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Förord

Författarna vill tacka frivilligorganisationerna Hivposithiva gruppen, Noaks ark, RFSU, 

RFHP och Kvinnocirkeln Sverige. Samt alla de privatpersoner som har medverkat i denna 

studie genom att delge sina erfarenheter. Det har varit väldigt intressant och givande för oss 

att få träffa Er. 

Vi vill också tacka Torbjörn Lundmark som har korrekturläst vårt abstract. 

Luleå 2007-12-12

Beatrice och Ida
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Sammanfattning

Denna studie är baserad på intervjuer med personer i Sverige som har någon form av relation 

till sjukdomen hiv/aids. Dessa människor har antingen jobbat med hiv/aids-frågor, haft 

anhöriga som smittats av hiv eller själva är smittade. Syftet med denna studie är att synliggöra 

erfarenheter av att leva med sjukdomen hiv/aids bland smittade, anhöriga och verksamma 

inom frivilligorganisation. Detta har vi gjort genom kvalitativ metod, intervjuer utformade 

utifrån vårt syfte. Dessa intervjuer har genomförts på tre orter geografiskt spridda över 

Sverige. Resultatet i studien visar på att det är enklare och mindre påfrestande för den 

enskilde individen att leva som hiv/aids-smittad i större städer, i jämförelse med mindre orter. 

Studien visar även på att inställningen till hiv/aids bland den svenska befolkningen enligt 

informanterna till viss del blivit bättre sen sjukdomen blev känd i Sverige på tidigt 1980-tal. 

Studien har synliggjort att informanterna upplever att det finns ett behov av ytterligare 

information om sjukdomen i det svenska samhället. 
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Abstract

This study is based on interviews made among people who are in some way connected with 

the disease HIV/AIDS. Some interviewees have worked with HIV/AIDS-related issues; others 

have cared for family members infected with the virus, or have been associated with other 

people afflicted by the disease. The purpose of this study was to investigate attitudes towards 

the disease HIV/AIDS in today’s Swedish society. The research was conducted by using a 

qualitative method through interviews specially devised for this purpose. The interviews were 

carried out in three cities, spread throughout Sweden. No attention was paid to gender, ethnic 

background or age in the selection of participants in the study. The results of the qualitative 

study show that the conditions for HIV/AIDS-infected people are better in larger cities. The 

study also shows that public attitudes to some extent have improved and become more relaxed 

since the disease became known in Sweden in the early 1980s. The general sentiment among 

the interview group is that there is a need for more comprehensive information and a better 

understanding of the disease in Swedish society. 



5

Innehåll

Kapitel 1 Inledning 7

1:2 Syfte 9

1:3 Frågeställning 9

1:4 Avgränsning 9

Kapitel 2 Metodologiska överväganden 10

2:1 Urvalsprocessen 11

2:2 Validitet och reliabilitet 12

2:3 Etiska överväganden 12

2:4 Analysmetod 13

Kapitel 3 Om hiv/aids 14

3:1 Historik 14

3:2 Virus eller ett sjukdomstillstånd 15

3:2:1 Smittvägar 16

3:2:2 Vård och Behandling av hiv 16

Kapitel 4 Organisationer som arbetar med hiv/aids 17

4:1 RFSL 17

4:2 Noaks Ark 17

4:3 RFSU 17

4:4 RFHP 18

Kapitel 5 Tidigare sociologisk forskning 19

5:1 Ideologier om aids 19

5:2 Samhällets insatser mot hiv/STI – Att möta förändring 20

5:3 Mellan hopp och förtvivlan 20

Kapitel 6 Teoretisk referensram 21

6:1 Sjukdomens offentliga och privata verkan 21

6:2 Trygghet, öde och risk 22

6:3 Stereotyper och stigmatisering 24



6

Kapitel 7 Resultat 26

7:1 Sjukdomens offentliga och privata verkan 26

7:1:1. Arbetande inom frivilligorganisationer 26

7:1:2. Hiv-smittade 27

7:2 Skam/tabu 30

7:2:1. Arbetande inom frivilligorganisationer 30

7:2:2. Hiv-smittad 31

7:3 Trygghet, öde och risk 35

7:3:1. Arbetande inom frivilligorganisationer 35

7:3:2. Hiv-smittad 37

7:3:3. Anhöriga 40

7.4 Stereotyper och stigmatisering 42

7:4:1. Arbetande inom frivilligorganisationer 42

7:4:2. Hiv-smittad 43

Kapitel 8 Diskussion 45

8:1 Slutsats 49

8:2 Förslag till vidare forskning 50

Kapitel 9 Referenser 51

9:1 Bilaga 1 54

9:2 Bilaga 2 60



7

Kapitel 1

Inledning

Hiv/aids är en obotlig sjukdom som blivit allt vanligare i vissa delar av världen.1 Risken att bli 

smittad i Sverige är inte lika stor som i de delar av världen där sjukdomen är mer utspridd 

bland befolkningen, dock reser många svenskar utomlands och därigenom ökar risken att bli 

smittad avsevärt. Det är ofta genom oskyddat samliv utomlands som sjukdomen kommer till 

Sverige.2 Totalt har det anmälts cirka 7700 människor som smittats med hiv i Sverige och av 

dessa lever cirka 4000 individer idag. Under det första halvåret 2007 anmäldes 252 nya fall av 

hiv till smittskyddsinstitutet vilket motsvarar en ökning på 40 % samma period år 2006.3 När 

hiv/aids upptäcktes i Sverige uppstod diskussioner kring hur smittspridningen skulle 

begränsas. Ett förslag var att låsa in smittbärare på institutioner för att därigenom minska 

risken för spridningen av smittan bland befolkningen. Dessa diskussioner kom därigenom att 

sprida skräck i det svenska samhället vilket bidrog till en stigmatisering av smittbärare och 

kom då framförallt att påverka homosexuella män.4   

Antalet personer som insjuknat i hiv och avlidit i aids har dock minskat dramatiskt sedan 

1980-talet i takt med utvecklingen av bromsmediciner. Behandlingen med bromsmediciner är 

dock inte helt problemfritt. Detta eftersom den livslånga medicineringen bidrar till bieffekter 

och är den enda behandlingsmetoden som är tillgänglig idag .5  Tillgången på bromsmediciner 

är också olika i skilda delar av världen. I Sverige har hiv-smittade tillgång till fri sjukvård och 

subventionerade mediciner, så är det exempelvis inte i Afrika. Detta på grund av att 

sjukförsäkringssystem och samhällsstruktur skiljer sig från det svenska.6  

Mot bakgrund av de fördomar och attityder kring hiv och aids som spreds under 1980-talet 

finns mycket som talar för att fördomar och negativa attityder lever kvar. Att bli smittad och 

leva med hiv/aids i dagens Sverige innebär för många ett uppbrott och förändrade livsvillkor, 

både för den smittade men även för de anhöriga. Det kan till exempel handla om att som hiv 

smittad tvingas ibland mot sin vilja att bryta upp från ett boende i ett mindre samhälle 

                                                
1 Giddens A (1994)
2 Moberg L (2001)
3 http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion/
4 Böglobbyn säsong 1 avsnitt 4, Sveriges television. 
5 http://www.hiv-
sverige.se/rfhpwww/main.nsf/page.items.www/0C05AC834DF9DAD7C1257091002D243F?open
6 Ibid. 

http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion
http://www.hiv-sverige.se/rfhpwww/main.nsf/page.items.www/0C05AC834DF9DAD7C1257091002D243F?open
http://www.hiv-sverige.se/rfhpwww/main.nsf/page.items.www/0C05AC834DF9DAD7C1257091002D243F?open
http://www.hiv-sverige.se/rfhpwww/main.nsf/page.items.www/0C05AC834DF9DAD7C1257091002D243F?open
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eftersom det i vissa fall kan vara svårt att vara anonym och därigenom riskera att bli 

stigmatiserad i lokalsamhället. Att som smittbärare flytta till en större stad kan därför innebära 

åtskilliga fördelar som en ökad anonymitet kan medföra men det kan också innebära isolering 

och ensamhet som en del av den samhälleliga disciplineringen7.

I juni 2007 framkom det att en 32-årig man misstänks ha smittat ett stort antal minderåriga 

flickor med hiv efter att han haft oskyddat samliv med flickorna, utan att berätta för flickorna 

om sin hiv-smitta. Flickorna hade mannen träffat på olika chattsidor på Internet. De unga 

kvinnorna kan därefter ha fört smittan vidare.8  Efter att media uppmärksammat den 32-åriga 

mannen fick frivilligorganisationen Noaks ark fler samtal är vanligt till sin hjälptelefon. 

Många människor som ringde kände oro och undrade hur hiv smittar egentligen, men många 

var även upprörda över att en hiv-smittad kan bete sig så illa och medvetet vilja smitta andra 

människor. För de hiv-smittade människorna som sköter sin sjukdom blir det jobbigt med 

medias negativa ”bild” av hiv-smittade och många hiv-smittade känner sig kränkta. Jan- Olof 

Morfelt som är Noaks arks verksamhetschef säger att det är viktigt att unga människor i 

Sverige får mer kunskap och information om hiv. 9

Bengt Börjeson skriver i artikeln ”Aids och den samhälleliga disciplineringen”; ”Vi 

sociologer måste tala och informera när något inträffar i samhället som berör och påverkar 

människor”.  ”Istället har vi i situationen med hiv/aids underkastat oss den medicinska 

professionalismen.”10  Det är detta som gör denna studie sociologiskt intressant, att belysa 

sjukdomen hiv/aids ur ett annat perspektiv än den medicinska. Den sociologiska 

problematiken som vi författare vill belysa är dels den bristfälliga kunskapen om hiv och hur 

hiv smittar som verkar råda bland svenska medborgare, både bland unga och gamla. Hiv är en 

sjukdom där antalet smittade ökar för varje år i Sverige, det är en negativ trend som bör 

motverkas med alla medel som finns. De preventiva insatserna måste öka. Bromsmedicinen är 

inget botemedel på sjukdomen och än så länge finns det inte heller något botemedel. 

Bromsmedicinen är endast en medicin som bromsar upp sjukdomstillståndet men hur länge 

medicinen hjälper det vet forskarna inte ännu. Detta tillsammans är en samhällsproblematik, 

många människor har för lite kunskap om hiv/aids och om bromsmedicinerna och detta kan 

vara en anledning till att antalet hivsmittade konstant ökar i Sverige. Även de fördomar och 

                                                
7 Börjeson B (1988)
8 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=658617
9 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=659063
10 Börjeson B (1988)

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=658617
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=659063
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tabun som lever kvar sen 1980-talet är en samhällsproblematik som har att göra med 

information kring sjukdomen. De människor som lever med hiv/aids på mindre orter i Sverige 

upplever en större stigmatisering mot dem som personer än vad de hiv-smittade i de större 

städerna gör. En öppen dialog om hiv/aids i samhället behövs.  

1:2. Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra erfarenheter av att leva med sjukdomen hiv/aids 

bland smittade, anhöriga och verksamma inom frivilligorganisationer. 

1:3 Frågeställning 

- Vilka erfarenheter har smittade av att leva med hiv/aids i dagens Sverige? 

- Vilka erfarenheter har anhöriga av att leva med smittade av hiv/aids?

- Vilka erfarenheter finns kring hiv/aids bland verksamma vid frivilligorganisationerna i 

Sverige? 

1:4 Avgränsning

För att inte studien skulle bli oöverkomligt stor så har vi valt att avgränsa vår studie till att 

endast omfatta Sverige. De informanter vilka ingår i vår studie är alla svenska medborgare 

och boende i Sverige vilket innebär att studien är begränsad till att synliggöra erfarenheter 

utifrån tre olika perspektiv av hiv/aids i Sverige.  Den insamlade data som ingår i denna studie 

baseras på svenska förhållanden.  
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Kapitel 2

Metodologiska överväganden

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den kvalitativa metoden och hur vi använt oss av 

denna i vår undersökning. Efter att vi kommit fram till det ämne vi ville skriva om diskuterade 

vi sinsemellan om vilket perspektiv och utgångsläge vi ville ha på studien. För att komma 

fram till det läste vi en hel del litteratur om hiv och aids. Det vi upptäckte att vi ville studera; 

är hur de som lever med sjukdomen, de anhöriga och arbetade inom frivillighetsorganisationer 

upplever att sjukdomen hiv/aids avspeglas i samhället. Detta ledde till frågeställningen ”Hur 

är det att leva med hiv/aids i dagens Sverige”? Att metodvalet föll på kvalitativ metod är för 

att vi ville träffa och spegla de människor som står bakom den statistik som en kvantitativ 

metod skulle få fram. Vi var inte intresserade av att undersöka förekomsten av hiv/aids i 

dagens Sverige, utan hur de som redan lever med och kring sjukdomen uppfattar den. Den 

kvantitativa metoden utgår från intervjuer.  Generellt utgår forskning kring hiv/aids från ett 

medecinsk och sammanställande perspektiv. Detta vill vi författare undvika, varför vi valt att 

göra en kvalitativ studie vilket handlar om att förklara de hivsmittades situation och inte minst 

utifrån hälsoaspekter utan även individenrnas upplevelse av sjukdomen. De tre grupperna som 

vi ville studera var personer smittade av sjukdomen, personer som har eller haft en anhörig 

med sjukdomen samt de som jobbar med sjukdomen. Vi ville inkludera dessa tre grupper för 

att samtliga har en nära anknytning till sjukdomen, samt att det blir tre olika perspektiv som är 

viktiga för bredden i studien. 

Intervjumallarna (bilaga 1) konstruerades med hänsyn till de tre målgrupperna som kom att 

delta i undersökningen. Dessa målgrupper blev smittbärare, personal och anhöriga. Samtliga 

informanter fick liknande frågor om bland annat trygghet, inställning, att motta ett positivt 

hiv-besked och erfarenheter av sjukvården. Informanterna har fått tala fritt utifrån 

intervjumallarna.  Vi har alltså gjort semi-strukturerade intervjuer med förskrivna 

intervjumallar. En av intervjuerna gjordes via telefon, denna bandades genom högtalartelefon 

och har sedan transkriberats av Beatrice Stenman. Sammanlagt har vi intervjuat fjorton 

personer. 
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2:1. Urvalsprocessen

För att komma i kontakt med människor som har anknytning till hiv/aids, som smittbärare 

eller anhörig kontaktade vi frivilligorganisationer i Sverige (bilaga 4) Genom dessa 

frivilligorganisationer, vilka var RFSL, RFSU, RFHP samt Noaks Ark, kom vi i kontakt med 

både smittade och anhöriga, samt anställda vid olika organisationer. De frivilligorganisationer 

som kom att ingå i studien kom med på grund av att vi författare hade hört talas om några och 

av dessa fick vi tips om de övriga. Genom telefon bokades tider för enskilda intervjuer. 

Tiderna bokades mellan organisationen i fråga och intervjuaren. Organisationen såg sedan till 

att personen som skulle intevjuas visste om tiden. Ingen form av kontakt mellan författarna 

och informanten skedde innan själva intervjutillfället. På den aktuella organisationen fick vi 

ett eget rum att genomföra intervjun i.  Vi bokade tider och träffades för individuella 

intervjuer på respektive organisations kontor/lokaler. Intervjuerna genomfördes enskilt med 

informanterna och alla har varit tillmötesgående och delat mig sig av information om 

sjukdomen samt sina tankar och erfarenheter kring hiv/aids i Sverige. 

För att genomföra intervjuerna valde vi ut tre orter i Sverige. Orterna valdes utifrån antalet 

personer som ville delta i studien men vi författare ville även få en geografisk spridning. 

Innan vi reste till de olika orterna fick de deltagare som så önskade i förväg via brev ta del av 

intervjumallarna, samt ett pm om vad studien handlade om och dess syfte. 

Redan i första kontakten med frivilligorganisationerna beskrev vi ingående studiens syfte 

samt att vi kunde delge intervjufrågorna i förväg till dem som ville delta i studien. Vi strävade 

efter köns- ålders- och etniskt neutralitet i vår studie. Varför vi har velat genomföra studien 

utan perspektiv från eller tyngdpunkt på kön, ålder, eller etnicitet är genom de fördomar som 

vi författare upplevt finns kring sjukdomen. Den kan drabba precis vem som helst därför vi 

funnit det rimligt att ”vem som helst” har kunnat delta i studien.  Vi har i vår kontakt med 

organisationerna haft som enda kriterium för att kunna delta i studien, inte efterfrågat något 

annat än en relation till sjukdomen hiv/aids. Denna relation har kunnat vara på tre olika sätt; 

som smittad, anhörig till smittad eller att man arbetar med sjukdomen på något sätt. 

De fjorton informanterna har samtliga fått anmäla sitt deltagande till studien genom en 

kontakt som de haft till frivilligorganisationen. Frivilligorganisationerna har fått information 

om studien och dess syfte. Frivilligorganisationerna hittades via sökmotorer på Internet 
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tillexempel www.eniro.se. Organisationerna som kom att delta i denna studie blev Noaks ark, 

RFSU, RFHP samt Kvinnocirkeln. Vi har som första steg haft e-post kontakt med dessa 

organisationer, vidare blev det telefonkontakt och besök vid intervjutillfällena. Att det blev 

fjorton informanter beror på tillgången av personer som ville delta.

2:2. Validitet och reliabilitet 

När studien valideras granskar författaren om studien mäter det den är avsedd att mäta. 

Reliabiliteten handlar om hur mätningen har genomförts.11 Vi har genomfört 14 stycken 

kvalitativa intervjuer efter tre intervjumallar, inriktade till de tre målgrupperna vi haft för 

avsikt att undersöka. Intervjumallarna har liknande innehåll. Vi författare anser att validiteten 

på dessa intervjuer är hög då det är informanternas erfarenheter som framkommit. Samtliga 

personer som kontaktat oss för medverkan i studien har delgett sina erfarenheter och 

kunskaper sjukdomen. Samtliga informanter har valt att fullfölja sin medverkan i studien, 

ingen har dragit tillbaka sin medverkan även om möjligheten har funnits. 

2:3. Etiska överväganden

I en studie som berör människor är det nödvändigt att kunna föregå med god forskningssed. 

En del av de riktlinjer som berör forskning är även lagstadgat. På det sättet är även vår studie 

till viss del styrd av forskningsetiska riktlinjer och som vi har att beakta.12

Eftersom ämnet hiv och aids kan upplevas som känsligt för de som lever med eller nära 

sjukdomen så har vi varit särskilt noggranna med sekretessen kring våra informanter. Inga 

namn eller personuppgifter förekommer i denna studie, samt att de orter vi genomfört 

intervjuerna på inte kommer att namnges. Informanterna har kunnat kontakta oss genom 

organisationerna som har våra namn och telefonnummer. Detta för att informanterna när som 

helst haft möjligheten att avbryta sin medverkan. Våran kontakt med informanterna har enbart 

skett genom frivilligorganisationerna. 

Genom vårt löfte till informanterna om sekretess så finns inte dessa transkriptioner 

tillgängliga för andra att läsa. Dessa kassettband som vi spelat in intervjuerna på kommer att 

efter färdigt användande av oss författare att förstöras, så även transkriptionerna. Detta för att 

vi ska kunna bibehålla den sekretess vi lovat informanterna. Intervjuerna har bandats och 

                                                
11 Ejvegård R (1996)
12 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 

http://www.eniro.se
http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf
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samtliga personer har innan blivit informerade om att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan. Vi har även varit tydliga med att ingen annan än vi två som gör studien kommer 

att ta del av det råmaterial i form av intervjuer informanterna ger oss, samt att vi kommer att 

behandla det de säger med största anonymitet. 

Det vi ansåg som absolut viktigast, det vi diskuterade innan intervjuerna genomfördes, var 

vårt bemötande av informanterna. Vi har före varje intervjutillfälle berättat lite om oss själva 

samt syftet med studien. I detta sammanhang har informanterna kunnat ställa frågor till oss 

om det var något de undrade över samtidigt som de kunnat avsäga sin medverkan till studien. 

Förtrolighet handlar om ett ömsesidigt givande och tagande, vilket varit en viktig 

förutsättning i genomförandet av denna studie.  

2:4. Analysmetod

Efter att vi genomfört intervjuerna som vi delat upp mellan oss, har dessa intervjuer 

transkriberats av den som genomförde intervjun. Genom detta fick vi fram fem återkommande 

teman, dessa teman som framkommit är sådana ämnen som samtliga informanter vid 

respektive intervjutillfälle poängterat. I vårt analysarbete har vi utgått från ett mikro- och 

makroperspektiv detta innebär att vi först studerat ett mer allmänt perspektiv för att sedan 

övergå till ett individuellt perspektiv. Ett microperspektiv innebär att studien ses från 

individens perspektiv, i denna studie utifrån de informanter som deltagit i studien. 

Microperspektivet belyser informanternas egna liv och livsberättelser. I denna studie används 

microperspektivet till att belysa informanternas erfarenheter om hiv/aids.13  

                                                
13 Krag Jacobsen J (1996)
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Kapitel 3

Om hiv/aids

För att förstå sjukdomens betydelse i de smittades och närståendes liv samt de som arbetar 

med sjukdomen är det av central vikt att redogöra för sjukdomens historia; dess uppkomst och 

behandling. Eftersom detta är en studie gjord i Sverige så kommer vårt huvudsakliga 

perspektiv att vila på vad som hänt i Sverige under tiden som sjukdomen i dess nuvarande 

form varit känd, alltså sedan 1980-talet.  Hiv/aids är en utspridd sjukdom så till den grad att 

människor ofta har en fördom kring den. Men samtidigt så är inte alla människor helt säkra 

över hur den smittar eller hur pass allvarlig den är. Den medicinska forskningen går dock hela 

tiden framåt.14

3:1. Historik

Det första fallet av hiv i dess nuvarande form som rapporterades i världen, var en man i USA 

som insjuknade i symtomen år 1980.15 Symtomen på det ovanliga sjukdomstillståndet 

beskrevs första gången 1981 i USA. Detta ovanliga sjukdomstillstånd handlade speciellt om 

en viss typ av lunginflammation och en form av tumör som ökade bland till synes unga friska 

män. Det gemensamma mönstret hos insjuknade patienter var ett försvagat immunförsvar. 

Denna immunbristsjukdom orsakades av ett hittills okänt smittämne. De första rapporterade 

fallen upptäcktes bland homo- eller bisexuella män.  Tillståndet fick namnet ”GRID” vilket 

stod för ”gay related immunodeficiency”.16 År 1982 rapporterades även andra grupper än 

homo- eller bisexuella män. Detta bidrog till att att sjukdomsbenämning ändrades för att inte 

länge antyda till sexuell läggning. Sjukdomen kom istället att förkortas AIDS ”acquired 

immunodeficiency syndrome” På svenska kom det att heta ”förvärvat immunbristsyndrom”.17

Under 1983 fann ett franskt forskarteam ett nytt virus hos en man med svullna lymfkörtlar och 

som tidigare inte upptäckts hos människor. 1983-84 döptes viruset till HTLV 3, men kom att 

byta namn relativt snabbt. Efter några års diskussion kom forskarna fram till (år 1986) att 

kalla viruset som orsakar immunbristen vid AIDS för ”humant immunbristvirus”. Det som till 

”vardags” förkortas HIV.18 I Sverige rapporterades det första fallet av hiv/aids år 1982. År 

                                                
14 Krag Jacobsen J (1993)
15 www.rfhp.a.se/Historik.htm
16 Moberg L (2001)
17 Ibid.
18 Ibid.

http://www.rfhp.a.se/Historik.htm


15

1985 började alla blodgivare testas vid Svenska sjukhus. 19 Anledningen till detta var för att 

det nu gick att påvisa antikroppar som indikerade på att personen var smittad av hiv. I och 

med detta infördes hiv/aids under smittskyddslagen och anmälningsplikt vid smitta blev 

obligatorisk bland vårdpersonal.20

3:2. Virus eller ett sjukdomstillstånd 

Hiv (Human Immunodeficiency Virus) är ett virus vars förkortning på svenska betyder, 

“Humant immunbrist virus”. Aids (Acquired Immune Deficiency Syndrom) är ett 

sjukdomstillstånd som orsakas av hiv och på svenska betyder det “förvärvat 

immundefektsyndrom”. ”Syndrom” förklaras som ett sjukdomstillstånd med många olika 

symtom, men som alla har samma orsak. Att vara smittad med hiv och att ha aids är således 

inte samma sak. Att vara hiv-positiv innebär att personen bär på en pågående infektion med 

ett virus som ofta tar lång tid på sig att orsaka allvarlig skada i kroppen. När en person är 

smittad med hiv behöver denne inte känna sig sjuk men viruset är ändå smittsamt.21

Aids är ett samlingsnamn för de sjukdomar den smittade kan drabbas av när hiv infektionen 

har förstört immunförsvaret och gjort att T-cellerna inte längre kan skydda kroppen mot 

sjukdomar. Bromsmedicinerna minskar virus i blodet och hjälper immunförsvaret att skydda 

kroppen mot infektioner och andra sjukdomar. Virus är små organismer, mindre än bakterier, 

som kan orsaka en rad olika sjukdomar, allt från vanlig förkylning till herpes, gulsot och aids. 

Virus kan inte föröka sig på egen hand, de måste ta sig in i andra levande celler för att kunna 

göra nya kopior av sig själva. Hiv angriper oftast en typ av celler i människokroppen och det 

är T-cellerna. Just dessa celler har på sin yta ett protein som tjänar som mottagare för viruset. 

När viruset har fastnat på denna mottagare så tränger hiv in i cellen och börjar sedan föröka 

sig snabbt i kroppen. Virus tränger in i våra så kallade målceller som finns i praktiskt taget 

alla kroppens organ. Målcellerna i slemhinnorna spelar stor roll när hiv smittar genom 

sexuella kontakter, detta är det vanligaste sättet att smittas.22 Många människor märker inte att 

de har blivit smittade, andra kan kort efter att de blivit smittade få symtom som påminner om 

influensa eller förkylning. Det enda säkra sättet att få veta om man blivit smittad med hiv är 

att testa sig. Detta görs genom ett blodprov och visar det sig att personen har hiv-antikroppar i 

blodet så är personen hiv-positiv. Det finns idag inga mediciner som kan bota hiv, men 

                                                
19 www.rfhp.a.se/Historik.htm
20 SOU 2004: 13
21 Moberg L (2001)
22 Ett liv med hiv (2006)

http://www.rfhp.a.se/Historik.htm
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däremot finns det flera mediciner som kan bromsa virusets skadeeffekter på kroppen, stärka 

immunförsvaret och ofta förhindra att personen utvecklar aids. Även om den smittade 

personen tar dessa så kallade ”bromsmediciner” är denne smittsam, dock kan smittsamheten 

bli något lägre än om hiv-infektionen är obehandlad.23

3:2:1. Smittvägar

Hos personer med hiv-smitta finns viruset i slidsekret, sädesvätska, blod, saliv och andra 

kroppsvätskor Det finns fyra huvudsakliga smittvägar för HIV-viruset. Dessa är genom 

oskyddat samlag, oralsex, blodöverföring samt att en blivande mamma kan smitta sitt barn 

under graviditet, förlossning och senare vid amning. De mest förekommande formerna av 

smittoöverföring är via samlag och oralsex. Kvinnor kan lättare bli smittade av mannen vid 

heterosexuella samlag än det omvända på grund av att kvinnans slemhinnor är känsligare än 

mannens. Andra smittvägar som identifierats är sprutor som delats av flera människor, men 

även vid organdonationer.24

3:2:2. Vård och behandling av hiv

En person som fått ett positivt hiv-besked får genomgå en utredning med syftet att ta reda på 

hur immunförsvaret och kroppen reagerar på infektionen. Därefter får personen genomgå 

regelbundna läkarkontroller för att genom medicinering bromsa virustes framfart i kroppen. 

Hiv-infektionen har en långsam utveckling och kroppens immunförsvar har vanligtvis stora 

säkerhetsmarginaler, därför kan det ta många år innan viruset förstört immunförsvaret så att 

aids utvecklas.25

Antalet T-celler som finns i blodet mäts. Så länge personen har över 350 T-celler per 

mikroliter blod krävs sällan hiv-behandling. Det är först när personen har mindre än 200 T-

celler som immunförsvaret är så försvagat att hiv-medicinering krävs. Hiv-medicin kan också 

användas vid graviditet för att skydda barnet från att smittas. AZT var det första läkemedlet 

mot hiv som kom till Sverige, 1987. På den svenska marknaden idag finns ett 20-tal hiv-

mediciner. Läkemedelskombinationer som ofta kallas “cocktails” är mycket mer effektiva än 

enstaka läkemedel var för sig.  26

                                                
23 Ett liv med hiv (2006)
24 Ibid.
25 Ibid.
26 Ibid.
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Kapitel 4

Organisationer som arbetar med hiv/aids

Det finns ett antal ideella frivilligorganisationer i Sverige som arbetar med information och

stöd till hiv-smittade personer, deras anhöriga men även till allmänheten. Här presenteras de 

frivilligorganisationer vi författare varit i kontakt med i denna studie. Att de blev 

organisationerna RFSL, Noaks ark, RFSU och RFHP i denna studie beror på att vi författare 

kände till dem och kontaktade dessa.

4:1. RFSL

Riksförbundet för sexuellt likaberättigande är en organisation för homo- och bisexuella män 

och kvinnor. Den är indelad i ett trettiotal lokalavdelningar som alla arbetar ideellt för den 

homosexuella befolkningens sociala och juridiska jämställdhet. Deras uppgift är att stärka 

enskilda individer i deras sexuella identitet och självkänsla.27 RFSL finns över hela landet och 

arbetar bland annat med att ordna studiecirklar, festverksamhet eller föredrag. RFSL har även 

ett ungdomsförbund ”RFSL ungdom”. De riktar sig till alla under 26 år och har verksamhet 

speciellt tillämpat för ungdomar.28 Organisationens huvudsakliga mål för verksamheten är att 

alla, oavsett könsidentitet/sexuell läggning de har, ska behandlas lika. 

4:2. Noaks Ark

Denna organisations uppgift är att arbeta förebyggande mot spridningen av hiv. De ägnar sig 

främst åt att ge stöd och information genom utbildningar, föreläsningar, kontaktverksamhet 

samt genom aidsjouren, som människor kan ringa om man har frågor om hiv och aids.29

Noaks ark är en frivilligorganisation som arbetar både nationellt och internationellt med hiv-

frågor. Organisationens mål med deras verksamhet genomsyras av aktiviteter för att motverka 

diskriminering av hiv-smittade, aktiviteterna kan vara föreläsningar och utbildningar.30

4:3. RFSU 

Förkortningen står för ”riksförbundet för sexuell upplysning” och på deras klinik arbetar de 

med rådgivning om sexuellt överförbara sjukdomar. De har även två företag, RFSU AB samt 

Etac AB. RFSU AB säljer kondomer, glidmedel, böcker och andra saker som har med 

                                                
27 www.rfsu.se
28 www.rfsl.se
29 http://www.noaksark.redcross.se/
30 Ibid.

http://www.rfsu.se
http://www.rfsl.se
http://www.noaksark.redcross.se
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samlivet att göra. Det andra företaget, Etac AB är de som utvecklar sexuella hjälpmedel för 

funktionshindrade. En del av dessa två företags vinster går till RFSU´s övriga verksamhet.  

Några av de frågor som RFSU arbetar informativt och förebyggande med är jämställdhet, 

prostitution, sexuella övergrepp, skolans sexualundervisning med flera. Verksamhetens 

övergripande mål är ett sexuellt jämlikt samhälle.31  RFSU arbetar med att lära ut  kunskaper 

om sexualitet så att de kan spridas vidare genom de inhemska organisationerna till exempel 

lärare på skolor.32 Att de arbetar med kunskapsspridning inom sexualitet är för att förebygga 

att sexuellt överförbara sjukdomar sprids bland mäniskor.

4:4. RFHP 

RFHP står för Riksförbundet för hiv-positiva och är en partipolitiskt och religiöst obunden 

paraplyorganisation med sex medlemsföreningar vars medlemmar arbetar ideellt. Dessa 

föreningar arbetar alla på nationell nivå med att motverka negativa attityder mot hiv-positiva 

samt förbättra hiv-positivas livsvillkor.33 Några av RFHP´s mål är att minska diskriminering 

mot hiv-positiva, arbeta för hiv-positivas rättigheter, förbättra livsvillkoren, att underlätta för 

hiv-positivas återgång till lönearbete. De föreningar som RFHP består av är: Posithiva 

gruppen, som arbetar för alla hiv-positiva homo- och bisexuella män i hela Sverige., Posithiva 

gruppen Syd, arbetar för samtliga hiv-positiva i hela södra Sverige. Posithiva gruppen väst, 

den organisation som arbetar för hela Västsveriges hiv-smittade. Kvinnocirkeln Sverige som 

arbetar för alla hiv-positiva kvinnor i Sverige. Kamratföreningen Oasen är den del som 

arbetar som stödgrupp till hiv-positiva afrikaner och deras närstående. Slutligen har vi 

Kamratföreningen Convictus som är stödorganisation för hiv-positiva med 

missbruksbakgrund samt hemlösa.34

                                                
31 www.rfsu.se
32 Ibid.
33 www.rfhp.se
34 Ibid.

http://www.rfsu.se
http://www.rfhp.se
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Kapitel 5

Tidigare sociologisk forskning

Icke-medicinsk forskning kring hiv/aids som dessutom är svensk finns inte i så stor 

utsträckning. Flertalet av studierna är genomförda under 1980-talet innan bromsmedicinerna 

kom. Detta har en väsentlig betydelse för vår studie då våra informanter i dagsläget inte kan 

relatera till dessa studiers slutsatser. Inom det medicinska området kring hiv/aids forskas det 

både på nationell och internationell nivå. De informanter vi författare har träffat inför denna 

studie uttrycker en viss avsaknad av aktuell forskning om människorna med och kring 

sjukdomen hiv/aids. De studier vi har tagit del av visar på olika perspektiv som använts som 

utgångsläge i studier av hiv/aids i Sverige. 

5:1. Ideologier om aids

Sven-Eric Liedmans studie ”Ideologier om aids” handlar om ”vår bild” av sjukdomen 

hiv/aids. Hur aids framstår för ”oss” som levande, kännande människor och om de 

uppfattningar, kunskaper och fördomar som vi människor har om sjukdomen. Hiv/aids är inte 

bara en sjukdom folk blir sjuka och dör av, den är även mer än någon annan sjukdom föremål 

för rädsla. Vi människor har alla olika föreställningar om hiv/aids och dessa föreställningar 

stigmatiseras av de uppfattningar, erfarenheter och fördomar som vi redan besitter. För 

människor som inte är smittade av hiv eller har kommit i kontakt med sjukdomen på andra 

sätt kan smittan kännas avlägsen, därför förs det aidskampanjer med budskap om att ”det kan 

hända dig” och ”det kan vara din son eller dotter”. Hiv/aids är en sjukdom som påverkas av de 

fördomar vi människor har och den som blir smittad av hiv betraktas som en avvikare. Den 

homosexuelle, horan, och sprutnarkomanen är de som smittas, det blir dock aldrig vi som 

befinner oss innanför de så kallade anständigheternas gränser. Skulle smittorisken med 

sjukdomen hiv/aids försvinna om alla hiv/aidssjuka stängdes in på en institution? Den tanken 

kan verka lockande så länge de smittade människorna ses som en grupp främlingar, men när 

det visar sig vara till exempel grannen eller kompisen då är det inte en lika självklar tanke 

längre. Enligt Liedman behöver vi människor en förnuftsmoral som innebär att vi människor 

försöker ”se” våra egna fördomar. Liedmans studie kommer fram till slutsatsen att människor 

inte endast kan förlita sig på att staten skyddar individen när risk för smitta av någon sjukdom 

uppstår, trots massiva kampanjer mot hiv/aids. Liedman vill framhäva det egna sunda 
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förnuftet och att människor tänker själva, till exempel genom att anända kondom vid sexuella 

kontakter för att förhindra fortsatt spridning av hiv/aids. 35

5:2. Samhällets insatser mot hiv/STI- att möta förändring

En svensk statlig utredning (SOU 2004:13) som tog sig namnet hiv/aids-utredningen 

tillkallades 2002 för att göra en samlad översyn för de insatser samhället gör för att begränsa 

konsekvenserna och spridningen av hiv/aids. Utredningen skulle lämna förslag på åtgärder 

mot spridning av hiv/aids. Arbetet utgick från den deklaration som FN:s generalförsamling 

antagit 2001, den såkallade UNGASS-deklarationen Det utredarna kom fram till var att 

spridningen av hiv-smittan ligger på en, i internationell jämförelse, stabil och låg nivå men att 

detta snabbt kan ändras. Faktorer som talar för att förändring kan ske är bland annat att antalet 

smittade med andra sjukdomar; klamydia, gonorré och syfilis har ökat de senaste fem åren. 

Detta tyder på ett ökat riskbeteende som kan främja spridningen av hiv. Men även faktorer 

som smittspridning genom invandringen från områden med hög procent av smittade, de 

smittade som med hjälp av mediciner lever längre och genom behandling ingjuts tron att den 

tar bort smittorisken samt senaste tidens ökade resistens mot läkemedlen. Utredarna har funnit 

att det på både nationell och regional nivå pågår ett bra arbete för att förebygga smittspridning 

men att insatserna måste koordineras mer/bättre, samt att medlen till frivilligorganisationerna 

ökar för att få en större genomslagskraft på de insatser som görs.36

5.3. Mellan hopp och förtvivlan

En svensk/sociologisk studie gjord av Sven-Axel Månsson och Mats Hilte på 1980-talet 

beskriver de homosexuella männens erfarenheter av hiv-smittan. Studiens syfte var att bidra 

till en ökad insikt om de hiv-positiva männens relation och reaktion gentemot hiv som 

sjukdom. Författarnas förhoppning var att studien skulle bidra med ökade kunskaper som 

bidrar till förbättrade hjälpinsatser till hiv-smittade. En av slutsatserna som Månsson och Hilte 

kom fram till var att de homosexuella män som bär på hiv-smitta går igenom olika faser. 

Vilket en handlar om att försonas med sin homosexualitet och senare att försonas med sin hiv-

smitta. I Månssons och Hiltes studie framkom att det är viktigt för individen att försonas med 

sig själv, med att försonas menar de att acceptera sig själva och den situation med 

homosexuallitet och hiv-smitta som de lever med.37

                                                
35 Liedman S-E  (1988)
36 SOU (2004:13)
37 http://www.lub.lu.se/luft/frilitt/soch/mansson.htm

http://www.lub.lu.se/luft/frilitt/soch/mansson.htm
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Kapitel 6

Teoretisk referensram

Hälsa och sjukdom påverkar det sociala livet i olika avseenden.  Sociala faktorer som till 

exempel sexuellt beteende påverkar inte enbart förväntad livslängd utan också den 

sannolikhet en individ har för att få olika sjukdomar.38  Människor av alla nationaliteter och 

samhällsklasser söker hjälp hos de institutioner som jobbar med sexuellt överförbara 

sjukdomar till exempel; sjukhus, vårdcentraler och ungdomsmottagningar. Varken hiv, 

klamydia eller gonorré känner till några sociala eller etniska gränser, alla individer har lika 

stor risk att smittas av viruset.39

6:1. Sjukdomens offentliga och privata verkan

Den sjukvård den enskilde har tillgång till påverkar generellt möjligheterna att bli frisk. 

Hiv/aids är en sjukdom som det saknas botemedel för. En hiv-smittad individ kan alltså inte 

bli botad från sjukdomen samtidigt som människor internationellt sett har olika tillgång till de 

bromsmediciner som finns på världsmarknaden idag. Dessa bromsmediciner påverkar dock 

den smittade dels fysiskt genom att personen kan få minskad mängd underhudsfett som är 

typiskt för hivsmittade, genom att personen ser avmagrad ut men personen kan fortfarande ha 

”ölmage”. Dels påverkas hivsmittade även psykiskt då han/hon kan vara begränsad att röra sig 

fritt utanför hemmet eftersom bromsmedicinerna kan medföra en mängd biverkningar, som 

till exempel diarré under en längre tid. Detta kan till exempel innebära svårigheter att arbeta 

och att försörja sig själv och om personen har barn försörja dem.40

Ett viktigt intresseområde att studera enligt Giddens är upplevelsen av sjukdom, hur både de 

drabbade och omgivningen upplever och tolkar en tillfällig eller kronisk sjukdom samt ett 

handikapp. Den som varit sjuk är medveten om att samspelet med andra människor påverkas. 

Vi är beroende av att vår kropp fungerar som den ska. Även vår självupplevelse har grund i 

förväntningarna om att kroppen ska underlätta och inte hindra vårt sociala liv.  Sjukdom 

rymmer en både offentlig och privat dimension. När en människa blir sjuk är det inte bara just 

den personen som upplever smärta, obehag, förvirring och andra negativa saker, även andra 

personer påverkas. Personer som står denne nära kan uttrycka sin sympati, ta hand om och ge 

                                                
38 Giddens A  (1994)
39 Brune Y (1990)
40 Moberg L (2001)
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stöd. Andra personer i omgivning kan reagera på sjukdomen på ett sätt som påverkar 

uppfattningarna och som kan innebära ett ifrågasättande av självbilden.41 Även om självet är 

människans tankar och idéer så är det givetvis kroppsligt med. Kroppen ger oss en möjlighet 

att hantera yttre påverkan, bland annat genom att personen har uttryck och gester som tolkas i 

interaktioner i samhället.42

Giddens menar att kroppen inte bara är något givet som vi har, kroppen är något fysiskt som i 

sin tur har ett samband med samhället. Kroppen påverkas fysiskt av våra sociala erfarenheter 

som normer och värderingar som finns i de grupper vi är medlemmar av. I den snabbt 

föränderliga värld vi lever i finns nya risker och utmaningar som påverkar vår kropp och 

hälsa. Detta innebär samtidigt möjligheter för oss att välja hur vi vill leva och forma vår 

vardag och hur vi vill vårda vår hälsa och kropp.43 För en person som smittats med hiv/aids 

påverkas kroppen i stor utsträckning eftersom immunförsvaret successivt bryts ner. Detta 

leder till att den smittade lättare drabbas av andra sjukdomar som till exempel 

lunginflammation.44

6:2. Trygghet, öde och risk

Den som fått en sexuellt överförd sjukdom genomgår ofta en kris. För hiv-patienter är ofta 

den centrala frågan ”har jag smittat någon?” Denna fråga kan göra att personen vacklar i den 

egna tryggheten och säkerheten, detta för att möjligheten att ha skadat någon annan finns.45

Giddens (2002) menar att trygghet i grunden handlar om att människan tycker sig känna en 

kontroll och vetskap om sin verklighet och världsbild. Enligt Giddens handlar ontologisk 

trygghet om att en människa har behov av att kunna tänka framåt och förutsäga en del av de 

framtida händelser de kan ställas inför46 Att motta beskedet om att bära på smittan hiv/aids 

påverkar i allra högsta grad den ontologiska tryggheten beroende av hur personen ser på sin 

egen framtid. Det handlar om att möjligheterna att planera sin framtid som exempelvis att 

bilda familj. Det faktum att man som person inte är odödlig får direkt påverkan på den hiv-

smittade personen och dennes liv. Även om människor är medvetna om att de en gång 

kommer att dö, så innebär ett besked om en idag obotlig sjukdom att tryggheten vacklar. 

                                                
41 Giddens A (2003) 
42 Giddens A (2002)
43 Giddens A (2003)
44 Moberg L (2001)
45 Brune Y (1990)
46 Giddens A (2002)
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Giddens förklarar den ontologiska tryggheten med att det är den karaktär hos en människa 

som är ”tyst”, den påverkar genom att bara finnas där utan att den medvetet tänks på.47 Denna 

tillit som den ontologiska tryggheten bygger på, är ett skydd mot ångest och livskriser som 

kan påverka framtiden senare i livet, genom att personen lär sig hantera negativa oförutsedda 

händelser. Om personen utvecklat sin ontologiska trygghet så kommer dessa kriser att 

hanteras på ett sätt som gör att personen kan gå vidare med sitt vardagliga liv.48 Enligt 

Giddens bygger alla upp någon form av ontologisk trygget under sin barndom vilket leder till 

hur personer hanterar till exempel besked om hiv-smitta. Om en person är trygg i sig själv och 

i sin omgivning så påverkar beskedet inte i lika stor grad som om denna trygghet saknas eller 

är svag.49

Enligt Giddens har, trots det faktum att vi lever i en högmodern värld, ödet en stor inverkan 

på det dagliga livet, detta genom att människor i hög utsträckning fortfarande tror att det 

existerar ett öde. Öde innebär enligt Giddens att människor tror att vissa händelser i livet är 

förutbestämda och därmed icke påverkbara. Denna uppfattning har stor betydelse för en 

persons identitetsbildning.50 När en person drabbas av en obotlig sjukdom kan tankarna 

snudda vid om det var ett ödets nyck, eller om personen hade kunnat påverka utgången av att 

utsätta sig för smittorisk. En person som drabbats av hiv/aids kan till viss del påverka risken 

att smittas, individen kan känna ångest över vad denna gjort eller inte gjort för att hamna i 

situationen av att ha blivit smittad av hiv/aids.51

Begreppet risk är enligt Giddens baserat på ett samhälle där riskerna mot den allmänna hälsan 

och levernet stadigt ökat. Människan försöker hela tiden reducera alla risker, att säkerställa 

områden där individer skall vistas.52 Trots alla risker som finns så lever människan i det 

moderna samhället säkrare när det gäller livsförloppet, vilket innebär tiden som vi lever 

mellan det en människa föds till denna avlider. Människan lever idag längre, bland annat på 

grund av den medicinska utvecklingen.53 Begreppet risk är även som Giddens beskriver 

oskiljaktigt från begreppen sannolikhet och osäkerhet. Trots att en person till exempel har ett 

                                                
47 Giddens A (2002)
48 Ibid.
49 Ibid.
50 Ibid.
51 Giddens A (2002)
52 Ibid.
53 Ibid.
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fast förhållande med en annan människa så kan denne få smittan genom att partnern är 

otrogen. Det är en risk individen överväger när denne har oskyddat samlag.54

Att anta en risk kan ge en psykisk belöning till personen som utför handlingen. En ”kick” som 

personen gärna upplever. Giddens resonemang bygger på två tolkningar av orsaken till att 

risker existerar. För det första att institutioner i samhället inte delar med sig av de verkliga 

risknivåerna i sina verksamheter. För det andra att människor till viss del inte är mottagliga 

för de risker som de får reda på finns.55 I Giddens studie ”intimitetens omvandling” diskuterar 

han möjligheten att människor trots aidsrisken ändå har oskyddat samliv. Detta beror på att 

människan i sitt sökande efter sexuell njutning förtränger de risker som kan uppstå.56

6:3. Stereotyper och stigmatisering 

Stereotyper är de allmänna uppfattningar som tillskrivs en viss kategori människor, en social 

grupp eller en folkgrupp.57 Detta ”vi- och de-perspektiv” får till efterverkan att ”vi” definierar 

sig själva genom att definiera ”de” som är motsatser. ”Vi” bildar negativa stereotyper om ”de” 

som är motsatser till de egenskaper eller förhållningssätt som värderas högt i vår kultur. 

Stereotyper bildas därför att vi individer inte orkar med alla de enskilda intryck vi möter i vår 

vardag. För att underlätta för oss själva och förenkla vår omvärld när vi tolkar ny information, 

generaliserar och förenklar vi den genom att bilda stereotyper.58 Vårt agerande och vår 

samvaro i olika grupper påverkas bland annat av de uppgifter, förväntningar och befogenheter 

vi har i en viss grupp eller på oss själva.59 Människan antar olika positioner i olika 

grupperingar och människan är därmed inte statisk. Globaliseringen och media har stor 

påverkan hur vi uppfattar olika grupper av människor.60

Hiv och aids har sedan dess upptäckt på 1980-talet varit knuten till homo- och bisexuella män. 

Dessa människor får genom detta utstå en generaliserande av deras person. De blir ett ”vi- och 

de-perspektiv”; ”vi” heterosexuella som inte har hiv och ”de” homosexuella som är smittade 

av hiv.61 När det kom fram att även heterosexuella människor kunde smittas menade många 

                                                
54 Giddens A (2003)
55 Giddens A (2002)
56 Giddens A (1992)
57 Angelöw B (2000)
58 Ibid.
59 Ibid.
60 Giddens A (1992)
61 Bjurström E och Henriksson B (1988)
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människor att hiv enbart kunde smitta ”svarta” heterosexuella människor inte de som var 

”vita” och heterosexuella, det var alltså färgen på huden som var avgörande.62

Avvikande beteende är socialt konstruerat. Avvikande beteende är också historiskt och 

kulturellt betingat, under en period fram till 1600-talet var häxor den avvikande gruppen. Idag 

pratas inte om häxor, men däremot har andra avvikande grupper växt fram, som till exempel 

aids-smittade i relation till icke smittade.63 Individer som framställs som avvikande kan 

uppleva denna stämpling oftast som negativ.64

Inom den symboliska interaktionismen förklaras begreppet stigmatisering som benämning på 

en individuell egenskap som är djupt nedvärderande.  Kroppsliga missbildningar av olika slag 

anses inom symbolisk interaktionism vara en stigmatisering. På hiv-smittade kan denna 

stigmatisering märkas bland annat genom minskat underhudsfett.65 I Det interaktionistiska 

perspektivet anses en bärare av en allvarlig smittsam sjukdom som avvikande. Detta 

perspektiv innebär att studera varför en handling definieras som avvikande, inte varför 

individer begår avvikande handlingar. Avvikande beteende skapas av en grupp människor 

som har makt att bestämma regler och sedan tillämpar dessa regler på en annan grupp, frågan 

blir då vem som bestämmer vad som är avvikande eller inte. Minoritetsgrupper är de som ofta 

blir stämplade därför att de inte besitter en maktposition i relation till majoriteten. Symbolisk 

interaktionism ser avvikelsen som ett skeende där en person som ursprungligen inte avviker 

gradvis blir en avvikare. Avvikaren går igenom en slags karriär som slutar i en uppfattning 

om avvikelse både av personen själv och av omgivningen. Eftersom smittade med hiv är i 

minoritet så blir de lätt stämplade av dem som ej är smittade och genom detta i majoritet.66

                                                
62 http://theses.lub.lu.se/archive/2006/09/04/1157383366-735-
397/Mari_Ekstroem_o_Carina_Wedelin_Welander.pdf
63 Angelöw B (2000)
64 Ibid. 
65 Moberg (2006)
66 Angelöw B (2000)

http://theses.lub.lu.se/archive/2006/09/04/1157383366-735-397/Mari_Ekstroem_o_Carina_Wedelin_Welander.pdf
http://theses.lub.lu.se/archive/2006/09/04/1157383366-735-397/Mari_Ekstroem_o_Carina_Wedelin_Welander.pdf
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Kapitel 7

Resultat

I detta avsnitt presenteras de 14 intervjuerna i form av citat; med anhöriga, smittade och de 

som arbetar inom frivilligorganisationerna för hiv och aids. I framställningen har vi ordnat 

intervjuerna under de teman som kommit att bli centrala i analysen. I resultatet har vi även 

lagt in diskussioner kring de nyckelord som kom att bli centrala i vår studie.  I denna studie 

har inte ålder, etniskt ursprung eller kön varit av någon relevans. De vi intervjuat har varit 

både kvinnor och män i olika livsperioder och åldrar. Dessa personer bor geografiskt 

utspridda runt om i Sverige, från Skåne till Norrbotten.  

7:1. Sjukdomens offentliga och privata verkan

7:1: 1 Arbetande inom frivilligorganisationer

Citatet nedan synliggör till stor del den uppfattning som hiv-smittade upplever i det svenska 

samhället vad avser hiv/aids. Denna åsikt som citatet belyser återkommer bland flera av 

informanternas erfarenheter och berättelser. Informanterna upplever att människor i deras 

närhet, ovidkommande hur relationen var innan beskedet om hiv-smitta, har svårt att samtala

om hiv och hur sjukdomen påverkar livet för den smittade.

”Men vi lever i den lyckliga situationen att det finns tillgång till dessa bromsmediciner 

och att vi kan säga att det är en kronisk sjukdom, kronisk allvarlig livshotande sjukdom 

som diabetes eller hjärtsjukdomar eller cancer. Men de kan man tala öppet om, men det 

kan man inte om hiv” 

(Arbetande inom organisation mot hiv)

Denna åsikt som framkommer i citatet nedan genomsyrar informanternas tankar kring 

sjukdomen, eftersom denna person arbetar med hiv-smittade upplever personen dessa ämnen 

som ständigt återkommande och märker då hur tabubelagda dessa är. Flera av informanterna 

har tagit upp detta problem, för de ser det som ett stort problem att inte kunna tala om dessa 

frågor kring liv och död. När en person har fått beskedet om att denna bär på en livshotande 

sjukdom, har denne ett större behov av att få tala om framtiden och döden, det är då det blir 
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ett problem. Problemet är att tala med sina anhöriga om laddade samtalsämnen som hiv 

upplevs vara av informanterna. 

”Ja den tangerar så många tabuiserade ämnen så. Det är liksom, det handlar om sexualitet, 

det handlar om sjukdom och det handlar om död. Och det vill vi inte tala om, vi mänskor” 

(Arbetande inom organisation mot hiv)

7:1: 2 Hiv-smittad

Citatet nedan är en av anledningarna, enligt informanterna, till att informationen måste spridas 

i större utsträckning. Eftersom sjukdomen inte nödvändigtvis syns på utsidan samt att 

personen som bär på sjukdomen inte behöver känna sig sjuk. Vem som helst kan bära på 

viruset och det finns bara ett sätt att skydda sig och samtidigt ha ett sexuellt umgänge, 

använda kondom. 

”Alla dom här charter-resemålen gör att det sprids för det gör också det att sjukdomen är så 

lömsk och de syns inte, så om man träffar Carlos som är välbyggd och snygg och fräsch och 

bara äter sallad och tränar 70 timmar om dagen så kan man kanske inte för sitt liv tänka sig 

att han är smittad med hiv. Det är ingenting som syns, det är en lurig sjukdom”

(Hiv-smittad)

I vår studie har det framkommit att hiv är en besvärlig sjukdom att leva med, på ett eller annat 

sätt. Sjukdomen påverkar  individen som smittats, fysiskt så väl som psykiskt. I olika grad för 

olika individer, däremot har informanterna inte träffat på någon som inte har blivit påverkad 

av hiv-beskedet. Informanterna säger att dessa individer reagerat nästan uteslutande med 

chock av det negativa slaget. Det är ett besked som konstaterar att livet måste genomgå en 

förändring bland annat genom konstant medicinering.  Som en av våra informanter sa så är 

det svårt att föra över den teoretiska kunskapen i praktiken. Informanterna menar med detta 

att ”alla” vet hur hiv smittar. ”Alla” vet även hur man skyddar sig från att bli smittad. Trots 

detta så används inte kondom i alla tillfälliga sexuella relationer. Inte heller beaktas riskerna 

med att dela kanyl. Att det är så vill informanterna till viss del ”skylla” på den information 

som finns kring sjukdomen, att den inte är uppdaterad samt sprids och upprepas i den 

utsträckning som behövs. Informanterna anser att hiv bör betraktas som vilken kronisk 

sjukdom som helst, för att i ett ickesexuellt umgänge smittar inte sjukdomen. Detta i likhet 
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med ett flertal kroniska sjukdomar, till exempel cancer. Citatet nedan belyser problemet med 

att hiv/aids tas på för lite allvar. 

”Önskar att dagens unga som inte tar smittorisken på allvar, bland annat på grund av 

bromsmediciner skulle förstå att en kondom är både ett billigt och bekvämt alternativ, i 

jämförelse med vad det innebär att leva med hiv” 

(Hiv-smittad)

I citatet nedan framgår de upplevda nackdelar som uppstått sedan bromsmedicinerna kom, då 

de anser att många människor verkar tro att dessa bromsmediciner är botemedel. 

Konsekvenser av detta som informanterna märkt av, är att frivilligorganisationernas anslag 

minskat, vilket betyder att de får mindre pengar att till sin verksamhet. Medicinerna som finns 

på marknaden idag har enbart en bromsande funktion. Detta innebär att de hiv-smittade som 

har tillgång dessa bromsmediciner i mindre utsträckning riskerar att dö av aids. Däremot botas 

inte sjukdomen och personen är fortfarande smittsam. 

”Sen tycker jag det sen bromsmedicinen kom så har anslaget för hiv-smittade sjunkit väldigt 

mycket. Vi märker att det sparas in på väldigt mycket, vilket är synd. Föreningar får inte lika 

mycket bidrag och det är svårare och få anslag och det är huvudtaget svårare och svårare”

(Hiv-smittad)

Flera av våra informanter berättade att de till en början inte trodde de var smittade. Det låg så 

avlägset, även om flera haft sjukdomen väldigt nära inpå genom vänner och bekanta. Att 

tänka ”det händer inte mig” var en inställning många hade innan de fick det positiva hiv-

beskedet. Informanterna trodde att det är den mest vanliga inställningen, den att tro att det 

”händer inte mig”. Denna inställning trodde informanterna dessutom har en starkare 

förankring till sjukdomen hiv än till andra kroniska och dödliga sjukdomar. 

”Men det är också konstigt det här med människans psyke, allting drabbar alla andra inte 

mig själv, lite så i den tron tänker de flesta. Så det ligger i ens natur att tänka så” 

(Hiv-smittad)

Att Sverige har allmän sjukvård gör att de som är hiv-smittade och bor här inte behöver 

bekosta sina mediciner själv. Detta medför att en person med hiv i Sverige faktiskt kan leva 
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relativt bra trots dyra mediciner. I informanternas berättelser framkom det att det inte är 

många privatpersoner i Sverige som skulle haft råd med sin medicinering om inte den 

allmänna sjukvården funnits. En del av informanterna har hiv-smittade bekanta som efter en 

tid utomlands flyttat hem till Sverige igen, detta ofta på grund av det sjukförsäkringssystem 

som finns i Sverige.  Att sjukvården är nästan kostnadsfri är ett av de få positiva uttalanden 

informanterna säger om sjukvården för hiv-smittade. Informanterna har både upplevt och hört 

berättat från andra hiv-smittade att det finns en skepsis och rädsla för hiv bland vårdpersonal, 

rädslan har dock minskat sen 1980-talet. 

”Medicinerna är ju väldigt dyra och jag är ju väldigt glad att jag bor i Sverige, annars hade 

jag aldrig haft råd med dom. Det är många hiv-smittade som har bott utomlands och flyttar 

tillbaka till Sverige annars skulle dom aldrig haft råd med hiv-medicinerna. Jag äter ju 

mediciner för 12-15 tusen kronor i månaden, det hade ju aldrig gått”

(Hiv-smittad)

I början när det positiva hiv-beskedet precis har kommit så upplevde flera av informanterna 

ett tillstånd av kaos. Många av dem fick lugnande mediciner och sömtabletter. Flera av dem 

beskrev även att de levde som i en dimma. De har tappat en del minnen från den närmaste 

tiden efter beskedet samt att det tog ett bra tag att komma tillbaka till sig själv. Dessa 

lugnande mediciner och tabletter medförde dessutom att flera av personerna utvecklade ett 

beroende. Så det blev inte bara ett positivt hiv-besked personerna blev tvungna att bearbeta, 

utan även bearbeta ett drogberoende. Enligt Informanterna så har det under 2000-talet blivit 

bättre, med mer betoning på terapi och psykisk hjälp. Vad mer som bidrar till att 

omställningen till ett liv med hiv blir problematiskt är medicinerna. Många som äter 

mediciner får svåra biverkningar vilket bidrar till svårigheter att klara vardagen; 

”I alla fall på den tiden då man fick beskedet så proppade de en full med lugnande medel och 

sömntabletter och så för att man skulle hålla sig lugn. För nerverna var ju någonstans långt 

bort och fladdrade liksom och många vart ju beroende” 

(Hiv-smittad)

       

Citatet nedan är bara ett av de citat informanterna har berättat om problematiken kring 

biverkningar. Flera av våra informanter talar om biverkningar som väldigt störande moment i 
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vardagen. Problemen uppstår när man börjar ny medicinering, dock är biverkningarna oftast 

övergående. I och med biverkningar så påverkas det sociala livet. Flera av informanterna har 

pratat om trötthet som en stor biverkning av medicinering. Däremot är informanterna eniga i 

att för de bromsmedicinerna fungerar optimalt är medicinen bra. De nyare medicinerna på 

marknaden kombinerar flera substanser i ett piller. Detta har medfört att biverkningarna 

minskat något. 

”Att ta medicinerna är inte jobbigt i sig, från början när man får de här medicinerna är det 

ett jäkla problem med biverkningar, många känner ju mycket biverkningar. Jag var väldigt 

sjuk i början då jag fick min medicinering, jag satt på toaletten i ett halvår, jag lovar jag var 

inte utanför dörrn”

(Hiv-smittad)

7:2. Skam/tabu

7:2: 1 Arbetande inom frivilligorganisationer

I våra informanters berättelser har det framkommit att när ens partner eller ny kontakt ställs 

inför det faktum att hiv följer med i förhållandet så kommer rädslan för att själv bli smittad. 

Det är flera som tvekar inför att träffa någon ny. Det handlar om rädslan för den nya 

kontaktens reaktion som gör att flera avstår från att försöka ingå ett nytt förhållande, personen 

vill inte bli sårad

”Problemet kommer när man vill knyta sexuella kontakter då kommer avståndstagandet, då 

blir man rädd, då kommer det väldigt nära en. Då är det nåt som gör att man inte litar på 

kunskapen om att kondom är ett bra skydd”

(Arbetande inom organisation mot hiv, som själv bär på smittan)

Informanterna upplever en mer avslappnad attityd till hiv inom storstadsområdena. På mindre 

orter upplever informanterna att tabun och skammen fortfarande är överhängande. Samtidigt 

är de eniga om att det inte får bli en allt för avspänd attityd till hiv bland befolkningen. En 

alltför avslappnad attityd kan bidra till ökad smittspridning är något som informanterna ser en 

risk med. Informanterna är väl medvetna om att det sker en ökning av hiv-smittade. De är 

enligt dem risken med att inte tala om hiv på ett rationellt sätt. Det är en balansgång, att inte 
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tala om hiv kan göra att fler smittas men även att tala om hiv för mycket kan medföra att 

människor smittas. Detta genom att folk slutar lyssna och ta till sig informationen. 

”Men det är en mer avslappnad attityd till hiv och det tycker jag är bra bara det inte blir 

attityden att en liten släng av hiv är väl inte så farligt” 

(Arbetande inom organisation mot hiv, som själv bär på smittan)

7:2: 2 Hiv-smittad

Det är inget ovanligt, att en fast parrelation avslutas när ett positivt hiv-besked blir aktuellt i 

förhållandet. I informanternas berättelser har det framkommit att ett positivt besked kommer 

som en överraskning. Rädslan för smitta är en huvudanledning till att parrelationen upplöses. 

Beslutet att lämna parrelationen kommer ofta från båda parterna, den smittade och den icke-

smittade. Informanterna har varit i både förhållanden där de blivit lämnade på grund av hiv 

och där de lämnat någon på grund av sin hiv-smitta. 

”Dom närmaste jag berättade för var ju min familj. Och dom vart väldigt ledsna och det där 

fasta förhållandet försvann ju till skogen, han försvann till skogs”

(Hiv-smittad)

Samtliga informanter hade på ett eller annat sätt förträngt eller glömt bort att de hiv-testat sig. 

Anledningen till att informanterna testat sig har varit väldigt varierande, till exempel en 

gynekologisk kontroll med förfrågan att ta ett hiv-test. Flera av informanterna trodde inte att 

de hade smittats och därmed glömdes testet bort. Genom detta så hade informanterna inga 

tankar om hur det skulle vara om smittan fanns i kroppen. Samtliga talar om att det var så 

långt borta från medvetandet. 

”Kunde inte ens drömma om att jag skulle vara smittad, så jag hade mer eller mindre 

glömt att provet var taget. Blev kallad till läkaren, när han började prata förstod jag 

direkt, och det var som att dra ner rullgardinen och slå av ljudet. Total kaos!”

(Hiv-smittad)

Ytterligare ett exempel på hur chockerande beskedet är och hur det mänskliga medvetandet 

kan förtränga en påtaglig fara, denna påtagliga fara kan vara både av fysisk och av psykisk 

karaktär. Det är flera av informanterna som talat om hur de inte ens tänkte på att risken fanns, 



32

eller att det är så få som är smittade. En del av informanterna berättade att de levde i 

föreställningen att ”det händer inte mig”. 

”Jag tänkte ju inte på det jag testade mig ju bara och trodde inte att jag skulle vara smittad 

och jag hade ingen aning om det, jag hade inte en blekaste aning och ändå så hade jag 

pojkvänner som hade dött i aids, så det hade varit så nära, men min två celler fattade inte det 

i alla fall” 

(Hiv-smittad)

Nedanstående citat synliggör ett exempel på sociala institutioners problem med fördomar och 

förutfattade meningar om vilka som kan smittas av hiv. Informanten berättade att detta var 

anledningen till att sjukvården inte tyckte det var behövligt att ta ett hiv-test. Det finns enligt 

informanterna en del grupper av människor som anses ligga mer i riskzon för att smittas än 

andra grupper. Inom sjukvården blir det tydligt om en person anses tillhöra denna riskgrupp. 

Vilket innebär att om den person som utför en vårdhandling anser att patienten tillhör en 

riskgrupp för hiv-smitta får denne erbjudande om att hiv-testa sig, medan den andra gruppen 

kan nekas testning. 

”Då jag var på mödravårdcentralen var det som jag hade ett sjätte sinne som sa till mig att 

jag skulle ta ett hiv-test. Men då sa hon nej, hon tyckte liksom att det skulle jag inte göra för 

var jag så rädd för karlar skulle jag inte ha sex”  

(Hiv-smittad)

Informanterna upplever att vänskapsrelationer är lättare att behålla i större städer, än vad det 

är på mindre orter. Vidare upplever dem att hiv-smitta är mer accepterat i större städer än på 

mindre orter.  Flera av informanterna berättar att de erfarit en markant skillnad mellan 

stadsområden och landsbyggd i fråga om vart det är lättare att leva med hiv/aids. 

Informanterna anser att det är lättare att leva i en större stad. Informanterna upplever även att 

det i städer inte förekommer ryktesspridning i samma utsträckning, samt att det bör vara en 

självklarhet att leva ett ”normalt” liv med hiv, för det är trots allt bara en sjukdom. Det som 

enligt informanterna smärtar mest är inte vårdens rädsla eller arbetsplatsers brist på respekt 

utan de så kallade vänners totala oförståelse när de berätta om sin hiv-smitta. Människor de 

delat både roliga och tråkiga händelser med vill helt plösligt inte veta av en. Det känns för 

flera av informanterna att de inte känt sin så kallade vän. 
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”Ryktet har börjat gå bland före detta vänner och det snacket är fullt av fördomar som 

antagligen grundar sig i rädsla och okunskap. Känns som om många tror att jag smittar 

genom att finnas i samma rum, gå på samma toa, bada i badhuset och så vidare”

(Hiv-smittad)

Nedanstående citat visar på den omställning i livssituationen som sjukdomen, enligt 

informanterna, innebär. Flera av dem beskrev att det tog ett bra tag innan sjukdomen sjunkit 

in i medvetandet, att viruset faktiskt finns i kroppen som man tvingas acceptera.  I 

nedanstående citat framgår att upplevelsen av att sakna tillhörighet, att stå utanför 

samhällsgemenskapen. Det finns enligt informanterna hiv-smittade som inte sköter sin 

sjukdom, men långt ifrån alla. Beskedet om smittan omkullkastade flera av informanternas 

uppfattning på sina liv och sig själva. Ett sätt att hantera detta var genom arbete på 

frivilligorganisation vilket bidrog till möjligheten att kunna hantera sin livssituation/sjukdom. 

Därigenom var det möjligt att tala öppet om de problem och funderingar som de hade. Ett av 

de största orosmomenten som hiv-smittade kunde uppleva handlade om hur de skulle 

uppfattas av omgivningen. 

”Ja den första tiden så fick man ju känna att man skulle skylla sig själv att man var hiv-

positiv. Att inte tillhöra… det tog mig tre år så, att jag är ju sjuk ju, i en sjukdom som faktiskt 

betyder döden”

(Hiv-smittad)

Ett gemensamt inslag i informanternas berättelser var oron och svårigheterna att efter 

beskedet om den positiva hiv-smittan komma ut bland människor igen och till exempel träffa 

en ny partner, eftersom de upplevde en skyldighet att berätta om sin sjukdom. Flera av 

informanterna uttryckte även att det tycker att smittskyddslagen fungerar dåligt ett exempel på 

detta är att;  om en hiv-positiv person berättar om sin hiv-status och partnern ändå går med på 

oskyddat samliv, så kan den hiv-smittade hamna i fängelse om den smittade inte kan bevisa 

att partnern i fråga blev informerad. Det finns inget skydd för en hiv-smittad i en situation där 

partnern talar osanning. Hiv kan, även det finns få dokumenterade fall, även smittas genom 

kyssar. 
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”Om man går på krogen till exempel, och skulle träffa någon. Då menar samhället att jag ska 

tala om för den att jag är hiv-positiv även om jag inte utsätter någon för skada. Men det säger 

sig ju själv, om jag skulle ha sex med en kvinna. Det är klart jag berättar för henne att jag har 

hiv”  

(Hiv-smittad)

Ett gemensamt inslag i informanternas berättelser var att de flesta i början av sin sjukdom 

upplevde skuld och skam över att ha blivit smittad av sjukdomen, väl medvetna om att det 

fanns en risk att de smittat någon annan. Samtidigt säger informanterna att det självklart är på 

bådas ansvar att skydda sig. Informanterna ansåg att även om kondom är ett billigt och 

fungerande sätt att skydda sig själv och andra från att smittas av hiv. En orsak till att 

människor inte använder kondom är för att de inte vill misstro någon annan eller uppge sig 

själva vara hiv-smittade eller bärare av någon könssjukdom. Andra orsaker till att inte 

använda kondom handlade om ålder och tidigare erfarenheter då kondom inte kändes som ett 

naturligt val vid samliv. I Genom detta är informanterna i tro att det kommer att bli bättre, de 

som är unga nu har hört i sitt hela livet att de måste använda kondom. 

”Man ska ta sitt ansvar och så men lite grann är det ju bägges ansvar, det är ju inte ens 

ansvar, det är ju inte ens fel att två träter” 

(Hiv-smittad)

Det informanterna vill genom sitt ideella arbete i frivilligorganisationerna är att relationen till 

hiv som sjukdom ska bli mer avslappnad, att det kommer fram till människor att hiv är en 

kronisk dödlig sjukdom. Däremot förändrar den inte individen som blir smittad till att bli en 

annan person, har man umgåtts innan smittan så kan man umgås efter sjukdomsbeskedet. Det 

är trots allt efter hiv-beskedet som den smittade upplever ett behov av sin vänskapskrets med 

vänners stöd och förtroende. 

”Det är så känsligt det här med hiv, det är så löjligt så det är inte klokt. Egentligen är det ju 

bara en sjukdom som vilken som helst. Men det är något speciellt med hiv så att, ja det är så 

få som litar på sekretessen så de hämtar sin medicin på sjukhus eller på annat ställe faktiskt” 

(Hiv-smittad)
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7:3. Trygghet, öde och risk

7:3: 1 Arbetande inom frivilligorganisationer

I citatet nedan visar det sig att de fanns de som trodde att det skulle komma ett botemedel, det 

fanns tro på framtiden. Informanterna var relativt entydiga i att det idag inte finns så stora 

förhoppningar om ett botemedel mot hiv. Givetvis så finns det forskning som arbetar på att få 

fram ett rent botemedel. De informanter vi talat med berättar även att ett flertal smittade som 

levt med hiv med sedan 1980- och 1990-talen är tveksamma till om de skulle vilja bli helt 

botade. Hiv är för dem så inblandat i livet så att helt plötsligt vara frisk från hiv skulle påfresta 

psyket lika mycket som beskedet om hiv-smitta gjorde. Detta skulle innebära en period av 

depression och psykosocial omställning. Informanterna vi författare talat med menar att ett 

botemedel skulle gynna de som nyligen blivit smittade av hiv.  

”Jag kommer ihåg när hiv kom till Sverige, när det var väldigt mycket där kring 86-87. Då 

trodde man någonstans att detta var övergående, att här kom en allvarlig sjukdom, men att 

man skulle hitta någonting. Och det trodde många hiv-positiva också” 

(Arbetande inom organisation mot hiv)

Informanten fortsätter sin berättelse med att flera av människor i informanternas 

vänskapskrets begick självmord på grund av att de blev lurade både på livet och på döden. 

Detta förklarar, enligt informanten, hur många av dem som blev smittade på 1980-talet när 

sjukdomen var relativt ny upplevde sin situation. Många kände sig först lurade på livet, 

genom den dödsdom beskedet om hiv-smitta gav. Sedan kände de sig även lurade på döden 

genom att bromsmedicinerna kom. Det fanns inte mycket kunskap om sjukdomen och många 

fick felaktig information. 

”Men det jag såg tidigare var att man inte alls såg någon framtid. Men så kom 

bromsmediciner så, först hade man ställt in sig på att dö, och sen plötsligt så ska man ställa 

in sig på att leva. Det är en mental kullebytta”

(Arbetande inom organisation mot hiv)

Nedanstående citat är bara en av de citat vi har fått från informanterna, om att de inte skulle 

råda någon att bli ”öppen” med sin sjukdom. Att det inte finns en beredskap i samhället, på 

arbetsplatser, är något informanterna både är väl medvetna om samt finner dystert. De är flera 
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av informanterna som berättar om hur folk reagerar negativt, och med avståndstagande, när 

det kommer fram att en person bär på hiv. Detta trots att personen tidigare inte antytt något 

om att vara fördomsfull, både mot hiv-smittade och generellt. Det går helt enkelt inte att 

förutsäga en persons reaktion. Så länge hiv har en aura av fördomar kring sig som den har 

idag, anser informanterna att det är bäst att inte tala om sin sjukdom på sin arbetsplats. Det 

blir återigen ”en ond cirkel”. För att bli fri fördomarna behövs det information från hiv-

smittade, men på grund av fördomarna vill de flesta hiv-smittade inte gå ut ”öppet” med sin 

sjukdom. 

”Jag skulle aldrig råda någon att tala om det på sin arbetsplats. För du vet inte hur dina kära 

kollegor kommer att reagera. Eftersom det inte finns den beredskapen i samhället” 

(Arbetande inom organisation mot hiv)

I detta nedanstående citat framkommer det tydligt att det finns en rädsla för omgivningens 

inställning till hiv. Informanten här upplever att en hiv-smittad person inte bara måste 

handskas med den fysiska sjukdomen utan även hur den påverkar personen psykiskt. 

Dessutom tillkommer hur ens omgivning och samhället påverkar personens välmående. Det 

välmående som informanterna pratar om påverkas av flera faktorer, dels att man i princip fått 

en dödsdom samt att samhällets inställning upplevs som negativ. Vilket medför att flera av de 

smittade inte kan ha ett yrkesverksamt liv, på grund av yttre påfrestningar.  

”Det är ju inte bara det att det är ett fysiskt lidande när man har den här sjukdomen utan det 

är ju så mycket mer som tillkommer, dom som har den kan ju få en känsla av skam, man 

skäms över att man har sjukdomen och man är rädd för omgivningens attityder och beteende. 

Man är rädd för att bli bortstött och så det är så väldigt mycket mer förutom den fysiska 

biten”

(Arbetande inom organisation mot hiv)

Citatet nedan visar att personer med hiv upplever att de inte känner sig fria att berätta om sin 

hiv-smitta i alla situationer. Enligt en informant är det vanligt att unga hiv-smittade människor 

väljer att hålla sin sjukdom dold för omgivningen, som till exempel vänner och 

arbetskamrater. Detta för att den hiv-smittade ska kunna leva ett ”normalt” liv utan att stöta på 

rädslor och fördomar. 
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”I takt med att medicinerna har kommit och vi blir friskare så vill man inte skylta med sin hiv 

och det säger väl en hel del om hur situationen är i dag i Sverige” 

(Arbetande inom organisation mot hiv, som själv bär på smittan)

7:3: 2 Hiv-smittad

Citatet nedan visar på den dominerande uppfattningen bland hiv-smittade, att man inte kan 

tala om sin sjukdom öppet på sin arbetsplats, utan att vara rädd för fördomar och utfrysning. 

Många känner sig utfrysta och upplever att de får svårigheter att avancera i karriärstegen samt 

själva väljer att avstå från ett yrkesverksamt liv. Detta på grund av att arbetsplatser inte 

kan/vill anställa en hiv-smittad person. I vissa fall har informanten valt att arbeta med att 

informera om sjukdomen och genom detta inte förblivit anonym. Genast har de upplevt det 

svårare att få anställning. Givetvis är det inte alla arbetsplatser som är skygga för att anställa 

hiv-smittade, men hur vet en hiv-smittade vilka arbetsplatser det är? Då hiv-smittade fick ett 

hiv-positivt besked på 1980-talet och fram till då bromsmedicinerna kom på sent 1990-tal så 

fick personerna välja att sjukpensionera sig. Eftersom det finns de hiv-smittade som 

yrkesarbetar så bör arbetsplatser få en större beredskap samt mer information om sjukdomen.

”Arbetskamrater och chefer har jag lite dåliga erfarenheter av faktiskt, för jag hade ett arbete 

där jag talade om att jag var hiv-smittad och jag vart utfryst och dom köpte ut mig på den 

firman så att jag inte kunde vara kvar”

(Hiv-smittad)

Informanterna berättar att vissa dagar är bra och andra är dåliga, precis som hos alla 

människor. Samtliga informanter är eniga i att det är tur att de bor och lever i Sverige, tack 

vare detta undviker man en total ekonomisk katastrof i och med att med att medicinering är 

väldigt kostsam. Informanterna säger sig känna en trygghet i att de har tillgång till 

bromsmediciner och sjukvård, i en utsträckning som majoriteten av hiv-smittade inte har. 
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”Jag vet några som hade belånat sig, tagit banklån på miljoner och sålt bostadsrätter och 

bilar och åkte jorden runt och skulle leva livets glada dagar. Och så kom medicinerna så 

visade det ju sig att dom var tvungen komma hem och ta tag i livet igen med miljonskulder, 

inget arbete och ingen bostad. En del kände såhär att först blev man lurad på livet när man 

fick reda på det här och sen var det många som ställde om sig på att de skulle dö och sen då 

medicinerna kom så kände dom sig snuvade på det också”

(Hiv-smittad)

Detta är bara ett av alla de uttalanden vi fått från informanterna som handlar om att världens 

läkemedelsindustri vill tjäna stora pengar på hiv-sjukdomens mediciner. Om ett botemedel 

skulle komma så förlorar de denna inkomstkälla, som en av informanterna sa. Informanterna 

har uttryckt en irritation över att de alltid verkar handla om pengar. I Sverige är det inget stort 

problem genom att den allmänna sjukvården. Däremot känner våra informanter med dem som 

inte har tillgång till mediciner. De flesta informanterna tror att medicinerna går att framställa 

på ett mer ekonomiskt sätt, mycket av priset enbart är ren vinst till företaget. Informanterna 

har även fått intryck av att problematiken med dyra mediciner går längre än till den enskilde 

individen. Det finns stater som inte har råd att köpa in mediciner till sina invånare. 

”För då tror jag att läkemedelsföretagen medvetet gjort det valet att de satsat på dyra 

bromsmediciner för så får de in rejält med pengar”

(Hiv-smittad)

Flera av informanterna talar om ärlighet och öppenhet som viktiga delar i kommunikationen 

om sjukdomen. Informanterna upplever att det smusslas för mycket kring sjukdomen. 

Informanterna undrar om allmänheten verkligen vet vad sjukdomen innebär om de blir rädda 

när sjukdomen kommer i ens omgivning. Problemet blir väldigt tydligt då personer inom 

vården inte har kunskap om hiv och genom det inte ger den vård som är behövlig. Flera av 

informanterna går bara till de speciella kliniker som kan hantera att arbeta med hiv-smitta. 

Informanterna upplever inte trygghet i vården och med personalen. Bland annat sekretessen 

upplevs som väldigt bristfällig och detta medför att många som bor på mindre orter åker in till 

storstäderna för att sköta sin behandling. Detta är en anledning till att de väljer att gå till 

kliniker som är specialiserade på hiv-smitta är för att de inte möts av allehanda fördomar och 

rädsla från personal och övriga patienter. Vidare säger informanterna att det inte bara är 
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personalens inställning de är oroliga för, utan även att träffa på någon bekant på sjukhuset. 

Detta för att inte hamna i situationer där de behöver förklara sitt ärende. 

”Ja, jag tycker folk ska vara ärliga. Och de som inte har reda på hiv så kan de säga det rakt 

ut, det blir mycket enklare. Så kan man förklara för dem. För de vet ju vad hiv och aids är 

idag, men då de kommer i närheten av sjukdomen, det är då rädslan kommer”

(Hiv-smittad)

Flera av informanterna uppfattade trygghet som något svårt. De upplevde vid flera tillfällen 

att de saknade trygghet. Speciellt tiden just efter beskedet beskrev flera var väldigt otrygg.  I 

citatet nedan så har informanten turen att hitta sin trygghet igen. Några informanter har tyvärr 

inte hittat tillbaka till tryggheten som de hade innan beskedet. Flera av informanterna 

upplevde att de motarbetats med att hittat tillbaka till tryggheten. En del av informanterna 

smittades innan bromsmedicinerna kom och har därigenom tappat sin trygghet vid två 

tillfällen. Första gången vid beskedet om hiv-smitta som då innebar en säker död och andra 

gången då bromsmedicinerna kom som kunde innebära ett bra och relativt långt liv. De 

informanter vi författare träffat upplever att den trygghet de har nästan dagligen påfrestas till 

exempel i möte med vården eller skriverier i media. En del informanter upplever det som att 

de inte är tillåtna att leva med hiv i fred. Att inte kunna välja att vara öppen eller att inte 

behöva aktivt dölja sin hiv-smitta tär på personen och medför otrygghet. 

”Hela den här tryggheten som man är uppfostrad med att man ska ha uppnått vissa saker vid 

en viss ålder, och så ska man ha en snygg tjusig ålderdom, meningsfull, spela golf på 

Madeira eller vad man nu har för önskemål. Allt det där försvann, öh… nu har jag väldig 

trygghet i och med att jag har en kille som förstår, jag har byggt upp livet igen och jag har 

trygghet i det livet jag har nu”

(Hiv-smittad)

Citatet nedan är ett konkret exempel på den känsla som flera av våra informanter upplevde 

närmaste tiden efter det positiva hiv-beskedet. Det råder en uppfattning bland informanterna 

att upplevelserna om att känna sig smutsig finns kvar i samhället, att en person som har 

smittats med sjukdomen är bland annat promiskuös och tillhör bottenskiktet i samhället. 

Informanterna upplever det som att det hela tiden måste skyllas på någon/något. Det är alltid 

någon som har skulden för att det har blivit som det har blivit. Först var det homosexuella 
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män som fick skulden för hiv. När det senare kom fram att heterosexuella också kunde smittas 

av hiv så fick de ”svarta” skulden. Idag måste en person till exempel vara promiskuös eller 

knarkare för att smittas. Då hiv i verkligheten kan smitta precis vem som helst. Vi har av flera 

informanter fått uttalande om att hiv ibland uppfattas som en klassbetingad sjukdom. Detta är 

enligt informanterna ett tydligt exempel på att samhället har misslyckats med att gå ut med 

rätt information om sjukdomen. De olika riskgrupper som staten ”pratar” om är enligt 

informanterna förlegade. Instanser mot spridningen av hiv måste riktas mot alla grupper av 

individer.

”Det finns mycket fördomar mot sjukdomen. Jag kände mig i början så smutsig. Undrade vad 

folk skulle tänka om mig, vad jag hade gjort som fått denna sjukdom” 

(Hiv-smittad)

7:3: 3 Anhöriga

Nedanstående citat belyser en anhörigs tanke om svårigheterna med att praktisera den 

teoretiska informationen, då det handlar om kärlek och sex. Informanten pratar också om att 

det i stundens hetta kan vara svårt att tänka praktiskt och förnuftigt.  Flera av våra informanter 

har sagt han/hon ser ju inte sjuk ut, han/hon är säkert inte smittad och därigenom utsätter sig 

för risk att smittas. Det är flera av informanterna som uttrycker problematiken kring sexuella 

relationer. Samtidigt som det är väldigt bra att fråga personen man ska idka samliv med om 

dess hiv-status eller propsa på kondom, så vill man kanske inte antyda till personen att man 

tror att hon eller han bär på hiv. Detta tankesätt har enligt informanterna sin grund i de 

fördomar som finns kring sjukdomen. 

”Så att… sen blev det ju väldigt jobbigt då mitt barn fått beskedet, man kan ju krasst säga att 

de visste ju om det, hur kunde detta hända? Kärleken…” 

(Anhörig)

En av informanten har mött mycket motstånd och fördomar mot sjukdomen. Informanterna 

pratar om att de inte ska behöva dölja sjukdomen men även om att de inte ska vara tvingade i 

alla sammanhang behöva berätta om sjukdomen. Bland flera av informanter framkommer att 

klimatet blivit bättre sedan sjukdomen upptäcktes, trots detta anser de att många av 

fördomarna lever kvar. 
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”Jo, det är väl liksom det att man satt upp sina normer och så kommer då saker som de inte 

tycker stämmer riktigt och då ska de väck, istället för att de ska lära sig något nytt. Kanske 

skulle försöka bredda sitt synsätt på mänskligheten överhuvudtaget. Som… det finns 

fortfarande en massa inskränkta människor i världen”

(Anhörig)

Detta nedanstående citat visar på hur medias information om mediciner kan missuppfattas av 

allmänheten. Enligt informanterna tror många att bromsmedicinerna är ett vaccin som botar, 

vilket inte är fallet. Många av dem anser att media bör bli tydligare i sin information om 

sjukdomen och mediciner, eftersom de upplever att deras information missuppfattas. Trots att 

media kan missuppfatta och sprida rykten om sjukdomen så bör de inte sluta skriva om hiv 

och aids. Desto mer det skrivs om sjukdomen desto bättre anser informanterna, det måste 

dock vara korrekt information som skrivs. Detta har två funktioner, dels att hela tiden 

uppdatera allmänheten med de nya rönen kring sjukdomen och dels att det inte ska tystna med 

information. 

”Det värsta är ju allmänheten som läst en liten snutt i någon tidning om dessa mediciner och 

uppfattar det som – åh mediciner, nu blir man frisk! Men man läser det man vill läsa ju, och 

man tolkar det som man vill ju” 

(Anhörig)

Det är flera av informanterna som talat om fördomar, men att det samtidigt blivit lite bättre. 

Tyvärr så lever många av de gamla fördomarna kvar, som att sjukdomen skulle spridas genom 

luften eller myggbett. En del av informanterna har dock upplevt positiv nyfikenhet. 

Informanterna berättade att de flesta familjemedlemmar tagit det positiva hiv-beskedet bra, 

även om de blivit både ledsna och chockade. Däremot så finns det partners som har blivit 

rädda och avslutat förhållandet. Citatet nedan är från en anhörig som träffat på många 

fördomar genom att hon levt med hiv-smitta i sitt hem. Informanten berättar att fördomarna 

inte bara drabbar den smittade, utan även dennes närstående. Trots att de anhöriga inte bär på 

hiv upplever de att folk ”går omvägar”. 
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”Fördomar, man kan stöta pannan blodig av fördomar alltså. Jag brukar säga så här att 

även om jag inte ser nåt gensvar just då så överbevisar de mig om att jag sår ett litet frö. Så 

det kanske sen byggs på så det kommer till förnuft på något sätt. Jag brukar säga så för jag 

tycker det är fullständigt, det är horribelt hur människor tänker” 

(Anhörig)

7:4. Stereotyper och stigmatisering

7:4: 1 Arbetande inom frivilligorganisationer

Flera av informanterna har talat om åsikten ”faran är över”, detta för att de upplever att 

allmänheten inte vet vad bromsmedicinerna innebär. Att bromsmedicinen skulle vara ett 

botemedel är en föreställning informanterna möter bland allmänheten.  Informanterna anser 

att den bästa informationen kommer då hiv-smittade talar om sjukdomen i media. Detta är 

dock svårt på grund av att många inte kan/vill berätta om sin sjukdom.  Informanterna 

beskriver det som en ond cirkel. Det bästa botemedlet mot en fördom är att ge ut bra 

information, att ge människor insikt och kunskap. På grund av de fördomar som finns så är 

det bara ett fåtal hiv-smittade som väljer att gå ut ”öppet” om sin hiv-status, att ge insikt och 

kunskap.  

”Det får aldrig tystna det här att man talar om hiv för då tror folk att nu är det över nu har 

dom säkert hittat nån medicin eller nåt vaccin eller nånting, sånna rykten uppkommer då och 

då att man hittat nåt botemedel så då är faran över men det är den ju inte så därför så måste 

man hela tiden prata om det tycker jag”

(Arbetande inom organisation mot hiv)

Nedanstående citat är en åsikt från flera av informanterna, har mycket att göra med 

människors inställning till hiv-smittade. Även om man får information om hiv är det inte 

säkert att informationen praktiseras. Flera av våra informanter blev smittade på 1980-talet och 

minns därigenom den skräckpropaganda som spreds om sjukdomen. Skräckpropagandan på 

1980-talet beskrev hiv som snabbt dödande och extremt smittsam sjukdom. Informanterna har 

beskrivit propagandan som så extrem att en person kunde bli smittad genom att dela ett 

vattenglas och sedan avlida dagen efter. Detta var givetvis överdrifter men ur dessa växte det 
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fördomar, förutfattade meningar och skepsis gentemot sjukdomen och dess bärare. Även om 

samtliga informanter anser att det är viktigt med information om sjukdomen, vill inte någon 

av dem att skräckpropagandan ska komma tillbaka. Detta på grund av att informanterna 

upplever att de fördomar som kom tillsammans med skräckpropagandan lever kvar och att 

dessa inte går att få bort i första taget. 

”Jag tror kunskapen om hiv finns men problemet är att omsätta den teoretiska kunskapen i 

praktiken” 

(Arbetande inom organisation mot hiv, som själv bär på smittan)

7:4: 2 Hiv-smittad

Informanterna upplever att det är en extrem motsats till den skräckpropaganda som kom på 

1980-talet. Istället tas det nästan förgivet att ”alla” vet allt om sjukdomen hiv och hur det går 

att skydda sig mot att smittas. I detta citat nedan verkar det snarare som sjukdomen 

bagatelliseras. Informanterna upplever att sedan bromsmedicinernas uppkomst att det inte 

längre i samma utsträckning talas om sjukdomen. De som smittats med hiv kan uppleva att 

deras sjukdom inte tas på allvar, de smittade kan få höjda ögonbryn och frågande miner när de 

ansöker om till exempel långtidssjukskrivning. Idag ser inte bärare av hiv nödvändigtvis sjuka 

ut. Detta med kombinerat med att bromsmediciner ofta anses som ett botemedel är förödande 

för en del hiv-smittade personers situation.  

”Politikerna tror att bromsmedicinerna är ett botemedel och dom vill att vi ska ut och arbeta 

igen och vissa behöver vara sjukpensionärer på grund av att sjukdomen kan vara psykiskt 

stressande. Man blir galen rent ut sagt just med tanke på att man blir så medveten om att man 

ska dö och då går det inte att jobba som vanligt och leva på som vanligt”

(Hiv-smittad)

I flera av våra informanters berättelser framkommer en önskan om en förbättrad information 

kring sjukdomen bland medborgarna. Trots att det informeras om hiv/aids i skolorna så finns 

en stor okunskap bland ungdomar runt sjukdomen. Informanterna säger att det svenska 

samhället bör satsa på att informera våra svenska medborgare innan staten går ut med 

information till andra länder. Det är bra att Sverige satsar på information och hjälparbete i 

andra länder med hög smittofrekvens, men att det finns svenska ungdomar som inte har en 
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aning om vad hiv är samt dess smittvägar förefaller oroväckande. Det är flera av 

informanterna som på ett eller annat sätt varit på skolor eller i andra grupperingar och 

informerat om hiv. Den gemensamma uppfattningen de har fått av erfarenheterna från dessa 

informationstillfällen är att folk är väldigt oupplysta. En del av informanterna har gjort detta, 

informerat om hiv, ett flertal år och det är fortfarande samma frågor om sjukdomen som ställs. 

”Som jag har sagt åt Morgan Johansson, socialminister, och han berättade för oss att 

regeringen ska lägga 22 miljoner kronor på en annonskampanj för att förhindra hiv-smitta i 

Vitryssland. Och då ifrågasatte jag varför kan ni inte lägga dom där 22 miljonerna på att 

informera personer i Sverige och tala om för svenskar hur man undgår hiv-smitta. Då tittade 

han på mig jättekonstigt och menade att men det vet väl alla i Sverige, då sa jag: då har inte 

du varit ut i skolorna, dom vet inte vad hiv är”

(Hiv-smittad)
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Kapitel 8

Diskussion

Syftet med denna studie är att synliggöra erfarenheter av att leva med sjukdomen hiv/aids 

bland smittade, anhöriga och verksamma inom frivilligorganisationer. För att besvara vårt 

syfte och våra frågeställningar har vi intervjuat individer som på något sätt har en relation till 

sjukdomen hiv/aids. För denna studie var det viktigt att ta del av de hiv-smittades 

erfarenheter, eftersom de är de enda som vet hur det är att leva som hiv-smittad. Framförallt 

är det de hiv-smittade som påverkas av sin sjukdom kroppsligt och i det sociala livet. Även 

anhöriga och aktiva inom frivilligorganisationers erfarenheter och upplevelser ansågs som 

relevanta därför att de innehar en kunskap och inblick i hur sjukdomen påverkar de människor 

som är smittade. 

Mötet med de informanter vi träffat till denna studie har varit både lärorikt och till viss del 

omvälvande för oss författare. Deras erfarenheter och upplevelser som de delat med sig till 

oss visar på en något dyster samhällsbild. Trots detta så hyser de flesta av informanterna hopp 

om att inställningen och uppfattningen till hiv/aids går en ljusare framtid till mötes. Vi 

författare har efter mötet med dessa människor och genom den litteratur vi läst om hiv/aids ett 

nytt perspektiv på sjukdomen. Att träffa människor som dagligen tampas med sjukdomen, på 

ett eller annat sätt, har gett en ny respekt för sjukdomen. De fördomar som florerar kring 

hiv/aids är svåra att förändra. Det har redan förflutit mer än 25 år sedan första fallet av hiv i 

dess moderna form upptäcktes, och fortfarande ställs frågan om sjukdomen smittar genom 

myggbett. Vi hade en föreställning när vi påbörjade denna studie att vi skulle möta människor 

med en sjukdom som på senare tid blivit mer accepterad, samt att personer som bär på hiv inte 

behöver dölja den. Våra föreställningar visade sig dock ogrundade.  Vi blev snabbt varse om 

att inställningen till sjukdomen och människor kring den fortfarande präglas av skamkänslor 

och tabu.

Genom det material vi samlat in via intervjuer har vi noterat att en skillnad i attityd och 

inställning till hiv/aids mellan stadsområden och landsbygd är påtaglig. Informanterna har ett 

flertal gånger påpekat att det är skillnad i hur man som hiv-smittad blir bemött beroende på 

hur stor orten de befinner sig i är. Ju större ort den hiv-smittade är bosatt i, desto mindre 

stereotypiska bemötanden upplever personen.  Förklaringen till detta kan vara att människor i 

stadsområden är mer förberedda på att det kan komma en individ som anses som ”avvikande”. 
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Denna stigmatisering av hiv-smittade är sannolikt fortfarande utbredd men i 

storstadsområdena blir den inte lika påtaglig. På landsbygden är det inte lika vanligt med 

människor som på ett eller annat sätt faller in under kategorin avvikande enligt gamla och 

förlegade normer. Vi författare har bakgrund i både stad och landsbygd och kan till viss del 

bekräfta detta med egna erfarenheter. Att landsbygden anses som lite mer inskränkt i sina 

åsikter och inställningar till ”fenomen” som inte är de mest förekommande har inte att göra 

med de människor som bor där utan med förekomsten av företeelser som gärna definieras som 

avvikande eller konstiga. Ju mer en individ ”utsätts” för företeelser av det mindre ”normala” 

desto mer normalt blir det för den människan. Detta gäller inte bara sjukdomen hiv/aids. Att 

förekomsten av något skulle bidra till inställningen till detta medför även att olika landsbyggd 

har olika inställning till samma fenomen. En annan aspekt på problematiken med människors 

inställning till avvikande saker/individer är att de som bor på en större ort inte hade kunna 

klara av detta om denna inte hade haft en viss acceptans för saker denne egentligen inte tycker 

om. Av den anledningen att en tillvaro i en stad annars skulle vara onödigt komplicerad. Som 

vi författare ser det så är inte det stora problemet i att folk ser olika på saker, utan att det delas 

in i avvikande och icke avvikande fenomen. Om vi på något sätt kunde arbeta bort ”vi”- och 

”de”-tankarna skulle nästan all problematik kring de flera former av utfrysning och fördomar 

försvinna. 

I vår studie har det framkommit att informanterna har upplevt ett minskat engagemang från 

statens sida genom att de drar ner på frivilligorganisationers anslag och möjligheter till 

organisationernas fortsatta spridning av information. De frivilligorganisationer vi varit i 

kontakt med upplever att samhällsklimatet blivit bättre för hiv-smittade, men att det 

fortfarande är väldigt mycket fördomar och rädslor som behöver bortarbetas. Dessa 

organisationer har stor betydelse för att informera om sjukdomen men även för att få 

sjukdomen att ses som ”bara” en sjukdom. Det fanns en uppfattning bland informanterna om

att människor fortfarande har kvar gamla föreställningar, med att ”alla” vet hur sjukdomen 

smittar och vad den innebär, när man inte står framför en hiv-smittad. Till exempel skulle det 

svenska skolväsendet kunna bidra med spridning av bra information om hiv och övriga 

sexuellt överförbara sjukdomar genom skolans sexualundervisning. Att ungdomar idag har 

lite kunskap om hiv har vi författare förstått genom våra informanter. I fallet med den 32-

åriga man som hade oskyddat samliv med ett flertal minderåriga flickor, hade smitta kunnat 

förhindras om dessa flickor använt kondom och haft en större kunskap om vilka konsekvenser 

ett oskyddat samlag kan innebära. Varför tog dessa unga flickor risken till att smittas av 
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obotlig sjukdom, berodde det på okunskap, nonchalans eller andra faktorer?  Givetvis ska inte 

skulden läggas på flickorna men unga människor måste få en bättre förberedelse till 

vuxenvärlden och människors påtryckningar. 

Flera av informanterna isolerade sig själva tiden just efter det mottagit det positiva hiv-

beskedet. Under denna period i informanternas liv funderades det mycket kring sjukdomen 

och varför just ”jag” drabbades. Det fanns även tankar om det var ödesbestämt att ”jag” skulle 

drabbas av denna obotliga sjukdom. Tiden går och efter några år med sjukdomen så har 

informanterna förlikat sig med den och anser inte längre att det skulle vara bestämt av ödet. 

Giddens skriver att den som varit sjuk vet att vardagen och samspelet med andra människor 

påverkas. Till stor del beror det på att kroppens normala funktioner är av en betydande del i 

ens liv, även om man ofta inte medvetet tänker på det.67  Många av informanterna har även 

reagerat fysiskt negativt på bromsmedicinerna. Detta har hindrat dem i det sociala livet och 

relationer, bland annat genom problem med att träffa nya människor och göra resor 

utomlands. Giddens skriver att beskedet om att bära på hiv-viruset i allra högsta grad påverkar 

hur personen ser på sin egen framtid. Flera av informanterna har upprepade gånger berättat 

om hur de upplever att allmänheten uppfattar de bromsmediciner som finns som botemedel. 

Här i Sverige har bromsmedicinerna både positiva och negativa aspekter. Det är positivt för 

de hiv-smittade som bromsmedicinerna fungerar för och att de i dagsläge kan leva längre och 

inte utveckla aids samt inte påverkas av viruset i samma utsträckning som innan 

bromsmedicinerna. Bromsmedicinerna innebär även att hiv-positiva män och kvinnor har 

möjlighet att skaffa friska barn. De negativa aspekterna med bromsmedicinerna är att de inte 

fungerar på alla, och att den som tar medicinerna kan bli resistent mot dessa. Ännu en negativ 

aspekt som informanterna påpekade är att det inte finns någon garanti för hur länge de hjälper. 

Vi har av våra informanter fått insikten om att bromsmediciner har blivit en kostnadsfråga. 

Detta behöver dock inte bara vara negativt, forskarteam från olika länder har satt prestige i att 

finna ett botemedel mot hiv/aids. Genom detta har det uppkommit en sorts tävling mellan 

dessa forskarteam till att vara först med att kunna presentera ett rent botemedel. Fram till detta 

genombrott utvecklas det hela tiden nya och bättre bromsmediciner.

Det faktum att man som person inte är odödlig får en direkt påverkan när en person får besked 

om till exempel hiv-smitta.68 Flera av informanterna i denna studie berättar om att döden blir 

                                                
67 Giddens A (2003)
68 Giddens A (2002)
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väldigt påtaglig när de mottagit ett positivt hiv-besked. Vidare berättade de att både de själva 

samt bekanta som har hiv/aids skrivit testamente efter det positiva hiv-beskedet. Flera av de 

intervjuade talade om ämnet samliv. Hur det påverkas och hur de tänker kring framtida 

parrelationer. Det framkom genom intervjuerna att nästan samtliga av de hiv-smittade kände 

någon form av oro inför nya relationer. När en hiv-smittad ingår en ny relation med en annan 

person så är de enligt lagstiftningen tvungna att uppge sin hiv-status. Detta har ansetts som en 

självklarhet bland informanterna, att berätta om sin hiv-smitta innan de har samliv med någon. 

Flera av informanterna upplevde en stämpling på sin person efter det positiva beskedet. De 

fick intrycket av att de inte tillhörde det vanliga samhället, som till exempel att inte kunna 

utnyttja ett offentligt badhus. Att vara smittad med sjukdomen och genom det känna ett 

utanförskap är en stigmatisering av personligheten. De flesta av informanterna tycker dock att 

den stora problematiken ligger i att träffa en ny partner. Informanterna var relativt eniga i 

uppfattningen om att den sociala delen av livet är den del som påverkas mest av sjukdomen. 

Informanterna berättar att den fysiska delen inte är värst, trots flertalet biverkningar av 

mediciner. Den mentala påfrestning som samtliga av de vi intervjuat talat om skulle kunna 

minskas genom ökad förståelse om sjukdomen Vi har därför tagit med mycket av de hiv-

smittades individuella perspektiv på situationen Samtliga har nämnt mer personlig 

information som lösning på problemet för att få en mer accepterande och avslappnad 

uppfattning till sjukdomen. De upplever att det svenska samhället genomsyras av rädslor och 

fördomar. Trots detta så upplever informanterna att det finnas en avspänd attityd i 

omgivningen, så länge sjukdomen inte finns öppet i ens närhet. Informanterna vill att det ska 

komma mer aktuell information och att kunskapen om hiv/aids ska bli större bland 

befolkningen i Sverige. Detta skulle medföra en större trygghet för de som är smittade genom 

att rädslor och fördomar skulle minska och acceptansens för individerna bakom hiv-smittan 

skulle öka. 



49

8.1. Slutsats

Frågeställningen i denna studie är; hur upplevs hiv/aids av smittade, anhöriga och arbetande 

vid frivilligorganisationer i dagens Sverige?

Ur ett globalt perspektiv anser informanterna att hiv-smittade måste få bättre tillgång till de 

bromsmediciner som finns på läkemedelsmarknaden. Detta är de viktigare stegen för de hiv-

smittade människorna men även en ökning av bra information behövs internationellt. 

Hiv upplevs av samtliga informanter som inte bara en kronisk sjukdom utan hiv innebär även 

skam och rädsla. Klimatet kring hiv har blivit bättre under de ca 25 år som sjukdomen varit 

känd i sin nuvarande form. Fortfarande finns dock många fördomar kvar att bearbeta. Det är 

inte bara den smittade personen som påverkas av fördomarna om hiv, även dennes anhöriga 

och vänner kan uppleva människors oförstånd och ovilja till att förstå vad hiv innebär. Flera 

av informanterna har även upplevt att deras närmaste krets med anhöriga och vänner vänt dem 

ryggen vid besked om hiv-smitta. Det är således inte bara utomstående människor som har 

fördomar kring hiv. 

Vår studie har synliggjort att i har i denna studie märkt en markant skillnad mellan 

landsbyggd och storstad i uppfattning till sjukdomen. Frivilligorganisationerna har berättat att 

det på mindre orter finns mer fördomar och rädsla än vad som upplevs i storstäder, där hiv 

kan upplevas som mer accepterat och nyfikenhet finns. Att denna skillnad finns kan vara att 

människor i större städer är mer vana vid sjukdomen och olikheter i övrigt. Informanterna 

menar att det på mindre orter inte är acceptabelt att vara avvikande och eftersom hiv anses 

som en tabubelagd sjukdom så möter man mer motstånd än vad som kan vara fallet i en större 

stad.
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8:2. Förslag på vidare forskning

En enkätstudie med frågor om hiv som sjukdom och dess smittvägar till landets ungdomar 

skulle ge en hänvisning till hur mycket kunskap denna målgrupp besitter om sjukdomen. 

Detta enkätmaterial kan sedan användas till grund för upplägget av sexualundervisningen i 

skolan samt de informationsmaterial som riktas till ungdomar. 

En fråga som aktualiseras är; Vi författare efterfrågar även ny aktuell forskning utan 

medicinska aspekter och utan fokusering på de så kallade riskgrupperna (homosexuella, 

missbrukare och prostituerade)
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9:1. Bilaga

Bilaga 1: Intervjumallar

Intervjumall Anhöriga:

Vilken betydelse har frivilligorganisationers arbete haft för dig som anhörig?

Hade du haft kontakt med någon smittad innan din anhöriga blev smittad?

- Vad hade du för tankar om sjukdomen innan?

- Har dina tankar om sjukdomen förändrats?

-

Vilken kunskap och information hade du innan din anhörig blev smittad?

- Vilken kunskap har du idag?

- Anser du att de behövs mer information om sjukdomen?

Borde man tala mer om hiv/aids i dagens samhälle än vad som görs?

Vilken uppfattning tycker du att omgivningen/samhället har på smittade?

Hur känner du att du kan ge trygghet till din anhöriga med sjukdomen?

- Känner man överhuvudtaget att man kan ge trygghet?

Vet din omgivning om att din anhörig har smittan och är man rädd för att själv få den?

Tror du din attityd till sjukdomen är av betydelse för din anhörigs situation?

- Känner du till någon som blivit utstött av sin familj/släkt?

Hur upplever du vården som din anhörig har fått?

- Kan den förändras/förbättras på något sätt?

Tycker du att det är av betydelse vem som smittade din anhöriga?

Visste du om att din anhörig hade testat sig för hiv?
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- Hur var det att vänta på svaret?

Har vardagen förändrats något efter beskedet?

- Hur i så fall?

Anser du att det är viktigt att din anhörig är öppen och ärlig mot dig om sjukdomen?

Upplevde du att din anhörig var deprimerad och hade tankar om självmord?

- Hur kan man vara stöd i en sådan situation?

Samtalar du med din anhörig om framtiden/döden?

- Tycker du att det är jobbigt att samtala om framtiden/döden med din anhörig?

Vilka tankar har du kring att det skall komma ett botemedel mot sjukdomen?
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Intervjumall ej smittade:

Vilken information och kunskap har du fått om sjukdomen?

- Anser du att denna är tillräcklig?

Tycker du att man borde prata mer om sjukdomen än vad man gör?

- Vilken information tycker du saknas?

Anser du att det är viktigt att det finns organisationer som arbetar med aids-frågor?

Har du haft någon kontakt med en smittad person?

- Hur var dina tankar inför ett sådant möte?

- Hur fick du reda på att personen hade sjukdomen?

Du som inte mött en smittad person, Hur är dina tankar om sjukdomen?

Är du rädd för att bli smittad av sjukdomen?

- Har du någon gång testat dig för hiv?

- Hur var det att vänta på svaret?

Skulle du se det som ett problem om någon på din arbetsplats är smittad?

Skulle du kunna arbeta med smittade personer? (läkare osv)

- Varför?

- Varför inte?

Tror du att någon utomstående kan sätta sig in i situationen av att få ett positivt besked?

Hur utbredd tror du sjukdomen är i Sverige idag?

Vet du hur sjukdomen sprids?

      -      När fick du klart för dig om hur hiv smittar?

Hur tror du att det är att leva med en sjukdom som i dag inte har ett botemedel?
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Intervjumall Smittade:

Om sjukdomen:

Vilken betydelse har Noaks arks arbete för dig?

Vad hade du fått för information och kunskap angående sjukdomen innan du blev sjuk?

När och hur fick du klart för dig hur och när Hiv kan smitta?

Anser du att det borde pratas mer om sjukdomen i dagens samhälle?

Hur upplevde du att ge namnen på alla du haft samliv med?

- Behövde du uppge alla?

När du möter sjukvårdspersonal, vilken betydelse i relationen har deras attityder till 

sjukdomen?

Tycker du det är viktigt att sjukhuspersonalen är öppen och ärlig mot dig?

- Har du upplevt att de inte varit det?

- (Hur kändes det?)

Hur får din medicin?

- Får du den på sjukhus eller hemma?

- Vart vill du helst få den?

- Hur mycket mediciner tar du?

Vilka tankar har du kring att de ska komma ett botemedel mot sjukdomen?

Om vardagen:

Har du upplevt någon form av social isolering på grund av din sjukdom?
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Tycker du att man ska hålla det faktum att man är smittad hemlig för omgivningen?

Vilken betydelse har vardagliga sysslor för dig?

- Har du någon idag som hjälper dig med vardagliga sysslor.

- Är du rädd för att bli så sjuk att inte klara vardagen själv?

Tror du /tycker du arbete är viktigt även om man är sjuk?

(Även om det bara blir några timmar per dag.)

Tycker du att det ska behöva berättas för arbetskamrater/chefer om att man har sjukdomen?

- Har du några egna erfarenheter av detta?

Om situationen:

Vad är trygghet för en människa som drabbats av sjukdomen?

- Hur kan personal och andra ge trygghet till dig?

Vilken betydelse har de anhörigas attityder när man får beskedet om att man har sjukdomen?

Hur var det att vänta på svaret efter du testat dig för sjukdomen?

– Anade du att du var smittad?

Vilka var de närmaste du berättade för?

Hur reagerade din närmaste omgivning när du berättade om att du har sjukdomen?

Var du i dåläget i ett fast förhållande?

Har du barn?

- Vilken betydelse har dessa i din situation?

Funderar man över vem man blev smittad av och hur?

Hade/har du någon form av skuldkänslor?
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- Tror du det är vanligt med skuldkänslor?

- Hur uttrycker sig dessa skuldkänslor?

Funderade du någon gång över om du smittat någon?

Är du rädd för att dö?

- Funderar du ofta på döden?

Kommer tankarna om självmord när man får veta att man smittats?

- Vad kan omgivningen göra i den situationen?

- Sökte du hjälp när du kände så?

- Får man den hjälp man tycker sig behöva?

Vilken betydelse anser du samtal om framtiden och döden har?

Om framtiden:

Vad har du för tankar om din framtid?

- Har du några drömmar du vill genomföra?
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9:2. Bilaga 2.

Telefonnummer och hemsideadresser till frivilligorganisationer som arbetar mot 

hiv/aids.

Aidsjouren

020-78 44 40

Kamratföreningen Convictus 

(Stödorganisation för hiv-positiva med missbrukarbakgrund och för hemlösa)

Telefon: 08-668 07 06  www.convictus.org

Kamratföreningen Oasen (sammanslutning för alla afrikaner med hiv)

Telefon: 08-689 77 80  www.kamrat.org

KCS – Kvinnocirkeln i Sverige

Telefon: 08-20 30 82  www.kcs.nu

Noaks Ark – Röda Korset

Telefon: 08-700 46 00  www.noaksark.redcross.se

Posithiva gruppen

Telefon: 08-720 19 60  www.posithivagruppen.se

Riksförbundet för hivpositiva

Telefon: 08-714 54 10  www.rfhp.se

Riksförbundet för sexuellt likaberättigade

Telefon: 08-501 62 900  www.rfsl.se

Riksförbundet för sexuell upplysning

Telefon: 08-692 07 00  www.rfsu.se

http://www.convictus.org
http://www.kamrat.org
http://www.kcs.nu
http://www.noaksark.redcross.se
http://www.posithivagruppen.se
http://www.rfhp.se
http://www.rfsl.se
http://www.rfsu.se

