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1. INLEDNING 
Media spelar, och har spelat en viktig roll i att kommunicera idéer och föreställningar om hiv 

och aids sedan hiv upptäcktes i Sverige i början av 80-talet. Många analytiker har fokuserat på 

den negativa karaktären av medias representation som har demoniserat och stigmatiserat de 

som lever med viruset (Beharrel 1993:210).  

Ungefär 5500 personer lever med hiv i Sverige idag. Hivpreventionen i Sverige 

kostar staten ungefär 146 miljoner kronor om året, i tillägg till detta kostar behandling av 

hivpositiva med bromsmediciner ungefär 100 – 150 000 kronor om året per person. Hiv talen 

har ökat varje år. Anna-Maria Sörberg skriver i boken ”Det Sjuka” att för den enskilda är hiv 

en tragedi, för samhället är det något som inte kan behandlas utan hänsyn till frågans 

komplexitet. Hon menar att vi inte kan förhindra sjukdomens existens, men vi kan se hur vår 

oförmåga att hantera den röjer en stark ovilja att göra upp med ”främlingskap”. Hon menar 

det krävs en yttre fiende för att upprätthålla föreställningen att vi bara behöver ”rätta till” 

detaljer för att vara på den rätta vägen mot ett samhälle helt fritt från viruset. Hon tydliggör att 

lagens ramar ger oss ett ständigt krav på att inte behöva konfronteras med den verklighet vi 

levt i sen hiv upptäcktes i början av åttiotalet. En verklighet som fortsätter att prägla våra 

attityder, och enligt Sörberg fortsätter att färga svensk hivpolitik (Sörberg 2008:145).  

Beharrel skriver att inte, bara behövs det uppmärksamhet kring medias negativa 

representation av hivpositiva, men även också uppmärksamhet kring medias sensationalism 

och direkta felinformation om sjukdomen och hur den smittar (Beharrel 1993:210). Media 

spelar en stor roll i just att reproducera, eller främja de attityder som vi har gentemot olika 

grupper i samhället, medias framställning bidrar i allra högsta grad att påverka hur vi utformar 

både lagstiftning och hivprevention. Media bidrar till att skapa de ”hot” och ”hotbilder” som 

leder till politiska åtgärder, sociala roller och representationer. Detta påverkar både hur vi ser 

på varandra, men också hur vi utformar vår politik i ”kristider”.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
I början av 1980-talet uppmärksammades i media första gången när unga män i San Francisco 

och New York drabbades av en ovanlig tumörsjukdom samt allvarliga lunginflammationer i 

svensk media. Man slog fast att den bakomliggande orsaken var nedsatt immunförsvar. 

Immunbristsjukdomen kom senare att kallas aids. De som drabbades först var homo- och 
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bisexuella män, och senare insjuknade också personer som injicerar narkotika, blödarsjuka 

och enstaka heterosexuella kvinnor. Det första fallet av hiv i Sverige kom i 1982.  

Vi anser att ett rimligt antagande är att medias framställning av sjukdomen sen 

den upptäcktes i Sverige har påverkat hur vi utformat vår politiska agenda på området. Vi 

menar att det är av stor vikt att analysera den mediadiskurs som varit på området sen 

sjukdomen upptäcktes för att försöka förstå, och/eller förklara bakomliggande faktorer som 

bidrar till att hivtalen fortsätter att öka – och därigenom fortfarande kosta staten flera miljoner 

kronor om året i preventiva åtgärder samt medicinering av de som redan fått viruset överfört. 

Syftet med undersökningen är att analysera frekvensen av användandet av olika begrepp 

relaterat till hiv och aids i perioden 1983 – 2011 i media och visa på hur innehållet i 

skildringarna har ändrat sig, eventuellt inte ändrat sig över tid. Vi ämnar besvara följande 

frågeställningar: a) Har bilden av hiv i media ändrat sig över tid och hur? b) I vilken 

utsträckning bidrar media till att upprätthålla ett avståndstagande och en fruktan för hiv och 

hivpositiva?  

2. TEORETISKA PERSPEKTIV 
Peter Berger och Thomas Luckmann skriver i The Social Construction of Reality: A Treatise 

its the Sociology of Knowledge (1966) att samhällets sociala ordning är en mänsklig produkt, 

eller en pågående mänsklig produktion. Samhällsproduktionen är inte biologiskt given och 

den sociala ordningen existerar endast som en produkt av mänsklig aktivitet. Människans 

egenproduktion är alltid, och av nödvändighet ett socialt företag. Man producerar den 

mänskliga miljön, med alla dess sociokulturella och psykologiska formationer. Berger och 

Luckmann anser att inga av dessa formationer kan förstås som en produkt av människans 

biologiska konstitution – det är sociala förställningar som producerats av oss själva.  

   Mediernas roll inom det socialkonstruktionistiska samhället är att förmedla och 

erbjuda verktyg för att utveckla den sociala ordning man konstruerar, media förstärker och 

reproducerar de sanningar som skapas genom den mänskliga produktionen. Ser man på 

medierna utifrån ett socialkonstruktionistisk perspektiv kan aldrig medierna vara objektiva då 

medierna är en del av, och reproducerar den verklighet människorna producerar (Berger & 

Luckman 1966).  I SOU 2006:21, Mediernas Vi och Dom skriver redaktörerna Stig Arne 

Nohrstedt och Leonor Camauèr att mediernas utbud spelar en nyckelroll när det gäller att 

strukturera de bilder och diskurser med vars hjälp vi förstår världen (SOU 2006:21). Hiv som 

sjukdom innehåller både sociala, politiska och ekonomiska perspektiv som måste bejakas om 
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man vill förstå frågans komplexitet. Vi har därför valt att använda oss av 

socialkonstruktionismen som metodiskt ramverk för vår uppsats. Socialkonstruktionismen 

kan appliceras på media som institution och medias roll i att konstruera sociala 

föreställningar, eller vad Norhstedt och Camauèr beskriver som ”bilder och diskurser med 

vars hjälp vi förstår världen” (SOU 2006:21). Dessa bilder och diskurser påverkar hur vi 

utformar vår politik, våra hivpreventiva åtgärder samt bidrar till att konstruera vårt 

förhållningssätt och de begrepp vi använder om sjukdomen och/ eller om den hivpositiva.  

 Det socialkonstruktionistiska synsättet bekräftas i Anna Ljungs avhandling ”Bortom 

oskuldens tid”. En viktig förutsättning för hennes avhandling var att hiv inte endast kan ses 

som ett strikt biomedicinskt fenomen utan något som formas av sociala och politiska krafter. 

Hon menar att hur individer eller sociala grupper svarar på allvarliga sjukdomshot av olika 

slag speglar fundamentala kulturella och sociala värderingar i det samhälle de lever i. Sådana 

värderingar och normer påverkar både synen på den specifika sjukdomen och hur individer 

som drabbas av den betraktas (Ljung 2001:2). Låt oss därför övergå till begrepp som kan 

användas i en socialkonstruktionistisk och samhällelig kontext, och som är relevanta för hur 

vi förstår de begrepp vi använt i vår undersökning.  

Erving Goffman skriver i artikeln ”Stigma: Notes on the management of spoiled 

identity” om brännmärkningen av personer med låg moralisk status i antikens Grekland. 

Grekerna använde sig i stor grad av visuella hjälpmedel och termen stigma är ett begrepp för 

tecken som användes för att beskriva något ovanligt, dåligt eller nedsättande i en persons 

moraliska status. Symbolerna (stigmat) brändes, eller skars in i kroppen på personen för att 

varna omgivningen (Goffman). Liknande såg vi efter andra världskrigets slut där man klippte 

håret av kvinnor, och markerade de med nazistiska symboler som hade haft relationer till 

tyska soldater under andra världskriget. Grekernas märkning påminner således om de förslag 

som politiker och läkare kom upp med på 80-talet. Här kan nämnas tatuering av aidssjuka, 

samlagsförbud, deportering till egna ”aidssamhällen”, hårdare straffsatser. Det gick aldrig så 

långt att förslagen blev genomfört, men även om stigmat inte brändes in, tatuerades eller skars 

in i de hivpositivas kroppar vid tillfälle så är det en berättelse om socialt stigma. Socialt 

stigma skapas i det människor utsätts för något man uppfattar som ett hot av någon, eller 

något. Alonzo och Reynolds belyser just detta (1995) när de skriver om socialt stigma i 

relation till hiv och aids. De menar att stigmat inte ligger i sjukdomen i sig, men den 

förknippas med andra sociala förhållanden. De använder sig bland annat av följande 

förklaringsmodeller för att beskriva det sociala stigma hivpositiva utsätts för, a) hiv är 
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associerad med ett avvikande beteende, b) hiv ses som ett ansvar hos individen, c) hiv är 

osedligt enligt religiös tro och/ eller antas ha överförts genom ett omoraliskt beteende, d) 

anses som smittsamt och hotfullt (Alonzo & Reynolds 1995 cit. i Ginsburg & Papadelis 

2009:10).  

För att summera: media bidrar till att upprätthålla de sociala föreställningar och/ 

eller stigma som förknippas med att vara hivpositiv. Vi anser därför att 

socialkonstruktionismens utångspunkt därför är det bästa sättet att förstå de sociala 

representationer som skapats under de senaste 20 åren hiv har funnits i Sverige och som 

bidrar till att forma vårt samhälle och den politik vi utformar.  

3. METOD 
I uppsatsen analyserar vi tidningsartiklar om hiv/ aids från 1983 – 2011 för att besvara våra 

frågeställningar. Vi har i arbetet med uppsatsen inte hittat någon tidigare kvantitativ 

innehållsanalys av medias framställning av hiv/ aids frågor, men det vi däremot har hittat av 

svensk forskning är en etnologisk studie, en diskursanalys, samt en kvalitativ innehållsanalys 

på området. Alla dessa rapporter har använts som underlag i vårt arbete. Eftersom vi anser att 

en kvantitativ innehållsanalys ensam inte kan besvara våra frågeställningar har vi lagt vikt på 

att stödja våra kvantitativa resultat med en kvalitativ analys. Vi återkommer till hur detta gått 

till under 2.2 och 2.3. 

2.1 Materialinsamling 
Som underlag för vår undersökning har vi valt att analysera Aftonbladet, Expressen, SVD och 

DN, Sveriges största dagstidningar. I fråga om tillgång av datamaterial har vi använt oss av 

Stockholms Universitets mediearkiv Retriever, men då mediearkivet inte ger en särskilt bra 

översikt över artiklar som publicerades på området innan 1992 har vi till vår hjälp i 

datainsamlingen lånat överläkare vid Venhälsan på Södersjukhuset Göran Bratts 

tidningsarkiv, och haft tillgång till RFSL – Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och 

transpersoners rättigheter tidningsarkiv från 80-talet. Vi har gått igenom och kodat, 545 

tidningsartiklar från 80-talet och använt oss av Retriever som har gjort ytterligare 13 758 

artiklar tillgängliga från och med 1992 för insamling av data. Samtliga 545 artiklar från 80-

talet har blivit genomlästa och kodat för hand i ett kodningsschema då dessa bara existerat i 

pappersformat. I fråga om artiklar tillgängliga via Retriever har vi kodat artiklar genom 

användning av programmets sökmotor och kodat antalet artiklar därefter direkt i 

sammanställningen som hittas i appendix 1. 
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2.2  Kvantitativ analys 
För att genomföra innehållsanalysen var det nödvändigt att ta fram ett kodningsschema för att 

registrera och dokumentera alla de artiklar vi har gått igenom. Kodningsschemat har byggts 

upp genom att vi har baserat sök, och registrering av artiklar genom huvudord och 

sekundärord. Som huvudord har vi använt oss av hiv och aids för att säkerställa att artikeln 

handlar om uppsatsens tema, och som sekundärord har vi använt oss av olika begrepp kopplat 

till hiv/ aids. Som sekundärord har vi exempelvis använt oss av ord som hiv-man, 

smittskyddslag, brott, homosexuell. Detta har gett oss tydlig information om artikelns 

ytterligare innehåll, och genom detta, möjlighet att kvantifiera artiklarnas innehåll i diagram 

för att kunna visa på diskursändringar över tid. Analysen vi presenterar avser antal artiklar 

tillgängliga via våra källor med huvudord (ett av eller båda två) plus sekundärord. Samtliga av 

dessa artiklar har blivit registrerade och för närmare översikt över olika sökord och 

sammanställning av artiklar med sökord, se appendix 1.    

2.3 Kvalitativ analys 
Analysen av data har vi tematiserat in i tre områden, 1) Riskgrupper/Preventionsgrupper, 2) 

Aidshotet och dödligheten, 3) Brott och straff. För att kunna visa på, och förklara de 

kvantitativa resultat som uppsatsen avser använder vi oss av kvalitativ innehållsanalys för att 

beskriva den kontext och historia som ligger bakom de diskursändringar som sker över tid. 

Detta har gått till genom att vi läst artiklar, analyserat och placerat innehållet i den historiska 

kontext vi beskriver i analysen. 

4. ANALYS 
 

Vår undersökning visar att det överlag varit skrivit ett stort antal tidningsartiklar på området 

hiv/ aids sen 1983 då de första artiklarna kom i tryck (se appendix 1). Artiklarna spänner över 

ett brett antal områden och vi vill under detta kapitel presentera vår undersöknings olika 

resultat.  

4.1 Riskgrupper vs preventionsgrupper 
En fråga som har varit relevant att studera närmare är hur man i medierna omtalar såkallade 

riskgrupper d v s grupper som löper statistiskt sätt störst risk för att få viruset överfört. Vi har 

valt att visa komplexiteten i denna fråga i början av vår analys för att vidare i presentationen 

av datamaterialet kunna diskutera övriga begrepp kopplat till den mediala framställningen av 

hiv och aids. Gustafson och Löfbom skriver i sin C-uppsats ”Bland offer, hjältar och 
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förövare” följande om riskgrupper:  

 
”En intressant anekdot i sammanhanget är att man på Smittskyddsinstitutet hemsida har en lista över 
”preventionsgrupper” (Smittskyddsinstitutet 2010). Alltså grupper som skulle löpa större risk att utsättas 
för smittan eftersom viruset är mer utbrett inom gruppen. Rent statistiskt finns det belägg för att en del 
grupper är mer utsatta för hiv men inom sjukvården har man bytt ut det gamla ordet riskgrupper mot 
preventionsgrupper. Prevention betyder förebyggande. Skillnaden i orden ligger på så vis i att man under 
80-talet pratade om grupper som i större utsträckning riskerade att smittas eller bära på hiv och under 
2000-talet pratar man om att jobba förebyggande mot dessa grupper”. (Gustafson & Löfbom 2010:25).  

 
Även om grupperna omtalas som preventionsgrupper inom Smittskyddsinstitutet, inom 

sjukvården och bland de frivilliga organisationer som jobbar med preventivt arbete riktade 

mot grupperna använder media sig fortfarande av ”riskgrupp” som begrepp. I en genomgång 

av vårt material ser vi att begreppet preventionsgrupp aldrig har blivit använt och att 

begreppet riskgrupp blivit använt i 100 % av artiklarna.  

  Enligt den Nationella strategin på hiv/aidsområdet från 2005 identifieras följande 

riskgrupper/preventionsgrupper: män som har sex med män, personer med 

injektionsmissbruk, personer med utländsk bakgrund, ungdom och unga vuxna, 

utlandsresenärer och gravida kvinnor (Prop. 2005/06:60). Enligt Smittskyddsinstitutets 

hivstatistik från 2011 står män som har sex med män för majoriteten av den inhemska 

virusöverförningen (Smittskyddsinstitutet 2011). FN:s generalförsamling fattade 8 juni 2011 

beslut om att länderna skulle intensifiera sina insatser, speciellt mot grupperna män som har 

sex med män, injektionsmissbrukare samt sexarbetare och deklarationen har som målsättning 

att reducera antalet nyupptäckta fall av hiv med 50 procent innan 2015 (United Nations 2011). 

Vi har därför valt att se närmare på dessa tre grupper då medias sätt att omtala grupperna är 

relevant för hur vi når grupperna med preventiva åtgärder och hur man benämner grupperna 

är relevant i fråga om terminologin är stigmatiserande och/ eller icke-beskrivande för 

gruppens identitet. Vi har därför valt att göra en mätning av förekomsten av olika begrepp 

kopplat till preventionsgrupperna.   

 

4.1.1 Homosexuella vs män som har sex med män 
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Den första 

artikeln vi hittar där män som har sex med män (msm) används som ett begrepp är i 1999. 

Utöver detta finns begreppet bara sporadiskt med i olika övriga tidningar, men har inte varit 

använt någonsin i de tidningar som har varit bas för vår undersökning under 1980-talet, ej 

heller i början av 90-talet. Bakgrunden för införandet av msm som ett begrepp är att man 

anser msm-begreppet som mer inkluderande då det fokuserar uteslutande på sexuell praktik 

och inte identitet. I den mätning vi gjort för perioden 1992 – 2011, Figur 4.1 visar vi på 

skillnaderna från år till år mellan användandet av benämnelsen homosexuella och män som 

har sex med män. Vad vi kan se utifrån figuren är att användandet av benämnelsen män som 

har sex med män ökade kraftigt i 1999 och har sen dess legat i topp, med undantag av ett litet 

fall i 2004 och ett fall i 2011. Vi menar fallet i 2011 kan bero på att uppmärksamheten kring 

män som har sex med män och hiv har sjunkit, och de artiklar som framkommer i 2011 är i 

huvudsak artiklar som berättar om hivvirusets ankomst till Sverige och kopplingen till San 

Francisco och USA där homosexuella var benämningen som användes.   

4.1.2 Sprutnarkomaner vs injektionsmissbrukare 
 

 

 

På 80 – talet använde man sig i stor grad av ”sprutnarkomaner”, eller andra begrepp som 

”herionister”, ”narkomanerna” och liknande. Mycket av debatten i medierna handlade i stort 

Figur 4.1 Skillnader i användandet av homosexuell eller män som har sex med män 

Figur 4.2 jämförelse mellan användandet av sprutnarkoman och injektionsmissbrukare 
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om vård för missbrukare och detta i stor grad kopplat till införandet och användandet av 

tvångsvård. Andra perspektiv i debatten var huruvida man skulle införa sprututbytesprogram. 

Mycket av debatten vi kan utläsa från 80-talets tidningar är att gruppen ansågs som farliga för 

samhället och flera förslag om till exempel tvångstestning av injektionsmissbrukare förekom. 

Som figur 4.2 visar ser vi att det i 2004 sker ett skifte i retoriken och begreppet 

injektionsmissbrukare befäster sig och används i större grad än sprutnarkoman.  

4.1.3 Prostituerad vs sexarbetare 
 

 

 

RFSL skriver i sin rapport ”Osynliga, synliga aktörer” att prostitution ofta förknippas med 

kvinnor som säljer sexuella tjänster till män och att detta kan leda till att osynliggöra andra 

personer som köper eller säljer sexuella tjänster. De frågar vad en sexuell handling är och 

anser att begreppen inrymmer en komplexitet då man också kan fråga sig vad som faktisk är 

en ersättning? De visar således till SOU 1995:15 där definitionen är ” När minst två parter 

köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning (vanligen ekonomisk); vilket utgör en 

förutsättning för den sexuella tjänsten”. I sin rapport menar författarna att denna definition är 

för snäv då den främst nämner ersättningen som ekonomisk. Författarna har därför valt att 

använda sig av begreppet ”sex mot ersättning” då man menar att denna term är mer 

inkluderande, främst när man talar om ungdomar där ersättningen kan vara andra former för 

ersättning så som kläder, alkohol, en plats att sova och liknande (Larsdotter, Jonsson & 

Gäredal 2011:25) . FN har valt att använda sig av begreppet ”sexworker” som direkt kan 

översättas till sexarbetare i den senaste hiv/aids deklaration av 8 juni 2011. Vi har därför gjort 

en mätning av hur frekvensen av begreppen sexarbetare, sex mot ersättning eller det historiskt 

mest kända begreppet prostituerad har blivit använt i den svenska mediala framställningen av 

gruppen i perioden 1992 - 2011. Figur 4.3 visar att begreppet prostituerad fortfarande är det 

begreppet man i störst grad använder i fråga om personer som säljer sexuella tjänster. 

Figur 4.3 visar användandet av benämningen prostituerad, sexarbetare 
eller sex mot ersättning  
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4.2 Aidshotet och dödligheten 
I början av 80-talet upptäcks det att speciellt homosexuella män insjuknar i en främmande 

immunbristsjukdom. Frågan väcker liten uppmärksamhet i Sverige i början av 80-talet, men 

under 1983 kan vi se att några tidningar har fått med sig nyheten om sjukdomens framväxt. 

Uppmärksamheten kring detta hittar vi i några notiser, men det är tydligt att nervositeten 

växer i takt med att situationen utvecklar sig i USA. Expressen skriver en artikel om 

”Bögpesten” (Expressen 19/6-83), Svd följer upp med en artikel om ”Pest i Finland” (Svd 

29/6-83) där en man har insjuknat och de konstaterar att det bara är en tidsfråga innan 

sjukdomen också kommer till Sverige. Samma år insjuknar och dör den första personen i aids 

i Sverige. Socialstyrelsen får en Aidsgeneral som har till ansvar att bejaka framväxten av 

sjukdomen och förhindra överförning av viruset i Sverige. En första reflektion och 

frågeställning som därför är relevant att se närmare på är att se på ”dödlig” vs ”kronisk” 

sjukdom. Den oro som började sprida sig i början av åttitalet var präglat av det faktum att 

detta var en sjukdom man inte visste något om, man hade inte något botmedel och det fanns 

inte några rimliga förklaringar på vad den var och hur viruset blev överfört. 

 

 

I figur 4.4 visar vi antal artiklar inom fyra perioder. Staplarna beskriver den procentuella 

andelen av artiklar inom givna tidsperioder som benämnar hiv, antingen som en kronisk 

sjukdom, eller som en dödlig sjukdom. Vad som tydligt framkommer är att under hela början 

på 80-talet, och som vår undersökning också visar så benämns inte hiv som en kronisk 

sjukdom fören första gången i 1988 (Svd 14/1-88) och bakgrunden för resonemanget i Svd är 

kopplat ihop med nya potentiella bromsmediciner som har visat positiv effekt.  Figuren visar 

att det är först i perioden 2006-2011 begreppet kronisk övergår antalet artiklar som beskriver 

Figur 4.4: Fördelning av användande av begreppen dödlig och kronisk 
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hiv som en dödlig sjukdom. Trots denna negativa verklighet, fanns det samtidigt en oerhört 

stor optimism bland läkare och forskare, man trodde att det inom kort tid ville finnas vaccin, 

och även kanske ett botemedel. Rubriker som ”inom två år finns vaccin” och liknande hittar 

vi många av under tidigt 80-tal, - även om antalet döda stiger snabbt och talen på nysmittade 

ökar.  

 

 

Vi vill därför visa på ett annat intressant resultat och det är relationen mellan sökorden 

dödlighet, kronisk och vaccin där vi använder de samma tidsperioderna som i figur 4.4 Figur 

4.5 visar på att eftersom fler och fler börjar använda sig av begrepp som kronisk sjukdom när 

man skriver om hiv, så sjunker samtidigt fokus på vaccin. Detta kan bero på två 

förklaringsmodeller, det ena är att kunskapen om hiv inom forsknings och medicinmiljön har 

ökat, något som gör att den ökade kunskapen har lett till att man nu vet att det kommer att bli 

oerhört svårt att hitta vaccin eller botmedel på grund av virusets benägenhet att mutera sig. 

Den andra förklaringsmodellen kan vara att man på grund av det faktum att folk nu kan leva 

nästan normalt tack vara bra bromsmediciner och sjukdomen är att anse som kronisk så 

sjunker också fokus och/ eller viljan att fokusera på behovet av vaccin mot viruset.  

 1985 sker det något som gör att medias uppmärksamhet exploderar på ett sätt 

man inte hade sett tidigare. Antalet artiklar som skrivs om sjukdomen ökar drastiskt i antal. I 

vårt material ökar antalet tidningsartiklar från 1984 – 1985 från 23 artiklar till respektive 82. 

Anna Ljung skriver i sin avhandling, ”Bortom, Oskuldens Tid” att nyheten om en ung 

blödarsjuk pojke som insjuknat som troligtvis fick medierna att vakna till liv (Ljung 2001:22). 

Artikeln hon hänvisar till, finns också i vårt datamaterial, en artikel i Svd skriven 9 februari 

där det framkommer att en 9 årig pojke har dött i aids. Ljungs vidare analys av pressens 

beskrivningar är att nyheten om den unga pojken således väckte på allvar intresset för hiv och 

Figur 4.5: Visar relationen mellan sökorden, dödlig, kronisk och vaccin 
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aidsfrågor då det enligt pressen nu stod klart att sjukdomen inte bara var något som drabbade 

”de andra”, utan något som angår alla (Ljung 2010:23). Vi följer Ljungs resonemang, men här 

ska man också ha med sig att Socialstyrelsen redan en vecka innan via Rapport meddelade 29 

januari 1985 att de kräver tvångsåtgärder för att förhindra smittspridningen av aids genom att 

klassa aids som en venerisk sjukdom och således underställa sjukdomen smittskyddslagen. 

Socialstyrelsens förslag innebar bland annat vad Rapport titulerade – ett ovillkorligt förbud 

mot könsumgänge – det vill säga i praktiken ett förslag om samlagsförbud. Artiklar i DN och 

Expressen går under titlarna ”Aidsskräck” och ”TV måste varna”, ledarskribenter kräver 

omedelbara åtgärder och Aftonbladet skriver en artikelserie under titeln, ”Aidshotet” där aids 

framställs som ett hot mot den traditionella familjen. Läkaren Jonas Blomberg föreslår under 

året att aidssjuka ska tatueras (ett förslag han den 23/12 samma år drog tillbaka). Summan av 

de massiva reaktionerna var således att en omfattande debatt om smittskyddslagen påbörjades. 

Debatten om hivvirusets status som venerisk sjukdom, samlagsförbud, tvångsvård samt det 

faktum att regeringen beslutade att etablera en Aids-delegation (som satte frågan på den 

politiska kartan) under ledning av socialminister Gertrud Sigurdsson gör att året 1985 kan 

sägas vara det året där vi ser ett tydligt och markerat skifte i den mediala debatten, tonen och 

retoriken hårdnar till. Debatten handlar inte längre om offren för sjukdomen och dens lidelser, 

men om de farliga smittbärarna som måste staggas innan det går illa för oss alla.   

4.2.1 Åtgärdsbehov och lagstiftning 
 

 

 

I figur 4.6 visar vi på att den mediala debatten kring smittskyddslagen påbörjades i enorm 

omfattning i 1985. Antalet artiklar som lyfter smittskyddslagen svarar till 28 % av det totala 

antalet artiklar i vårt material för 1985. Figuren visar också att den mediala debatten kring 

Figur 4.6 visar antalet artiklar som handlar om krav om, eller behov av ändringar i smittskyddslagen 
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lagen har haft sina uppsvingar speciellt i perioden 1989-1991, i 2003 och i 2010. Debatterna i 

89 – 91 och 2003 kan, som vi ser det bero på den uppmärksamhet de såkallade ”hiv-männen” 

fick i svensk media. Smittskyddslagen blev ändrad 1 november 1985 där hiv infördes som 

venerisk sjukdom. Under samma tidperiod kom kraven om att stänga de såkallade 

”bastuklubbarna” (klubbar som erbjuder möjligheten att ha sex i bastuliknande atmosfär) och 

ett år senare, 11 december 1986 skriver Aftonbladet att Riksdagen har infört en lag som gör 

klubbarna olagliga. Man ansåg bastuklubbarna som smitthärdar, och det fanns en fruktan för 

att speciellt bisexuella män som hade sex på bastuklubbar skulle föra viruset vidare till sina 

kvinnliga partners, och därigenom sprida viruset bland den heterosexuella populationen i 

största allmänhet. I ett PM från Socialstyrelsen lämnat Aids-delegationen den 26 november 

1986, som gav grunden för delegationens beslut att införa bastulagen har Socialstyrelsen 

genomfört en undersökning bland homo- och bisexuella mäns partneromsättning det vill säga 

hur många olika partners de haft det senaste året. De använder sig av tre grupper; ”icke-

organiserade” eller vad de också kallar för ”bastugruppen”, ”organiserade” och ”RFSL-

gruppen”. Undersökningen visade att personer som hörde till RFSL-gruppen, det vill säga var 

aktiva inom RFSL visade på mindre partneromsättning än den såkallade ”icke-

organiserade/bastugruppen” gruppen. Undersökningen visade även att bland ”bastugruppen” 

hade var femte man haft sex med en kvinna, 37 % av ”bastugruppen” i jämförelse med 9 % 

bland RFSL gruppen. Detta visade, menade Socialstyrelsen att bastuklubbsbesökarna var ett 

allvarligt hot mot allmänheten i form av smittspridning. Flera tidningsartiklar framhäver 

också just detta i samma period - promiskuösitet måste begränsas, man framhäver vikten av 

att leva i monogama relationer, ändra sexualbeteende – och även i några fall föreslogs celibat 

som en lösning. Det finns med detta två perspektiv, det ena är det moraliska perspektivet där 

man försöker att reglera människors sexualbeteende genom bastulagen - genom att begränsa 

tillgång till arenor där man kan praktisera ”icke-önskvärt” sex. Det andra perspektivet är det 

kontrollerande och skyddande där man ålägger hivpositiva förhållningsregler genom att göra 

sjukdomen venerisk som en del av smittskyddslagen och med detta öka statens kontroll och 

möjligheter till tvångsåtgärder om förhållningsreglerna inte följs. Bastulagen har nu upphört 

att existera därför att man insåg att lagen inte hade någon effekt på smittspridningen.  

Principerna bakom 1985:s smittskyddslag består dock också i 2011. Dagens 

smittskyddslag från 2004 ger fortsatt möjlighet till tvångsvård/ tvångsisolering, den innehåller 

en såkallad informationsplikt för hivpositiva, och man kan sättas i fängelse om du haft samlag 

även med kondom, och även om hiv inte överförts. Syftet med lagen är fortfarande att skydda 
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befolkningen mot ”allmänfarliga sjukdomar” där hiv är en av ett sextiotal olika sjukdomar. 

Bastulagen och smittskyddslagen, den mediala debatten som ledde till att man ändrade 

smittskyddslagen och införde bastulagen leder oss tillbaka till Alonzo och Reynolds 

förklaringsmodeller kring hiv, aids och socialt stigma där vi speciellt kan lyfta fram tre 

perspektiv som är relevanta för våra slutsatser kring hur lagstiftningen kom till. Enligt vår 

analys av 1985:s mediala och politiska debatt kan vi slå fast följande i enlighet med Alonzo 

och Reynolds; 1) hiv är associerad med ett avvikande beteende, 2) anses som smittsamt och 

hotfullt, 3) hiv antas ha överförts genom ett omoraliskt beteende (Alonzo & Reynolds (1995) 

cit. i Ginsburg & Papadelis 2009:10). Till detta behövdes lagar, reglering och kontroll. 

Vad som därför är viktigt att lyfta fram, speciellt i ett samhällsvetenskapligt 

perspektiv är att Sverige har via FN:s organ för hiv och aidsfrågor UNAIDS blivit starkt 

kritiserad för sin repressiva smittskyddslag och rättspraxis som en följd av denna då de anser 

att den inte har en hivpreventiv effekt (UNAIDS 2008). Det finns i dag ingen forskning som 

tydligt stödjer UNAIDS linje, men här ska understrykas att det ej heller finns forskning som 

tydligt visar på att den svenska lagen har haft någon preventiv effekt. Om den, enligt 

UNAIDS repressiva svenska lagstiftning inte har en preventiv effekt, och beror på okunskap, 

och/ eller den situation Sverige stod i under 1985 är lagen problematisk och kan vara, enligt 

vår analys ett resultat av det massmediala trycket som fanns, samt de krav som ställdes på 

politiker och myndigheter att agera, - och således inte ha någon funktion i dag.  

4.3 Brott och straff   
Berättelser om hiv och straff kan också direkt kopplas till 80-talets mediala diskussioner och 

de krav som ställdes till beslutsfattare om kraftfulla åtgärder. Debatten under 1985 och 1986 

fortlöper och läkaren Lita Tibbling skriver i ett debattinlägg att man borde etablera egna 

”aidssamhällen” där sjuka flyttas till egna områden för att i praktiken dö tillsammans – syftet 

är att skydda befolkningen. Ett förslag som för övrigt möter mycket motstånd, i Svd 5 februari 

1986 bemöts Tibblings inlägg i debatten med att förslaget påminner om Gulag (de ryska 

arbetslägrarna under Stalins tid). Detta visar att debatten också hade mänskliga aspekter där 

det fanns gränser för hur långt man var villiga att sträcka sig i fråga om att ”skydda 

befolkningen”. 1987 kommer den första artikeln i vårt material där man använder sig av 

begrepp som brottslighet, artikeln är ifrån Svd 18 december 1987 och handlar om en aidssjuk 

som blivit benådad av regeringen för narkotikabrott. Det som är intressant i just detta fall är 

att benådningen har en negativ underton. Handlade benådningen om att man fruktade att få en 
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spridning av viruset på svenska fängelser, eller handlade det om sympati – att benådningen 

var en solidarisk handling i syfte att låta den sjuka få leva sina sista år i frihet och med stöd av 

sjukvården? Detta kan man inte läsa tydligt ur artikeln eller artiklar som kommer i efterhand.   

 

 

De nya lagarna öppnade upp för att man hade möjlighet att genomföra åtgärder gentemot 

hivpositiva på ett sätt man tidigare inte haft. Vi ska nu se på relationen mellan debatten om 

preventionsåtgärder och uppmärksamhet kring brott och hur den fortlöper i perioden 1983 – 

2011. Vi har i figur 4.6 slagit ihop sökorden brott, fängelse, misshandel och tvångsvård/ 

isolation under rubriken brottslighet, och kondom med prevention under rubriken prevention. 

En kritik som kan riktas mot just denna figur är att begreppen brott, fängelse, misshandel kan 

i vissa fall dubblera varandra. Det vill säga en artikel kan innehålla flera av de samma orden, 

något som gör att antal artiklar inom staplarna brottslighet i vissa fall kan vara något högre än 

vad som är det reella antalet artiklar. Men, vi vill understryka att detta är samma situation 

inom området prevention, där kondomer och prevention i vissa fall går hand i hand. Vi menar 

att figuren ger ett tydligt incitament på relationen mellan preventionsdiskussion och 

brottslighetsdiskussion, och vi ska komma ihåg att parallellt med att regeringen föreslog 

ändringar i lagstiftningen beviljades 200 miljoner kronor till hivprevention. Detta är ungefär 

50 miljoner kronor mer än vad regeringen ger till preventionen idag. Om vi till exempel ser på 

1985 där det, som vi berättat tidigare blev en våldsam mediediskussion ligger staplarna på 

samma nivå, detsamma i 1986, och i 1987 är majoriteten av artiklarna om prevention. Så ser 

man tydligt att något händer och det är när lagarna börjar träda ikraft och paniken omformas 

till en jakt på förövare istället för en diskussion om prevention och vaccin. Detta symboliseras 

starkt i en artikel i Aftonbladet 28 oktober 1986 där det uttalas, ”den som sprider hiv är 

mördare”. Men vilka är då dessa förövarna? Jo i början handlade det för det mesta om 

Figur 4.6 visar andel av artiklar som berör prevention vs brottslighet från 1983 – 2011. 
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missbrukare, och det finns olika exemplar på artiklar där till exempel en kvinnlig 

injektionsmissbrukare biter en tjänsteman något som får rättsliga följder. Vi har också 

exemplar på artiklar där man lyfter fram missbruk och våldtäkter av unga pojkar. Både bettet 

och våldtäkterna är i sig brott som inte direkt är relaterad till hiv som sjukdom, men det bidrar 

till att förstärka bilden av den hivpositiva som farlig, och som ett hot mot allmänheten.  

4.3.1 Hiv-män och Hiv-kvinnor 
Den symboliska kraften i begreppen hiv-man eller hiv-kvinna är stor. Anna Maria Sörberg 

skriver i boken ”Det Sjuka” att ”…/orden har makt över oss. Begreppet hivman signalerar en 

underförstådd likgiltighet för livet och underkastelse under okontrollerbar lust. Hivmannen är 

ett vandrande, intelligent virus, ett mänskligt osäkrat vapen, en självdestruktivitet inriktad på 

att dra med sig omvärlden ner i grunden” (Sörberg 2008:29). Sörbergs beskrivelse av 

begreppet hiv-man, är en bra beskrivelse på begreppet som enligt våra data för första gång 

används i svenskt media 1990. Händelserna som inträder i 1990 där en homosexuell, 

amfetaminmissbrukare förgriper sig på yngre killar är början på en epok där begreppet sen 

dess har blivit flitigt använt med en stor topp i 2007. Begreppet hiv-man eller hiv-kvinna har 

fått följder för framställningen av hivpositiva som brottslingar, och enligt vår analys har detta 

sin början redan i 1985, inte i skrift form, men genom det faktum att diskussionen hettade till 

och ny lagstiftning kom till. Låt oss därför se på hur begreppet hiv-man har blivit använt i 

media sen hiv upptäcktes i Sverige 1983.  

 

 

De blå staplarna i figur 4.8 visar att begreppet Hiv-man befästes i svenskt media i 1990. 

Vidare visar staplarna att begreppet Hiv-kvinna för första gången blev använt i 1994. Detta 

hittar vi i en notis i Aftonbladet 26 november 1994 där en 90-årig man i Florida, enligt 

Figur 4.8 visar antal artiklar som handlar om hiv-män eller hiv-kvinnor 
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tidningen har hiv-smittats genom ett bett. Den kvinna som försökte råna, och samtidigt bet 

honom, riskerade upp till 30 års fängelse. Hiv-kvinna återkommer dock inte för i 2006. Anna 

Ljung slår fast i sin avhandling att även om hiv i ”stort sätt är mycket mera avdramatiserad i 

samtida skildringar av sjukdomen, hittas det fortfarande något paradoxalt i medias 

framställning av sjukdomen, det är bilderna av personerna som medvetet sprider sjukdomen 

vidare. Skräckbilden av hiv har ännu inte besannats ”(Ljung 2001:26). Vi stödjer Ljungs 

analys, och vi kan slå fast att hiv-män och hiv-kvinnornas inträde i den svenska mediabilden 

för allvar började 1990 och har efter dess varit ett regelbundet inslag i svenska medier. 

5. SLUTSATSER 
Mannen eller kvinnan som medvetet söker upp människor och försöker sprida sin sjukdom 

befästes 1985 genom de kraftfulla åtgärder och lagändringar man ansåg nödvändiga för att 

stadga virusets framväxt, något som blev satt i system också när media införde begreppet i 

1990. Begreppet är fascinerande och laddat av ångest. Ser vi bilden, eller läser om mannen 

eller kvinnan som spridit viruset, som har haft sexuella relationer med ett antal personer utan 

att informera om sin status känner vi på ångesten, fruktan för den obotliga sjukdomen, fruktan 

för att inte kunna leva som normalt. Begreppet bekräftar den oro, den panik och den ångest 

det svenska samhället drabbades av vid virusets inträde till Sverige och som ledde till den 

UNAIDS kritiserade lagstiftning Sverige har i dag. 

5.1 Har bilden av hiv i media ändrat sig över tid och hur? 
Som vi har kunnat visa i vår undersökning så har bilden av hiv ändrat sig över tiden. Flera 

faktorer har spelat in, men ökad kunskap om sjukdomen och bättre mediciner har definitivt 

gjort att retoriken har ändrat sig. Vad som är speciellt intressant att märka sig är just 

upprätthållandet av fokuset på förövaren och den farliga smittbäraren. Detta är en paradox när 

vi nu vet att till exempel nya bromsmediciner gör att om personer tar sina mediciner, och 

virusnivåerna i blodet är låga är risken att få viruset överförd mer eller mindre lika med noll. 

Som vi lyfte i kapitlet där vi diskuterar teoretiska perspektiv är just att sanningar är socialt 

konstruerade varelser där media spelar en helt essentiellt roll i upprätthållandet av de myter, 

eller hur vi ser på hivpositiva som människor – vi menar vår undersökning visar på att detta i 

allra högsta grad bidrar till att upprätthålla bilden av förövaren, den farliga och hotfulla.  



Stockholms Universitet  Statsvetenskap II 
Statsvetenskapliga institutionen  HT 11 
Av: Antonia Jaksic och Christian Antoni Möllerop  Handledare: Mikael Blomdahl 
 

 19 

5.2 I vilken utsträckning bidrar media till att upprätthålla ett 
avståndstagande och en fruktan för hiv och hivpositiva? 
Vi anser att media har bidragit till att upprätthålla ett avståndstagande och en fruktan för hiv. 

Men här är det också viktigt att understryka att mycket av medias bevakning även kan sägas 

vara en direkt konsekvens av de behov för direkta och inriktade åtgärder för att stadga 

sjukdomen och stoppa spridningen av den som man ansåg nödvändiga på 80-talet. Det var en 

sjukdom man inte visste något om, och till läkarnas och politikernas försvar, inget är så 

skrämmande, så hotande som en sjukdom man inte vet vad är eller hur man ska kontrollera. 

Men, som vi också skriver i analysen, genom den lagstiftning som kom till på 80-talet klarade 

man på ett oerhört effektivt sätt att konstruera förövaren och brottslingen, detta fick 

naturligtvis omfattande följder för den vidare mediaframställningen och hur vi ser på 

hivpositiva den dag idag.  

5.3 Behov för mer forskning 
Vi anser att det särskilt i perioden 1985 och 1986 är ett behov för mer forskning av både den 

mediala framställningen av hiv, men också hur detta påverkade de politiska åtgärderna som 

politikerna fattade beslut om och vice versa. De andra är också att det finns ett behov av att 

forska på hur journalister ser på sin egen roll, speciellt kopplat till frågor som har med 

brottslighet, förövare, och hur människor benämns och tituleras. Det är ju så att medias 

framställning på detta område har och får inflytande på hur man bedriver till exempel 

hivpreventivt arbete, som igen får direkt konsekvens för hur mycket pengar staten väljer att 

lägga på preventionen och vi menar därför att åren 1985 och 1986 är oerhört intressanta att 

analysera, låt oss därför återkomma till vad vi skrev i inledningen: vi menar 1985 och 1986 

kan ge oss intressanta svar på hur ett ”hot” bidrar till att skapa politiska åtgärder, sociala roller 

och representationer som påverkar både hur vi ser på varandra, men också hur vi utformar vår 

politik i ”kristider”. Detta är områden där vi anser att det måste forskas mer, och hiv/aids 

frågan är en sådan fråga som kan tydliggöra hur vi agerar, hur vi utformar, och vad som 

påverkar vår politiska agenda. 
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Appendix 1 
 

Sammanställning av tidningsartiklar med huvudord.  

De blåmarkerade kolumnerna är där vi använt mediearkivet Retriever. Totalt antal artiklar 
innan Retriever (som är kodat och genomläst): 545. Totalt antal artiklar inkluderat Retriever: 
14 502. 

Vi vill precisera att det inte nödvändigtvis är ett samband mellan sammanställningen av det 
totala antalet tidningsartiklar och antalet artiklar med sekundärord. Detta kommer av att 
artiklar vi har läst som handlar om huvudorden hiv/ aids inte har innehållit några av 
sekundärorden, men de har däremot blivit räknade som en artikel från en av de tidningar som 
varit med i vår undersökning och som handlar om undersökningens tema. Detta får så klart 
inte något inflytande på de resultaten vi redovisar i undersökningen, då diagrammen och 
analysen i uppsatsen avser artiklar som innehåller sekundärord och frekvensen av artiklar som 
innehåller en, eller flera av sekundärorden. 

Antal artiklar 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Huvudord           
Expressen 3 3 22 2 3 8 1 9 0 2 
Aftonbladet 2 1 12 2 7 1 0 5 3 0 
SVD 4 9 24 22 62 129 21 50 42 11 
DN 5 10 24 16 8 6 4 10 2 0 
TOTAL 14 23 82 42 80 144 26 74 47 13 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
                    

305 200 221 199 208 211 199 187 276 299 
0 109 350 293 341 346 252 205 289 238 
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0 0 335 318 239 236 185 201 236 201 
131 131 116 81 83 85 101 98 151 143 
436 440 1022 891 871 878 538 691 952 881 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
                    

253 233 215 225 534 310 106 79 95 4408 
164 110 158 132 202 106 81 98 86 3593 
166 166 199 184 227 170 130 147 113 3827 
130 130 244 189 158 194 106 187 131 2674 
713 639 816 730 1121 780 423 511 425 14502 

 

Sammanställning av kodning av sekundärord 

I sammanställningen av sökord la vi också in de artiklar som fantes ifrån Retriever i 1992, 
dubbeltkollade så att det inte blev dubbleringar med artiklar vi redan hade hittat genom 
arkivsök hos Göran Bratt och RFSL. I kodningen av sekundärord är därför Retriever med i 
1992, i motsättning till sammanställningen av artiklar med huvudord från de olika 
tidningarna. Detta då det var sekundärorden som var det mest relevanta för vår undersökning i 
syfte att visa på diskursändringar över tid. 

  1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 
Hivman 0 0 0 0 0 0 0 20 1 2 
Hivkvinna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Våldtäkt 0 0 0 0 1 5 0 13 2 19 
Homosexuell 9 9 32 11 18 10 9 17 3 14 
Dödlig  9 7 24 1 3 6 1 0 1 7 
Kronisk 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 
Brott 0 0 0 1 2 6 1 23 4 15 
Fängelse 0 0 0 0 1 4 0 15 0 19 
Misshandel 0 0 0 0 2 2 0 8 1 6 
Kondom 0 0 5 0 2 4 2 0 0 27 
Prevention 0 2 13 3 9 23 7 0 4 2 
Testning 0 3 10 3 15 5 1 0 0 5 
Smittskyddslag 0 2 25 8 3 3 0 16 5 1 
Vaccin 0 6 10 6 7 18 0 8 15 14 
Sprutor 3 1 8 3 15 21 6 5 2 5 
Tvångisolation 0 0 17 2 4 3 0 20 2 2 
Blodtransfusion 1 3 9 1 2 5 0 1 2 8 
Barn/ Kvinnor 0 1 2 0 4 5 1 13 5 18 
Internationellt 1 1 5 3 4 18 1 6 4 1 
Prostitution 1 2 10 1 2 3 0 1 0 11 
Afrika/Haiti 2 2 3 0 3 3 0 0 0 33 

 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
1 0 1 2 9 9 4 6 5 9 7 4 2 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 8 9 10 3 53 17 7 24 10 15 10 15 
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16 9 20 14 18 15 12 13 18 9 11 29 41 
9 2 12 7 15 18 9 8 19 5 12 7 4 
2 2 0 5 8 5 6 4 9 9 7 5 6 

21 4 27 10 24 51 19 14 46 27 30 24 26 
33 18 46 18 54 56 38 21 41 56 46 21 20 
20 11 25 16 22 43 22 20 29 19 35 8 15 
36 21 52 43 33 53 47 37 49 40 37 35 38 

3 2 2 3 1 1 0 3 6 10 4 8 3 
3 4 1 1 0 1 0 1 5 4 3 4 2 
2 0 0 0 0 0 0 1 5 1 13 9 5 

10 15 30 16 14 23 18 31 44 21 22 17 25 
13 12 29 9 12 10 12 15 32 30 44 15 13 

4 5 3 1 3 3 0 3 6 9 2 1 1 
11 8 11 8 6 3 6 1 5 3 2 4 0 
39 17 58 45 43 50 60 59 70 69 51 56 51 

5 6 11 10 5 23 14 17 15 13 25 13 16 
13 9 15 11 8 22 9 14 22 17 22 14 10 
34 28 73 65 41 56 75 135 169 158 102 124 183 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 
3 67 24 4 0 1 181 
3 1 4 1 1 0 11 

20 44 26 11 8 17 351 
21 38 52 21 20 24 533 
11 12 8 5 7 7 236 

3 10 6 23 9 2 124 
30 65 31 10 30 25 566 
35 69 43 20 49 19 742 
18 97 32 13 28 9 501 
48 75 39 26 33 22 804 

7 18 8 4 11 11 168 
2 17 8 3 7 0 108 
8 7 11 4 16 3 148 

18 22 14 26 7 9 466 
18 56 26 17 19 21 472 

0 1 1 1 1 0 95 
1 3 4 1 2 3 114 

56 56 60 27 51 45 1012 
14 16 15 5 13 11 291 
15 8 8 2 10 11 271 

158 172 92 67 74 49 1901 
 


