianne och Rhoda förhåller sig olika till heteronormativitet. George 

definierar sig som bisexuell, Doris definierar sig som bög för att hon umgås med ’bögar’ och 

kan tänka sig att skaffa barn tillsammans med ett gaypar eller en gaykille, Marianne lever i en 

öppen heterosexuell relation och ser sig som både singel och tillsammans medan Rhoda är gift 

med en man men drömmer om en annan framtida relation. Liksom människor generellt 

förhandlar informanterna med heteronormativitetens ideal och förväntningar. Det finns delvis 

ett stort missnöje med den sexuella praktik som hiv har som konsekvens, det vill säga skyddat 

sex. Hiv-negativitet antas i den sexuella praktiken där kondomanvändning inte anses vara det 

mest optimala. Både Doris och George uttrycker detta samtidigt som Doris poängterar att nu 

måste hon skydda sig och kan inte får andra sti-sjukdomar, sexuellt överförbara sjukdomar. 

Oskyddat sex franmstår som normativitet för sexuell praktik och hiv-negativitet tas för givet. 

Som hiv-positiv kan dock sexuella praktiker och att skaffa barn innefatta större utmaningar än 

för en hiv-negativ.  

Könspositionen är viktig i analysen av berättelserna. Det finns hinder i att ’vara’ kvinna 

enligt Mariannes berättelser där hennes ansvar för barnen förhindrade öppenhet gentemot 

vänner. Både hon och Rhoda har blivit smittade med hiv i övergreppssituationer men 

definierar sig inte som offer eller ens rubricerar det som övergrepp. Förutom viss 
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 Mattsson, s. 19. 
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 Läkare rekommenderar vanligen patienter till daglig motion, varierad kost, ingen överkonsumtion av alkohol 

och att inte röka för att väga upp de biverkningar som vissa mediciner ger. 
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 Ljung, s. 126. Kroppskontroll och hälsomedvetenhet som klassmarkör är intressant att titta vidare på. För 

intressanta redogörelse för (hetero)sexualitet, klass och kontroll se bland andra Fredrik Nilsson, I ett bolster av 

fett: en kulturhistoria om övervikt, manlighet och klass (Stockholm, 2011); Karin Johannisson, Kroppens tunna 

skal. Sex essäer om kropp, historia och kultur (Stockholm, 1997); Laskar. 
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(själv)förnekelse i att få upprättelse för övergreppet ser jag också hur främst Marianne 

rekonstruerar den offerposition som kvinnor ofta får i relation till hiv.
183

 Som bisexuell man 

har George upplevt hot av före detta flickvänner både kopplat till homofobi och till hiv-fobi. 

Doris och Rhodas rädsla för att stämplas som smutsiga och deras förhandling med skuld och 

skam är kopplat till femininitetsnormer. Varför Marianne inte förhandlar lika tydligt med desa 

normer är intressant att titta vidare på. George förhandlar med normer kring maskulinitet som 

han explicit utmanar i sin bisexualitet, till exempel på sin arbetsplats. Könspositioner fylls av 

olika innehåll beroende på relationerna till de sociala kategorierna vithet, ålder, social 

bakgrund och sexualitet och påverkar också förhandlingsutrymmet med hiv och om en person 

passerar eller inte. Hur kön görs och transformeras i fenomenet hiv vill jag studera vidare.
184

    

När det gäller normer kring vithet eller det Ahmed kallar för vithetens vana
185

 blir hiv ett 

område där vithet är en ovana i och med associationerna mellan svarthet och hiv. Vithetens 

ovana ser jag i Bredströms analys
186

 och i Mariannes berättelse om sin öppenhet gentemot sin 

före detta man som inte väntade sig att en vit kvinna skulle vara hiv-positiv. Hiv kan alltså 

synliggöra den performativitet som finns i vithet och svarthet där biologin och hudfärgen 

annars tas som ’naturliga moment’. Konsekvensen blir ett avslöjande av den normativitet, 

status och hierarki som inlemmas i begreppet vithet. Det vita ’är’ friskhet och hiv-negativitet, 

vilket blir en ofrånkomlig komedi.
187

 Hiv som fenomen och berättelser om hiv i form av hiv-

erfarenheter kan med andra ord påvisa genustrubbel, funktionalitetstrubbel och vithetstrubbel.    

Som forskare har jag blivit mer medveten om min egen förhandling med vithet, klass, och 

heteronormativitet eftersom dessa positioner både har bekräftats och ifrågasatts i mötet med 

andra hiv-positiva. Internaliseringen av samhällets hiv-diskurs blir däremot tydlig i mötet 

mellan hiv-positiva. Internaliseringen av hiv-diskursen återfinns även i den upphöjande och 

avdramatiserande strategi som finns i berättelserna om hiv. Att jämföra hiv med andra 

sjukdomar eller tillstånd såsom rörelsehindrade kroppar, blödarsjuka, hepatit och cancer gör 

att hiv inte upplevs som så farligt. Det finns alltid någon som har det värre. Avvikande och 

hälsonormativitet är alltså inte bara någonting som hiv-positiva förhandlar med utan är 

någonting som konstrueras i berättelserna om hiv av hiv-positiva. Att ses som ett oacceptabelt 

subjekt eller känna sig avvikande eller monstruös
188

 skapar med andra ord behov av att 

avvikandegöra andra. Denna strategi där ett vi och ett de konstrueras visar på komplexiteten 

och föränderligheten mellan subjekt och maktasymmetrier. Det visar också på normsystemets 

grunders spridning, det vill säga adapterandet av inklusion och exklusion och av en 

andrafiering i syfte att öka den egna statusen och tryggheten.    
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Vilka strategier kring relationer (och framtiden) finns i dessa berättelser?  

Nilsson Schönnessons talar om fyra områden som hiv-positiva förhandlar med: det psykiska 

traumat, hotet mot den sociala och sexuella existensen, ovissheten om framtiden och hiv-

relaterade fysiska påfrestningar. I enkäterna och i berättelserna framkommer att de fysiska 

påfrestningarna inte är så farliga som de psykiska påfrestningarna. Nilsson Schönnesson ser 

fem strategier för att få ökad livskvalitet och återerövra sitt människovärde, nämligen hopp, 

valmöjligheter, kontroll, kampvilja, självkänsla och sociala nätverk.
189

 Dessa strategier 

bekräftas delvis som användbara i Doris’, Georges, Mariannes och Rhodas berättelser.   

George verkar inte uppleva sig ha förlorat sitt människovärde medan Rhoda beskriver en 

annan verklighet. Både hon och Doris ger uttryck för att känna sig smutsiga. Mariannes 

självsyn påminner däremot om Georges självsyn och det kan bero på hennes tidiga 

inkluderande i sociala nätverk med andra hiv-positiva eller på att hon är äldre än Rhoda och 

Doris. Samtidigt är George den som tydligast poängterar vikten av livskvalitet, vilket kanske 

snarare beror på hans livssituation och sociala position som välbetald heltidsanställd än 

nyanserar bilden av hans självsyn i relation till hiv. Samtliga fyra bekräftar i olika mån Ljungs 

studie om ökad livsstress då de på olika sätt försöker att leva i nuet.
190

  

Hoppet till sina relationer är stort hos informanterna som har stöttande vänner, familje-

medlemmar och i viss mån partners. Men både Doris och Rhoda önskar någonting mer och 

någonting som skiljer sig från vad de har idag. De hoppas hitta en framtida kärleksrelation 

som innehåller villkorslös kärlek, ärlighet, tillit och frihet. De olika informanterna har olika 

mått av valmöjligheter kring arbete, ekonomi, hälsa, sociala sammanhang och relationer. Val-

möjligheterna är i stort kopplade till positioner relaterade till kön, sexualitet, storleken på och 

tillgången till sociala nätverk med både hiv-positiva och hiv-negativa, samt tillgången till 

terapi.  

Kontrollen består av den kroppskontroll och hälsomedvetenhet jag sett ovan, men också 

kontrollen över informationen om ens hiv-status, det vill säga att vara den som berättar för 

andra om sin diagnos för att förhindra hörsägen. Kampviljan som strategi går delvis in i 

strategierna hopp och självkänsla. Liksom hoppet påverkas kampviljan av individens sociala 

nätverk medan självkänslan är individuell. Doris och Rhoda menar att relationen till sig själv 
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 Nilsson Schönnesson, s. 19, s. 22, s. 30 och s. 38ff. 
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 Ljung, s. 155ff. 

 

Relationer är inte så enkla alla gånger. Och så är det ju både för de som lever med hiv och de som lever utan hiv. 

Och det är inte så lätt att leva med en hiv-positiv alla gånger. Men det finns strategier som underlättar: nätverk, 

terapi, självkänsla. Jag önskar att det fanns fler hiv-nätverk, men mest av allt önskar jag att de här nätverken eller 

mötesplatserna inte skulle behövas för även om det är skönt att träffa andra personer med likande erfarenheter så är 

det en form av separatism som gör att jag känner mej så jäkla avvikande. Det separatistiska rummet visar att jag 

inte är ett acceptabelt subjekt i andra sammanhang, att jag måste vara hemlig och tyst med min position och 

kunskap, att det finns särskilda utpekade platser där jag får tala, en slags apartheid som väcker surhet i halsen. Och 

på samma gång så vet jag hur skönt det kan vara att inte behöva vara rädd för ett negativt bemötande på min hiv-

status. Fast dessa separatistiska rum garanterar inte frihet från sexism, rasism och homofobi tyvärr. Det jag önskar 

mej är frizoner. 
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har blivit bättre och för Marianne och Rhoda är relationen till sig det som avgör lyckan eller 

glädjen i livet.   

De sociala nätverken är relativt stabila för George, Rhoda, Doris och Marianne. Nätverken 

består av vänner, familj och hiv-nätverk såsom mötesplatser i form av caféer, Noaks Ark, och 

sajter på nätet. Gemenskap med andra hiv-positiva är betydelsefulla. De tysta kulturer som 

Christansson har sett som orsaker till (risk till) hiv-smitta,
191

 återfinns också som problem i 

informanternas berättelser där öppenheten förebådas och följs av rädsla för illojalitet och 

spridning av information. Öppenhet gentemot vänner är samtidigt en strategi för ett bättre 

mående. Rhoda, Marianne, Doris och George upplever alla en slags befrielse och avdramat-

isering av hiv som minskar skuld och skam av att berätta om sin hiv-status för omgivningen. I 

och med den selektiva öppenheten i vänskapskretsen ökar det sociala nätverket och rörelse-

friheten genom att man inte har en hemlighet längre som kan bli avslöjad.  

Det kan vara svårt för hiv-positiva att hitta en partner, menar exempelvis Nilsson 

Schönnesson och Wikström som talar om rädsla för ensamhet/ensamhet som det vanligaste 

problemet för hiv-positiva.
192

Att hitta någon som också är hiv-positiv är den strategi som 

George och Marianne har använt sig av och är vad Rhoda eftersträvar.  I denna strategi och 

önskan kan den som är hiv-positiv enklare bli ett acceptabelt subjekt, bli betraktad som en 

jämlike och som en ’normal’ person.
193

 Tillsammans med en annan/flera andra hiv-positiva 

blir hiv norm och det skapas (hiv)positiva frizoner. Men i denna strategi finns också en tro på 

att inte bli accepterad som människa och som hiv-positiv i relation till en hiv-negativ person 

eller sammanhang. Jag menar att denna rädsla på många sätt är konstruerad av samhällets 

(hiv)negativa hiv-diskurs. Detta bygger dock inte enbart på föreställningar utan även på egna 

(negativa) erfarenheter som kan försvåra barriären att tro på acceptans utanför den 

(hiv)positiva frizonen. Frågan är hur dessa (hiv)positiva frizoner kan appliceras på flera 

sammanhang bland hiv-negativa? 
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Skrivandet av den uppsatsen och hela uppsatsprocessen med val av ämne, kontakt med informanter, insamlande av 

tidigare forskning och förkovrandet av bakgrunden har inte bara varit en intressant akademisk process för mej utan 

en allt igenom livsviktig, existentiell växtvärk. Den här studien är en framskrivande dörröppnande av det som jag 

har betraktat som min stora, svarta, skamliga hemlighet. Och även och jag fortfarande är lite orolig för vissa 

reaktioner är jag mest rakryggad och ense med mina erfarenheter som jag hoppas kan bidra med kunskap och 

viktiga samhällskritiska perspektiv. För det här är viktigt, inte bara för mej och för fem tusen människor i Sverige 

som vet om sin diagnos utan också för samhället, för framtiden, för forskarvärlden. Om jag gråter när jag säger 

orden ”Jag lever med hiv”, så är det för att jag fortfarande är ovan. Men jag forskar gärna vidare 
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Slutord 

De 32 enkäternas berättelser, Mariannes, Doris’, Georges och Rhodas berättelser och min 

berättelse blir sammanflätade och vi skiljer oss åt och påminner om varandra, går i varandras 

fotspår, går bredvid varandra och tillsammans förhandlar vi var och en för sig med hiv-

diskursen. Hiv är en tabusjukdom samtidigt som det är en sjukdom som vilken sjukdom som 

helst. Den är inte självvald, kräver mediciner och innebär kris men den som har sjukdomen 

kan leva med den. Det ser jag i de berättelser som Rhoda, Marianne, Doris och George 

berättar och som jag menar är hoppfulla. Alla fyra personer har sociala nätverk bestående av 

personer runt omkring dem som vet om deras hiv-status och som stöttar dem på olika sätt 

samtidigt som flera av dem drömmer om en annorlunda framtiden. Informanterna ser ljust och 

med hopp på framtiden medan George redan lever i enlighet med sin framtidsdröm. Hur nöjda 

informanterna är med sina relationer och med sina liv och hur framgångsrika deras strategier 

är beror på vilka valmöjligheter de har utifrån sin sociala situation, sina nätverk och sin 

relation till hiv-diskursen. Detta utgör deras rörelsemöjlighet, förhandlingsposition och mått 

av underordning.  

Det blir tydligt att hiv synliggör olika normer, hur de samverkar samt hur den praktik 

systemen premierar är omöjliga att uppnå eftersom de är ofrånkomliga komedier. Det 

performativa avslöjas i exempelvis hur vithet, friskhet och heterosexualitet görs. Genom att 

analysera hiv och dess diskurser tillsammans med hiv-positivas egna berättelser ser jag 

diskrepansen mellan hiv-positivas verklighet och samhällets syn som pekar ut riskgrupper och 

förövare och offer. Jag ser att alla som inte ingår i riskgruppen antas vara hiv-negativa, för det 

som ligger utanför kategorierna är normen och normen är frisk, hiv-negativ. Jag ser tyvärr 

också en rädsla i Georges, Doris’, Rhodas och Mariannes berättelser om (framtida) relationer 

där en annan hiv-positiv person blir den prioriterade egenskapen för en önskad partner.  

Positionen som hiv-positiv, oavsett om hiv anses ha stor eller liten påverkan på livet, är på 

många sätt en avvikande position där underläget är större i relationen till en hiv-negativ. Det 

skapar en sårbarhet att förhandla med negativa diskurser, att känna sig beroende av 

människors lojalitet och tystnad, att kontinuerligt äta mediciner samt att ha specifika sexuella 

praktiker. Detta tror jag är orsaken till den starka önskan om en relation med en annan hiv-

positiv person. En person som har förkunskaper och som delar många utmaningar. George, 

Doris, Rhoda och Marianne uppskattar och önskar fler (hiv)positiva frizoner och relationer 

där hiv normaliseras, där de blir acceptabla subjekt och där hiv genom att inte behöva uttalas 

både kan vara en del av en som person, samtidigt som hiv kan vara ”no big deal”.
194

       

Jag är övertygad om att det behövs fler studier om hiv. Det är studier som är intressanta 

för såväl maktkritiska arenor, för vården, hiv-nätverk, anhöriga och hiv-positiva själva. Att 

undersöka de (hiv)positiva frizonerna och hur de kan appliceras på flera sammanhang bland 

hiv-negativa vore ett viktigt framtida syfte.   
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 Att informanterna hittats via Noaks Ark påverkar givetvis resultatet på så vis att berättelserna är mer positiva 

än hiv-positiva personers berättelser som inte ingår i nätverk, inte träffar andra hiv-positiva eller aldrig har tagit 

del av terapi. I framtiden vore det intressant att studera även dessa, kanske mindre priviligierade hiv-positiva, 

men också och att göra en internationaliserad studie.    
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10.  Bilagor 

Bilaga 1 Presentation 

Ungefär så här sa jag vid presentationen under cafékvällarna, innan jag delade ut enkäterna: 

”Jag heter Desireé och bor i Norrköping och är engagerad i Noaks Ark Östergötland. Jag har 

själv hiv och nu skriver jag en uppsats om hiv. Jag vill skriva en uppsats om hiv för att öka 

kunskapen, öka medvetenheten och minska fördomar om hiv. För det här ämnet berör mig 

och det talas för lite om det och det finns alldeles för lite forskning om det, helst forskning 

som inte  bara talar om dem, utan också om vi, om oss. Uppsatsens kommer att handla om 

hiv-positivas syn på relationer. Jag har en enkät här som ni gärna får fylla i, men det är helt 

frivilligt. Det är också helt anonymt och om man sedan vill vara med i en intervju som jag 

håller i så kan man anmälas sig på sista sidan i enkäten. Den river jag loss och lägger i ett 

annat kuvert så att det ni svarar blir anonymt. Om ni fyller i enkäten så kan ni lägga den i 

kuvertet här. Har ni några frågor så är jag kvar här under hela kvällen. Tack så mycket! 
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Bilaga 2 Enkät och enkätresultat 

Totalt: 32 svar 
 
Öppenhet 

        1.       Hur många i din närhet (förutom vård, läkare etc.) vet om din hiv-diagnos? 

  0 personer O 2 
       1-5 personer O 3 
       5-10 personer O 9 
       Fler än 10 personer O 13 
       Jag är helt öppen O 5 
       

          2.       Mina erfarenheter av att berätta om diagnosen är negativa/neutrala/positiva? 

 1 (negativt) 
 

5 (neutralt) 
 

10 (positivt) 6,24 
 6,24 

          3.       Tycker du att det är svårt/neutralt/enkelt att berätta om hiv för en annan person? 

 1 (svårt) 
 

5 (neutralt) 
 

10 (enkelt) 4,63 
 4,63 

          4.       Har du har velat berätta för en person men låtit bli? 
    Ja O 26 

        Nej O 5 
        

 
1 ej svar 

        
          Relationer  

        5.       A) Hur många viktiga personer har du i ditt liv? 
    0 personer O 2 

       1 personer O 1 
       2 personer O 3 
       3-5 personer O 6 
       5-10 personer O 10 
       Fler än 10 personer O 9 
        

 
 

1 ej svar 
       

           
B) Hur missnöjd/neutral/nöjd är du med dina vänskapsrelationer? 

   1 (missnöjd) 
 

5 (neutralt) 
 

10 (nöjd) 7,93 
  7,93 1 ej svar 
  

          C) Upplever du att hiv har påverkat dina vänskapsrelationer negativt/neutralt/positivt?  

 1 (negativt) 
 

5 (neutralt) 
 

10 (positivt) 7,4 
 7,4 

          6.       A) Har du några föräldrar och/eller syskon? 
     

          Ja O 29 
        Nej O 3 
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          B) Hur missnöjd/neutral/nöjd är du med dina familjerelationer? 

   1 (missnöjd) 
 

5 (neutral) 
 

10 (nöjd) 6,8 
  6,8 

          C) Upplever du att hiv har påverkat dina familjerelationer negativt/neutralt/positivt? 

 1 (negativt) 
 

5 (neutralt) 
 

10 (positivt) 4,5 
 4,5 

          D) Har du haft stöd från din familj när det gäller hiv? 
    Ja O 14 

        Nej O 7 
        Delvis O 9 
        

 
3 ej familj + 1  

       
 

1 ej berättat 
       

          7.       A) Har du egna barn? 
       

          Ja O 10 
        Nej O 21 
        

          B) Skulle du vilja ha egna barn? 
      Ja O 9 

        Nej O 17 
        Kanske  4 
        

          C) Kommer du att skaffa egna barn? 
      Ja O 8 

        Nej O 7 
        Kanske 2 
        

 
1 ej svar 

        
 

10 ej aktuell fråga 
       

          Sexuella relationer/kärleksrelationer 
      

          8.       A) Har du några sexuella relationer/kärleksrelationer nu? 

   
          Ja O 15 

        Nej O 16 
          1 ej svar 
        

          B) Har du haft några sexuella relationer/kärleksrelationer under den tid då du haft diagnosen hiv? 

          Ja O 26 
        Nej O 4 
        

 
2 ej svar 
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          C) Hur missnöjd/neutral/nöjd är du med de sexuella relationerna/kärleksrelationerna? 

 1 (missnöjd) 
 

5 (neutralt) 
 

10 (nöjd) 6,61 
  6,61 2 ej svar 
  

       

4 ej aktuell fråga 
 D) Har dina sexpartners känt till att du har hiv? 

     Ja O 22 
        Nej O 2 
        Vissa O 2 
        

 
2 ej svar 

        
 

4 ej aktuell fråga 
       

          E) Har dina sexpartners själva hiv? 
      Ja O 14 

        Nej O 7 
        Vissa O 6 
        

 
2 ej svar 

        
 

4 ej aktuell fråga 
       

          9.       A) Har du träffat en person en kort stund (i krogmiljö eller liknande) som du fattat sexuellt tycke för under tiden du har haft hiv? 

Ja O 18 
        Nej O 13 
        

 
1 ej svar 

        
          B) Har du berättat för personen att du har hiv? 

     Ja O 6 
        Nej O 11 
        

 
13 ej aktuell fråga 

       
          
          C) Hur bemöttes du? 

       1 (dåligt)  
  

5 (neutralt) 
 

10 (bra) 7,88 
  7,88 2 ej svar 
  

       

23 ej aktuell fråga 
 10.   Hur ser du på möjligheten till framtida sexuella och/eller kärleksrelationer? 

  1 (negativt) 
 

5 (neutralt) 
 

10 (positivt) 5,9 
  5,9 1 ej svar 
  

          Hälsa 
         11.   A) Hur är din fysiska hälsa? 

      1 (dålig) 
  

5 (neutral) 
 

10 (bra) 6,3 
  6,3 

          B) Påverkar hiv din fysiska hälsa? 
      Ja O 13 

        Nej O 13 
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Delvis O 6 
        

          12.   A) Hur är din psykiska hälsa? 
      1 (dålig)  

  
5 (neutral) 

 
10 (bra) 5,6 

  5,6 

 
          B) Påverkar hiv din psykiska hälsa? 

      Ja O 16 
        Nej O 7 
        Delvis O 9 
        

          13.   Har du bra självkänsla? 
       Ja O 19 

        Nej O 12 
        

 
1 ej svar 

        
          14.   A) Känner du dig missnöjd/neutral/nöjd med tillvaron? 

    1 (missnöjd) 
 

5 (neutralt) 
 

10 (nöjd) 5,87 
  5,87 

          B) Har hiv påverkat din attityd över tillvaron? 
     Ja O 14 

        Nej O 5 
        Delvis O 13 
        

          15.   Hur har din barndom varit? 
      1 (dålig)  

  
5 (neutral) 

 
10 (bra) 6,28 

  6,28 

          16.   A) Har du gått i terapi? 
       Ja O 25 

        Nej O 7 
        

          B) Om ja, hur många tillfällen har du gått i terapi? 
     0-5 O 4 

        5-10 O 5 
        10-20 O 3 
        Fler än 20 O 13 
        

 
7 ej aktuell fråga 

       
          C) Gick du/går du i terapi innan du fick din hiv-diagnos? 

    Ja O 10 
        Nej O 14 
        

 
1 ej svar 

        
 

7 ej aktuell fråga 
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D) Gick du/går du i terapi för att tala om hiv? 
     Ja O 12 

        Nej O 6 
        Delvis O 6 
        

 
1 ej svar 

        
 

7 ej aktuell fråga  
       

          E) Upplever du att terapin hjälpt? 
      Ja O 15 

        Nej O 2 
        Delvis O 7 
        

 
1 ej svar 

        
 

7 ej aktuell fråga 
       

          17.   Är du med i ett nätverk eller organisation som arbetar med hiv-frågor? 

  Ja O 28 
        Nej O 4 
        

          18.   A) Har du träffat andra hiv-positiva? 
      Ja O 32 

        Nej O 0 
        

          B) Var det via nätverk eller organisationer som arbetar med hiv-frågor? 

   Ja O 32 
        Nej O 0 
        

          
          19.   Ser du negativt/neutralt/positivt på framtiden? 

    1 (negativt) 
 

5 (neutralt) 
 

10 (positivt) 6,94 
  6,94 

 
 
 
 
 
 

         Bemötande 
        20.   A) Har du blivit dåligt/neutralt/bra bemött av sjukvården på infektionsmottagningen/kliniken? 

1 (dåligt)  
  

5 (neutralt) 
 

10 (bra) 7,9 
  7,9 

          B) Har du blivit dåligt/neutralt/bra bemött av sjukvården utanför infektionsmottagningen/kliniken? (exempelvis vårdcentral, husläkare, akuten, tandvård etc.) 

1 (dåligt)  
  

5 (neutralt) 
 

10 (bra) 5,8 
  5,8 1 ej svar 
  

          Diagnosen 
        

          21.   Fick du hiv-diagnosen år: 
       



74 
 

1980-1990 O 5 
       1991-1995 O 6 
       1996-2000 O 7 
       2001-2005 O 6 
       2006-2010 O 8 
       

          
          22.   Smittovägen var: 

       Sexuellt O 29 
       Blodtransfusion O 1 
       Spruta O 

 
0 

       Mor till barn O 0 
       Okänt O 

 
2 

       
          23.    Begränsar hiv ditt liv mycket/medel/litet? 

     1 (mycket) 
 

5 (medel) 
 

10 (litet) 5,51 
  5,51 1 ej svar 
  

          Bakgrund  
        

          24.   Din ålder är: 
        15-18 år 0 
        19-20 år 0 
        21-25 år 1 
        26-30 år 2 
        31-35 år 4 
        36-40 år 3 
        41-45 år 4 
        46-50 år 7 
        51-55 år 7 
        56-60 år 2 
        61-65 år 2 
        66-70 år 0 
        71-75 år 0 
        76-80 år 0 
        över 80 år 0 
        

          25.   Din könstillhörighet är: 
       Kvinna O 17 

        Man O 12 
        Queer O 3 
        

          26.   Bor i en kommun som har antal invånare: 
     0-5.000 invånare O 0 

       5.000-10.000 invånare O’ 0 
       10.000-20.000 invånare 1 
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20.000-50.000 invånare O 3 
       50.000-100.000 invånare O 3 
       100.000-150.000 invånare O 6 
       150.000-200.000 invånare O 0 
       200.000-500.000 invånare O 0 
       500.000-1 miljon invånare O 5 
       Över 1 miljon invånare O 12 
       

  
2 ej svar 

       
          22. Tidigare nationalitet i ett land på denna kontinent/i denna världsdel: 

  Afrika O 
 

6 
       Asien O 

 
1 

       Australien O 0 
       Europa O 

 
7 

       Mellanöstern O 1 
       Nordamerika O 1 
       Sydamerika O 3 
       

  
13 ej svar (svensk) 

      
          23. Din sexuella läggning är: 

       Heterosexuell O 20 
       Homosexuell O 7 
       Bisexuell O 5 
       

          
          27.   Är du singel? 

        Ja O 
 

20 
       Nej O 

 
11 

       
  

1 ej svar 
       

          28.   Har du gått och avslutat motsvarande: 
     Grundskola (9 år) O 6 

       Gymnasium (2-3 år) O 15 
       Universitetsutbildning, enstaka kurs-1 år O 1 
       Universitetsexamen (minst 2 år) O 9 
       

  
1 ej svar 

       
          29.   Din inkomst är ca (inklusive bidrag): 

      0-50 000 kr/år O 4 
       50 000-100 000 kr/år O 8 
       100 000-200 000 kr/år O 10 
       200 000-300 000 kr/år O 6 
       Mer än 300 000 kr/år O 4 
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Bilaga 3 Intervjuguide  

Intro (10 min)  

 Om uppsatsens syfte  

Syftet är att uppmärksamma hur hiv-positiva ser på sina relationer/framtida relationer: öka 

kunskapen om hiv, medvetenheten, minska fördomar, 

 Om min status 

 Om samtalet:  

Jag kommer att ställa en del frågor, mycket är ett samtal, vi kommer också att skriva saker, det 

spelas in för att jag ska kunna transkribera samtalet. Det är helt anonymt (inget namn eller 

identifierbar information), ljudfilen kommer att raderas. 

Lägesrapport (5 min) 

1. A) Hur känns det att vara här?  

     B) Vad beror det på? 

Glädje (10 min) 

2. Vad är det som gör dig glad?  

3. Vad behöver du för att må bra?  

Hiv (10 min)  

4. Vad kommer du att tänka på när jag säger hiv? (Ord? Förklara? Berätta?) 

5. Vad är det sämsta med hiv?  

6. Vad är det bästa med hiv? 

Relationer (30 min)  

7. A) Vilka viktiga personer har du i ditt liv? (workshop) 

     B) Varför är de personerna viktiga? 

8. A) Hur många, förutom läkare och folk på Noaks Ark, vet om din hiv-status?  

B) Vilka/vem har stöttat dig mest när det gäller hiv? 

9. Vad har varit avgörande för när/att du har berättat om hiv för en person? (orsak?) 

Framtiden och relationer (30min)  
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7 Vad drömmer du om?  

8 Hur ser du på framtiden?  

9 A) Hur ser din drömrelation/dina drömrelationer (vänskap, partner, föräldrar, syskon, barn etc.? 

(workshop) 

B)Har du det så nu? 

C)Vad skulle göra att det blev så i framtiden? – Vad kan andra göra? Vad kan du göra? Vad 

behövs? 

Avslutning och bakgrund (10 min)  

10. Är det någonting du vill tillägga? 

11. Kändes det ok?  

 Pseudonym som passar dig 

 Könstillhörighet/identitet 

 Ålder 

 Sexuell läggning 

 Nationell/etnisk bakgrund 

 Hur länge har du haft hiv? 

 Äter du medicin? 

 Gått i terapi för att tala om hiv? 

 Sysselsättning? 

 Relationsstatus (singel, sambo, gift, öppen relation etc) 

 Tack! Min e-postadress ifall frågor! 

 

 

 

 

 


