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ABSTRACT 

 
The purpose of this study is to explore how different discourses about risk linked to 

HIV prevention is likely to affect the decisions on the distribution of state funding for 

preventive activities aimed at 'men who have sex with men' (MSM). This by making 

qualitative interviews with principals that have an impact on this decision. Using a 

discourse analytic approach, based on both theoretical and methodological foundations, 

I investigate the discursive constructions of risk of HIV linked to certain groups and 

behaviors. MSM is found in the material placed into two different formations of groups, 

on one hand by the behavior on the other hand on the basis of identity. The identity 

position is organized discursively from a “victim” position while MSM provides an 

"operator" position. MSM is thus incompatible with the victim's position needed to be 

taken into account in the allocation of HIV prevention funds. On this basis I argue that 

the impact of heteronormativity, combined with an unwillingness to stigmatize, 

threatens to make HIV prevention ineffective when it is distributed on a different 

premise than epidemiological trends. 

 

Keywords: HIV/AIDS prevention, MSM, LGBT rights, queer theory, biopolitics, 
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PRELUDIUM 
»Angles in America. Akt 1, Scen 9: New York 1984« (Kushner 20031) 
 

Den cyniske och maktfullkomlige advokaten Roy Cohn, här porträtterad av Al Pacino, har 

precis fått läkarens besked om att han har Acquired immune deficiency syndrome; aids. 

Reaktionen blir dock en annan än vad läkaren, Henry, kanske hade väntat sig; 

 
Roy: Come on Henry! Say it; Roy Cohn, you are a homosexual. Just say the words! And I 

will proceed systematically to destroy your reputation. And your practice. And your 
career. In the state of New York. Which you know I can do. 

 
Läkaren:  Roy Cohn, you are a…[tystnar besvärat]. You have had sex with other men. 
 
 
Cohn skakar på huvudet, rättar till slipsknuten och drar på sig överrocken. Med despotisk min 

och parant hållning replikerar Roy Cohn med denna monolog:  

 
Roy:  Your problem, Henry, is that you are hung up on words, on labels, that you believe they 

mean what they seem to mean. AIDS. Homosexual. Gay. Lesbian. You think these are 
names that tell you who someone sleeps with, but they don't tell you that. No. Like all 
labels they tell you one thing and one thing only: where does an individual so identified 
fit in the food chain, in the pecking order? Not ideology, or sexual taste, but something 
much simpler: clout. Not who I fuck or who fucks me, but who will pick up the phone 
when I call, who owes me favours. This is what a label refers to. Now to someone who 
does not understand this, homosexual is what I am because I have sex with men. But 
really this is wrong. Homosexuals are not men who sleep with other men. Homosexuals 
are men who in fifteen years of trying cannot get a puissant antidiscrimination bill 
through the City Council. Homosexuals are men who know nobody and who nobody 
knows. Who have zero clout. Does this sound like me, Henry? 

 
Cohns reaktion i denna scen åskådliggör det glapp som finns mellan hiv som det T-

cellsnedbrytande bio-medicinska fenomen läkaren talar om, och de kulturella föreställningar 

som aids och hiv även i allra högsta grad associeras till. Det faktum att Roy Cohn just fått 

reda på att han lider av en dödlig sjukdom, visar sig för honom vara ett sekundärt problem. 

För Roy Cohn ligger dödsdomen snarare i de associationer han med denna diagnos kommer 

att ådra sig, och rädslan för den plågsamma död som väntar honom verkar istället överskuggas 

av en för honom än större fasa. Nämligen den att steg för steg förkroppsliga allt han mest av 

allt föraktar; svaghet, utsatthet, homosexualitet. Roy Cohns reaktion när han får läkarens 

besked ger inte bara en tydlig karaktärsbeskrivning av Cohns cynism och krassa 

                                                
1 Angles In America är en pjäs från 1993, men scenen här är beskriven utifrån den HBO-producerade (mini)tv-
serien från 2003, med manus av Tony Kushner i regi av Mike Nichols. 
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verklighetsbild. Det är även en frappant beskrivning av det samhällssystem i vilket etiketter 

som homosexuell och hivpositiv blir avgörande för en persons karriärmöjligheter, status, 

inflytande och maktprivilegier. Risken att bli av med detta är för Roy Cohn en större ”risk” än 

den att dö i aids. Detta är ett tydligt exempel på riskbegreppets instabilitet och godtycklighet. 

Scenen visar även hur vissa ”labels” är laddade med så mycket mer än dess direkta definition. 

En ”man som har sex med andra män” erbjuds helt andra möjligheter än en man som är 

”homosexuell”. För Roy Cohn är denna distinktion en fråga om liv eller död. Om att äga 

maktprivilegier eller ha en offerstatus. Om att besitta tyngd och inflytande eller att vara utsatt 

och diskriminerad. Roy Cohns monolog uttrycker mycket av det som denna uppsats kommer 

att handla om.  

1. INLEDNING 
Detta uppsatsämne har växt fram i dialog med RFSL2. Valet att skiva om hivprevention riktat 

till ’män som har sex med män’ (hädanefter förkortat MSM3) kan därmed ses som en del i att 

förbättra, effektivisera och utveckla RFSL:s hivpreventiva arbete. Jag tyckte detta lät både 

spännande, viktigt och roligt, och nappade på idén. Under hösten 2011 kom RFSL ut med 

rapporten En effektivare hiv-prevention 2011 (Möllerop och Jonsson 2011). I denna rapport 

kritiseras i huvudsak det system utifrån vilket frivilligorganisationerna ute i Sveriges regioner 

måste förhålla sig till när de söker bidrag för sin hivpreventiva verksamhet riktad mot MSM. 

Rapporten visar även att det i praktiken sedan 2009 successivt har skett en nedprioritering av 

stödet till hivprevention riktad mot MSM. Trots att män som har sex med män i Sverige står 

för drygt 50 procent av virusöverföringen, går nu endast 12 procent av de hivpreventiva 

medlen till att bedriva hivprevention riktad mot denna grupp. RFSL menar att MSM, vilket 

tidigare utgjort en prioriterad grupp för riktade hivpreventiva insatser, under de senaste två 

åren har blivit mindre och mindre synlig i prioriteringar för hivprevention, både från 

regeringens och landstingens/regionernas sida. Ett stort problem med systemet där olika 

riskutsatta grupper prioriteras olika år, menar rapportförfattarna vidare, är att dessa grupper 

ställs mot varandra istället för att ständigt vara prioriterade områden (Möllerop och Jonsson 

2011:5). Detta väcker hos mig många frågor och funderingar om vilka tänkbara faktorer som 

kan tänkas spela in i fördelningen av hivpreventiva medel. Vilka resonemang ligger bakom 

formuleringarna i överenskommelserna och vilka diskurser appelleras i dessa resonemang? 

                                                
2 Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rätt i samhället  
3 Akronym för ”män som har sex med män” vilket även kan inkludera män som har sex med andra män och som 
definierar sig som homosexuella- och bisexuella.  



3 

Hiv är ju ett virus som ända sedan dess utbrott i den västerländska kontexten, länkats samman 

med olika kulturella och samhälleliga värderingar, stigman och föreställningar av långt vidare 

betydelse än dess medicinska. Betydelsen av risk; oavsett om man talar om beteenden, 

samhällsgrupper eller individer, definieras olika beroende på var man befinner sig i 

samhällets, för att använda Roy Cohns egna ord, food chain. Detta gör analyser av risk 

kopplat till hivprevention intressant att belysa utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv.  

1.2 SYFTE 

Mitt syfte är att undersöka hur olika diskurser om risk kopplat till hivprevention kan tänkas 

inverka i besluten om fördelningen av statsanslaget för hivpreventiva åtgärder riktat till MSM. 

Detta genom att göra kvalitativa intervjuer med fyra av de huvudmän som inverkar i denna 

beslutsprocess. Jag föreslår följande frågeställningar för att svara mot mitt syfte:  

 

• Hur talar och resonerar de huvudmän som beslutar om fördelning av statsanslaget till 

hivprevention i Sveriges regioner, om sexualitet, sexuell praktik och preventiva insatser i 

relation till MSM?  

• Vilka diskurser kan urskiljas i dessa resonemang utifrån nodalpunkten risk kopplat till 

hivprevention, samt vilka eventuella konsekvenser kan dessa få för hur hivpreventiva medel 

fördelas mellan olika preventionsgrupper? 

1.3 BAKGRUND 

I Sverige delas varje år ut ett statsanslag om 95 miljoner kronor, för förebyggande insatser 

mot hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. Sedan 2010 är det Smittskyddsinstitutet 

(SMI) som har i uppdrag att fördela detta mellan landsting/regioner, storstadskommuner och 

ideella organisationer. Denna fördelning bygger på den årliga överenskommelsen som sluts 

mellan staten och organisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, samt i enlighet med 

förordning (2006:93) om statsbidrag (Smittskyddsinstitutets hemsida). Statsanslaget för 

hivpreventiva åtgärder fördelas varje år till Sveriges regioner/landsting, vilka i sin tur beslutar 

om vilka ansökningar som ska beviljas bidrag i respektive region. På denna nivå sker en 

beslutsprocess där beredning och handläggning av ansökningar utförs av huvudmän i varje 

region. I Sverige är det Smittskyddsinstitutet (SMI) som har det övergripande ansvaret att 

samordna och följa upp det förebyggande arbetet mot hiv och andra sexuellt överförda 

infektioner, STI. Beslutsunderlaget utgår från nationella strategin som 2005 antogs av 

Sveriges riksdag, dvs. proposition 2005/06:60, Nationell strategi mot hiv/aids och vissa andra 

smittsamma sjukdomar. I propositionen framhålls under regeringens bedömning att ” […] det 
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utifrån epidemiologiska data och möjligheten att specifikt rikta sig till dessa i en preventiv 

ansats går att identifiera sex riskutsatta grupper.” (Prop. 2005/06:60:57). Formuleringen 

”riskutsatta grupper” är här återkommande vilket explicit syftar på MSM, personer med 

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

utlandsresenärer, gravida kvinnor, personer som är utsatta för prostitution. Sedan finns även 

”övriga riskutsatta grupper” och under denna rubrik nämns t.ex. personal inom vården som 

hanterar ”biologiskt material från människa” (prop. 2005/06:6, s. 57-84). Vidare påpekas en 

risk med utpekandet av grupper som mer riskutsatta, då detta kan leda bidra till att öka 

stigmatisering av dessa grupper (Prop. 2005/06:60:58). Utredarnas bedömning är att de 

förebyggande insatserna riktade till MSM, utifrån den epidemiologiska situationen, även 

fortsättningsvis ska ges hög prioritet. Detta innebär en förstärkning av kunskap, 

epidemiologisk bevakning, tillgång till hivtestning och rådgivning (även utanför de 

mottagningar som är specialiserade på MSM). Vidare står det i regeringsutlåtandet att 

”Särskilda informationssatsningar behövs för personer med bakgrund i kulturer med en 

mindre tolerant syn på män som har sex med män.” (Prop. 2005/06:60:59) Motiveringarna till 

detta utlåtande förklaras bl.a. med att MSM utgör nästan hälften (48 procent) av alla som 

smittats under den senaste tioårsperioden (Prop. 2005/06:60:60). 

1.4 FORSKNINGSLÄGE 

Tidigare forskning om hiv, prevention och sexuella praktiker hos MSM är relativt omfattande. 

Denna uppsats tillhör ett poststrukturalistiskt, genusvetenskapligt fält, vilket bland annat 

innebär att jag ger språket en central roll i konstruktionen av identiteten, och förstår 

kategoriseringar som t.ex. ”homosexuell man” som en sociokulturell konstruktion och inte 

som en essentiell identitet. Ett poststrukturalistiskt synsätt innebär även att jag, i enlighet med 

filosofen Michel Foucault, förstår makt som ständigt närvarande i mellanmänskliga relationer, 

vilket bland annat utövas genom det vi kallar kunskap. Mitt diskursanalytiska angreppssätt 

(vilket förklaras mer utförligt i metodkapitlet) följer Foucaults genealogiska uppfattning om 

makten som produktiv och konstituerande av kropp, subjekt, kunskap och diskurs (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000:20 f.).  

   Rebecca M. Young lyfter i artikeln The Trouble With “MSM” and “WSW”: Erasure of the 

Sexual-Minority Person in Public Health Discourse fram problem med akronymerna MSM 

(samt även WSW) som de används i den offentliga hälsodiskursen. Hon menar att dessa 

benämningar tenderar att osynliggöra den sociala kontext i vilken identitet är betydelsefull. 

Hon menar även att det förtryck som sexuella minoriteter historiskt varit (och fortfarande är) 
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utsatta för samt det motstånd som den (identitets)politiska kampen som homo- och bisexuella 

personer fört (och fortfarande för) osynliggörs i användningen av endast MSM och WSW4. 

Hon presenterar två konvergerande perspektiv utifrån vilka betydelseförskjutningen av 

identitet till praktik kan förstås, ett queerteoretiskt och ett biomedicinskt (M. Young 2005:1) . 

Eftersom mitt material bär spår av båda dessa perspektiv, finner jag det fruktbart att pröva 

dessa förklaringsmodeller mot mitt material, vilket jag gör i analysdelen.. 

   Anna Bredström undersöker hur kategorin ”invandrare” gestaltas i myndighetestexter och 

andra officiella hivpreventiva instanser. Hon visar på hur föreställningar om ”ras”/etnicitet här 

artikuleras och hur heterosexualitet fortfarande framstår som både ”…normal, oskyldig och 

relativt riskfri” (Bredström 2006:3:69 f.). ”Invandrare och flyktingar” förknippas därmed med 

en identitetsbunden smittspridning, medan den för (heterosexuella) ”svenskar” snarare är 

situationsbundet eller generationsbundet (Bredström 2006:3:104). Även jag ämnar belysa 

riskgruppstänkande, men då huvudsakligen utifrån preventionsgruppen MSM. Bredström 

menar att riskgruppskonstruktionen, vilken dominerat aidsdiskursen sedan epidemins första 

början, har skapat konsekvenser för dessa grupper i form av stigmatisering. Skuld och ansvar 

har lagts på dessa grupper att inte sprida viruset till (den rena och oskyldiga) 

”majoritetsbefolkningen” (Bredström 2006:3:104). En viktig utgångspunkt för mig, som även 

Bredström pekar på, är de betydelser diskursen om hivprevention ger dessa olika ”grupper”, 

och hur detta tydliggör att hiv och aids inte går att isolera till ett medicinskt problem eller 

frågor om bristande kunskap, rädslor och fördomar. Snarare menar Bredström att det är 

diskurser om aids som utgör ett av epidemins mest centrala problem (Bredström 2006:3:104).     

I Anna Ljungs monografi Bortom oskuldens tid visar hon hur mediala representationer av hiv 

och aids återspeglar kulturella antaganden om moral, trygghet och otrygghet och hur dessa 

föreställningar påverkar livet för människor som är hiv-positiva utifrån en syn på kroppen 

som en aktiv del i kulturella processer (Ljung 2001:5 f.). Jag delar i min studie Ljungs syn på 

sjukdom som något som formas av sociala och politiska krafter, snarare än endast ett strikt 

biomedicinskt fenomen (Ljung 2001:2). Detta innebär att jag ser det offentliga talet om hiv 

som avhängigt både samhälleliga och individuella ställningstaganden. Även Ljungs 

utgångspunkt att kroppens fysiska reaktioner, känslor och förnuft måste ses som en helhet, 

snarare än hierarkiskt kategoriserade är en viktig förutsättning även för min studie (Ljung 

2001:2). Ljungs monografi ger en beskrivande bild av tiden för virusets utbrott i svensk 

kontext, vilken hjälper mig att förstå risk kopplat till hivprevention utifrån en historisk 
                                                
4 Den engelska akronymen för Women who have sex with women”, på svenska hänvisad till som KSK, ”kvinnor 
som har sex med kvinnor”. 
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kontext. En till avhandling som ligger i linje med mitt ämnesområde är Ingeborg Svenssons 

Liket i garderoben, där hon studerar heteronormativa processer i kontexten av aids-epidemins 

utbredning i det västerländska samhället. Detta gör hon genom att studera aidsrelaterade 

begravningar bland bi- och homosexuellt identifierade män i Sverige från 1980-talet fram till 

idag. Med begravningen som lins undersöker hon vad som händer när heteronormativa 

institutioner kring död, sorg och förlust konfronteras och kulturella normer kring dessa blir 

synliga (Svensson 2007:15). Hennes studier kring identiteten bög och dess sammankoppling 

med aids är användbara även för mitt fokus kring diskursen om hivprevention riktad till 

MSM. En C-uppsats, vars slutsatser jag inspirerats av och byggt vidare på, är Blodets 

biopolitik av Thomas Hesslow, vilken behandlar hur MSM vuxit fram i offentliga diskurser 

om blodgivning sedan 1980-talets hiv-utbrott i Sverige (Hesslow 2010). 

   Mitt ämne har intresserat forskare från flera andra vetenskapliga fält än det jag skriver inom. 

Effektivitet av hivprevention har t.ex. intresserat både medicinsk- och folkhälsovetenskaplig-, 

sociologisk och etnologisk forskning. Till min hjälp att sondera denna terräng har jag tagit 

Ronny Tikkanens sammanställning av kunskapsöversikter, utgiven av Socialstyrelsen 2007. 

Här kartlägger Tikkanen den publicerade kunskapen kring effektiva interventioner5 riktad till 

MSM, både internationellt sett och i Sverige (Tikkanen 2007:7). Några av hans slutsatser jag 

här finner nämnvärda, är att levnadsvillkor och sexuella beteenden hos MSM är – och bör 

betraktas som - en central del i hivpreventivt arbete (Tikkanen 2007:27). Sociologiska studier 

har även fört resonemang kring sexualitetens sociala konstruktioner samt hur synen på 

sexuellt överförbara infektioner (STI) är påverkade av dikotomin renhet och smuts. Här lyfter 

Tikkanen särskilt fram ett resonemang kring en hivprevention med ett klassperspektiv, som 

han menar ofta saknas i svensk hivprevention, trots att dessa visat sig hänga ihop med 

benägenhet att skydda sig hos MSM (Tikkanen 2007:36). Studier gjorda av RFSL, av 

hivpreventiva insatser, visar även på vikten av homosexuell kulturkompetens (kunskap om 

sexualitetens betydelser i den manliga homosexuella kulturen) förmågan att stödja en trygg 

sexuell identitet, bejakande av sexualiteten och lusten samt delat ansvar mellan hivpositiva 

och hivnegativa (Tikkanen 2007:38). En etnografisk studie av kommersiella lokaler för MSM 

i Skåne, Köpenhamn och Stockholm, visar hur bastuklubbslagen6 har verkat kontraproduktivt 

                                                
5 Tikkanen hänvisar till Nationalencyklopediens definition av intervention som ”… [ett] vetenskapligt 
samlingsbegrepp som omfattar förebyggande och behandlande åtgärder.” 
6 Bastuklubbslagen, eller ”Lag (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter” 
bildades i syfte att minska hivvirusets spridning genom att förbjuda allmänna tillställningar eller sammankomster 
som till sin utformning inbjöd till sexuella handlingar mellan besökare. Denna lag avskaffades år 2004 (SFS 
1987:375). 
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när det gäller möjligheterna att nå ut med hivprevention i sexfrekventa miljöer. Konsekvenser 

av lagen, som att utveckling av metoder och samverkan har blivit eftersatta, är märkbara även 

efter dess avskaffande (Tikkanen 2007:40 f.). Tikkanen lyfter även fram avsaknaden och 

behovet av fler kunskapsbaserade hivpreventiva interventioner i Sverige. Han menar att det 

som framkommer tydligt i den svenska kunskapsöversikten är dels att det gjorts många 

innovativa och kreativa hivpreventiva insatser i Sverige riktat mot MSM, men det som 

däremot brister är dokumentation och utvärdering av dessa insatser. Han konstaterar vidare att 

utbudet av vetenskapliga artiklar om svensk hivprevention är förhållandevis tunt, och de som 

finns fokuserar antingen på hivtest eller på smittspårning (Tikkanen 2007:41 f.). 

1.5 PRESENTATION AV – SAMT REFLEKTIONER KRING MITT MATERIAL  

Mitt material består av fyra intervjuer med huvudmän, samtliga kvinnor, i två av Sveriges 

regioner. Huvudmännens arbetsroll består i att handlägga och på olika sätt vara delaktiga i 

besluten om hur statsanslagen för hivpreventiva insatser fördelas inom respektive region. 

Personernas yrkesbakgrund såg lite olika ut, men majoriteten hade medicinsk utbildning som 

sjuksköterska eller läkare, och en av dem var statsvetare i grunden. Intervjuerna var ca. en 

timme långa och jag spelade in dem med diktafon och transkriberade dem sedan ordagrant. I 

de citat jag valt att ta med i analysdelen har jag dock, för att underlätta läsning, ibland 

korrigerat meningsbyggnad samt tagit bort upprepningar som t.ex. ”så att säga” när de inte 

fyller någon funktion. Av anonymiseringsskäl har jag inte velat koppla ihop (ens figurerade) 

namn till citat. Alla intervjuer utfördes under oktober månad 2011. 

   I enlighet med min teoretiska och metodologiska utgångspunkt, vilken tar avstånd från 

forskaranspråk som betraktas som oberoende och ”objektiv”, vill jag här lyfta fram några 

reflektioner kring materialet. Winter Jørgensen & Phillip menar att ett uttryck för reflexivitet 

kan vara överväganden som handlar om maktrelationer mellan forskare och intervjupersoner. 

Jag har i min analys därför strävat efter att även lyfta fram motsägelser och motstridigheter i 

mitt material. Dock menar Winter Jørgensen & Phillip att en medvetenhet om detta inte 

innebär att ojämlikheterna mellan forskare och intervjuperson utraderas, forskaren kan (och 

bör) lägga större vikt vid sin egen tolkning. Men detta kräver en motivering av 

forskningsmässiga val samt att göra sin egen roll synlig (Winter Jørgensen & Phillip 

2000:111 f.). Med detta vill jag här visa att min egen roll kommer få konsekvenser för 

forskningens resultat, både i hur jag själv tolkar mitt material samt i själva intervjusituationen 

och interaktionen med mina intervjupersoner. Att jag skriver uppsatsen i samarbete med 
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RFSL kan mycket väl uppfattas som att jag ska ”granska” deras kunskaper och attityder, 

vilket jag kan gissa orsakar en osäkerhet kring hela intervjusituationen7. 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 

Mitt huvudsakliga undersökningsområde är hivprevention och risk kopplat till 

preventionsgruppen MSM. Bredström visar hur diskurser om riskgrupper skapat olika 

diskursiva identiteter där intersektioner av kön, sexualitet, klass 

och ”ras”/etnicitet blev avgörande för uppfattningen om risk, säkerhet och ansvar i sexuella 

relationer. Detta menar hon bland annat bidrog till att homosexuella män där associerades 

med hög risknivå, medan lesbiska kvinnor blev mer eller mindre osynliga i aidsdiskursen 

(Bredström 2006:37:104). Då mitt fokus ligger i att undersöka diskurser kring MSM och 

hivprevention, kommer denna problematik inte beröras. Inte heller kommer jag att fokusera 

på diskursernas eventuella inverkan i fördelningen till andra preventionsgrupper, om det inte 

av intervjupersonerna görs specifika jämförelser.  

1.7 TEORETISKA OCH METODOLOGISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Mitt diskursanalytiska angreppssätt vilar på både teoretiska och metodologiska grundvalar, 

där jag främst ansluter mig till de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffes 

poststrukturalistiska diskursteori. Med tanke på att mitt material är begränsat till språkliga 

utsagor, så får den diskursteoretiska utgångspunkten om förståelsen av även det sociala (inte 

endast det språkliga) som en diskursiv konstruktion, inga direkta konsekvenser för min 

användning av metod (Winter Jørgensen & Phillip 2000:31). Jag kommer därför främst 

använda mig av det diskursteoretiska förhållningssättet i de språkliga utsagorna hos mina 

intervjupersoner. Winter Jørgensen & Phillip menar att i diskursanalysen är teori och metod 

sammanlänkade, dess teoretiska och filosofiska grundpremisser bör förstås som integrerade. 

Dock kan diskursanalyser göras på olika sätt, och de konkreta metoderna och vilka material 

som analyseras kan variera (Winter Jørgensen & Phillip 2000:10).  

1.7.1 Diskurs, Poststrukturalism och Makt 

Diskurs i vid bemärkelse kan förstås som sociala mönster, ett bestämt sätt att tolka världen, 

där betydelser fixeras men står i instabila förhållanden till varandra (Winther och Phillips 

2000:136). Diskursanalysen har sina rötter i Michel Foucaults tänkande och teoribildning 

                                                
7 Jag finner även värt att nämna de svårigheter jag stött på i att komma i kontakt med intervjupersoner samt få 
dem att ställa upp, vilket bör nämnas. Dessa reaktioner menar jag bör betraktas mot bakgrund av RFSL:s kritik 
mot de senaste årens fördelning av hivpreventiva medel (Möllerop och Jonsson 2011:5). 
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(Winter Jørgensen & Phillip 2000:19-21). Foucaults syn på makt som produktiv och på 

samma gång begränsande förs vidare i Laclau och Mouffes diskursteori (Winter Jørgensen & 

Phillip 2000:20). Diskursanalysen har sin teoretiska klangbotten i en poststrukturalistisk 

språkfilosofi som menar att vårt tillträde till verkligheten alltid går genom språket. Språket är 

således aldrig avspeglingar av en redan existerande verklighet, utan skapare av den. Som 

Winter Jørgensen & Phillip påpekar betyder inte detta att verkligheten inte finns, men den ges 

endast betydelse genom diskursen. Detta gäller även konstituerandet av sociala identiteter och 

relationer, utifrån vilket förändring i diskursen även är ett av de sätt som det sociala förändras 

(Winter Jørgensen & Phillip 2000:12-15).  

1.7.2 Diskursteori och metodologisk modell 

Enligt Winter Jørgensen & Phillip är en, för diskursteorins överordnad, tankegång att sociala 

fenomen alltid är tillfälliga och temporära, och betydelse kan därför aldrig fixeras. Detta 

öppnar för en analys av den ständiga kampen som pågår mellan diskurser och definitioner, 

och strävan att etablera entydighet. Att dekonstruera andra teoribyggen öppnar för ett 

avslöjande av dess underliggande förgivettaganden, motsägelser och ideologiskt innehåll 

(Winter Jørgensen & Phillip 2000:31).  För att definiera de diskursteoretiska begrepp jag 

kommer att använda mig av finner jag Winter Jørgensen & Phillip liknelse av diskursen som 

ett fisknät användbart. Alla tecknen i en diskurs, moment, kan ses som knutar i detta nät, vilka 

får betydelse genom att de skiljer sig från de andra knutarna8. En nodalpunkt beskrivs i 

Winter Jørgensen & Phillip som ”[…] ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen 

ordnas och från vilket de får sin betydelse.” (Winter Jørgensen & Phillip 2000:33) I min 

analys är nodalpunkten risk kopplat till hivprevention, vilket innebär att jag intresserar mig för 

hur tecknen i mina intervjupersoners utsagor ger risk i förhållande till hivpreventiva syften, 

betydelse(r) i diskurserna. Även om en diskurs, teoretiskt sätt är sluten (alla trådar i nätet sitter 

fast), menar Wreder att det inte alltid ser ut så i praktiken. Trådar kan hänga lösa och ges olika 

betydelse medan andra betydelser utestängs för att det inte finns någon tråd att knyta fast dem 

vid (Börjesson och Palmblad 2007:35). För att ge ett ord för detta föreslår Winter Jørgensen 

& Phillip begreppet diskursordning9 som alternativ till benämningen diskursivt fält. 

Diskursordning beskriver de som ”[…] ett avgränsat antal diskurser som strider inom samma 

                                                
8 Winter Jørgensen & Phillip använder tecken som ett samlingsnamn på moment och element. Jag väljer dock 
här, i enlighet med Malin Wreder, att använda tecken som samlingsbeteckning på moment, nodalpunkter, 
element och flytande signifikanter (Wreder i Börjesson och Palmblad 2007:35). 
9 Ett begrepp de hämtar från Fairclough, då de menar att Laclau & Mouffes begrepp ”det diskursiva fältet” är 
otydligt (Winter Jørgensen & Phillip 200:34). 
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terräng.” (Winter Jørgensen & Phillip 2000:34). Jag finner, i enlighet med denna definition, 

diskursordning som ett användbart begrepp att beskriva de diskurser jag arbetar med. Inom 

vissa av de identifierade diskursordningarna ges begreppet risk olika innebörd, vilket visar på 

dess instabilitet, men också på hur detta tecken är tömda på innehåll. Det är diskursen som 

fyller dem med en betydelse. Vissa tecken är extra öppna för tillskrivning av olika betydelser, 

dessa kallas inom diskursteorin för flytande signifikanter. Nodalpunkten risk kopplat till 

hivprevention kan förvisso tillskrivas olika innebörd i olika diskurser, men flytande 

signifikanter hänvisar till den kamp som diskurserna för om denna innebörd (Winter 

Jørgensen & Phillip 2000:34 f.). I mitt material är jag intresserad av de konflikter som uppstår 

mellan olika diskurser om olika teckens betydelse, samt vilka tecken som det verkar föras en 

kamp om att låsa fast (Winter Jørgensen & Phillip 2000:37). 

   Då Laclau och Mouffe är främst inriktade på teoriutveckling, och det utifrån deras 

teoribygge kan vara svårt att finna praktiska verktyg för textnära diskursanalys, 

rekommenderar Winter Jørgensen & Phillip att man även hämtar influenser från andra 

författare. Jag har därför valt att använda mig av en mer konkret modell för analys av mitt 

material, inspirerad av Malin Wreders exempel i Börjesson och Palmblands Diskursanalys i 

praktiken (2007). I Wreders egna modell utgår hon ifrån Laclau och Mouffes 

diskursteoretiska begreppsapparat, men modifierar den och utvecklar en förenklad form som 

blir till ett användbart metodredskap. Wreder använder denna modell för att analysera öppna 

(skriftliga) enkätsvar. Trots att mitt material är annorlunda fann jag denna metod användbar 

även för att analysera mina intervjupersoners transkriberade intervjusvar. Ett första steg är här 

att betrakta mina intervjupersoners svar som självständiga analysobjekt; utsagor. Definitionen 

på utsaga kan i Foucaults mening beskrivas som ett ”objekt bland andra som människor 

producerar, använder, förvandlar och utbyter.” (Börjesson & palmblad 2007:34) Ett antal 

utsagor inom samma område kan i denna betydelse utgöra en diskurs10. För att kunna 

analysera hur individer som ingår i de olika preventionsgrupperna struktureras och formas 

diskursivt, krävs även ett sätt att analysera identitetskonstruktioner. Ett begrepp diskursteorin 

här erbjuder är subjektspositioner. Winter Jørgensen & Phillip föreslår den 

poststrukturalistiske teoretikern Jacque Lacans teoribildning för en vidare utveckling av 

                                                
10 I Foucaults definition ingår även den praktik som producerar vissa kunskapsobjekt och utesluter andra. De 
både konstituerar och konstitueras, vilket öppnar för ett sätt att betrakta utsagorna som en analysenhet. Dock så 
är mitt materia inte av den omfattande karaktär som möjliggör denna typ av analys, därför ansluter jag mig till 
Wreders beslut att använda diskursteori (Börjesson & palmblad 2007:34). 
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subjektsuppfattning11. Subjektspositionerna är de positioner som individerna erbjuds inom en 

diskurs. Lacan använder mästersignifikanter, vilket Winter Jørgensen & Phillip, översatt i 

diskursteoretiska termer, beskriver som identitetens nodalpunkter. Genom att knyta ihop 

signifikanter till ekvivalenskedjor kan man få syn på vilket innehåll diskursen erbjuder 

identiteten. I min analys analyserar jag gruppidentiteter, vilka diskursteorin betraktar utifrån 

samma kriterier som individuell identitet. Gruppbildning kan uppfattas som en reducering av 

möjligheter, och skapas genom att vissa av kriterierna anses mer relevanta och framhävs 

medan andra reduceras (Winter Jørgensen & Phillip 2007:49-52). Här vill jag även undersöka 

vilka gruppbildningar som i mitt material verkar betraktas som mer reducerande än andra, 

huruvida vissa gruppbildningar verkar vara mer negativt laddade än andra. Detta gör jag 

genom att skapa ekvivalenskedjor av mästersignifikanter som organiserar dessa, och diskutera 

vad detta kan få för eventuella konsekvenser för fördelningen av de hivpreventiva medlen.  

   Jag har valt att metodiskt angripa mitt material enligt en trestegsmodell12, vilken jag hämtat 

från Wreder (Börjesson & Palmblad 2007:36 f.) men modifierat för att bättre passa mitt 

material. De tre stegen är som följer:  

 

1. Identifiera de tecken i mina intervjupersoners utsagor som diskurser centreras kring. Parallellt 

med detta arbete kunde jag urskilja tre olika diskurser, utifrån vilka jag även valt att sortera 

utsagorna. Två av diskurserna skapar ekvivalenskedjor som organiserar två olika kollektiva 

identiteter, gruppbildningar, och den tredje organiserar nodalpunkten risk kopplat till 

hivprevention. 

2. Beskriva de diskurser som framträdde genom att lokalisera nodalpunkter och flytande 

signifikanter samt mästersignifikanter och ekvivalenskedjor som organiserar gruppbildningar. 

3. Undersöka diskursernas inkluderande och exkluderande verkningar samt vilka 

betydelsekonflikter som eventuellt uppstår. Vad ryms i diskurserna och vad stängs ute, samt 

vilka konsekvenser får detta? 

1.7.3 Teorier om sexualitet 

De queerteoretiska perspektiv som är av relevans för min analys, är de samhällsnormer som 

organiserar sexuella praktiker i allmänhet och heteronormativitet i synnerhet. 

                                                
11 Av utrymmesskäl kan jag här inte göra dessa teorier rättvisa. Mycket förenklat kan Lacans subjektsuppfattning 
beskrivas som en struktur som i en ständig process försöker bli hel. Idén om ”det sanna jaget” är således en 
fiktion, men strävan efter att finna den har inom diskursteorin blivit subjektets drivkraft (Winter Jørgensen & 
Phillip. 2007:49 f.). 
12 Vilken jag i analysdelen ”bakar ihop” och använder genomgående utifrån mina teman (som utgörs av de tre 
diskurserna). 
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Heteronormativitet kan förstås som en norm som upprätthåller en viss sorts heterosexuellt liv 

som det ideala och det mest naturliga sättet att organisera sitt liv. Tiina Rosenberg definierar 

normer som sociala regelsystem, ofta osynliga till dess att någon bryter mot dem (Rosenberg 

2002:102 f., jfr Butler 2005:1013). Hon presenterar två bärande principer vilka hon menar 

kännetecknar heteronormen, dessa kallar hon; exkludering och inkludering i normen 

(Rosenberg 2002:102).  Den förstnämnda (exkludering) handlar om den uteslutning av 

avvikelser i normen som utmynnar i uppdelningen i kategorierna vi – de. Detta menar hon 

hänger ihop med den västerländskt präglade förståelsen av omvärlden genom dikotomier, där 

motsatsparen dels utesluter varandra, och dels bär på en inbördes hierarki som privilegierar 

den ena på bekostnad av den andra (t.ex. homo/hetero). Heteronormen är beroende av det 

avvikande för att kunna säkerställa heterosexualitetens överordning i hierarkin, varpå 

kategorisering är nödvändig. Den andra bärande principen (inkludering), enligt Rosenberg, är 

assimilering genom inkludering av avvikelser i normen” (Rosenberg 2002:102). De tidigare 

uteslutna grupperna måste alltså integreras i normen, men då på den dominerande kulturens 

redan uppsatta villkor. Men för att bli upptagen av normen krävs att den avvikande 

kompromissar med sig själv och anpassar sig till rådande ideal. Assimilationskravet menar 

Rosenberg ställer den avvikande kategorin inför ett ultimatum där det gäller att anpassa sig 

efter de spelregler som redan är uppsatta av den dominerande kulturen. Detta osynliggör det 

faktum att den privilegierade gruppen är en grupp vid sidan av flera sociala grupper, och 

förblir normen från vilken de andra grupperna ska mätas utifrån (Rosenberg 2002:102 f.). 

Antropologen Gayle Rubin har utvecklat teorier om hur sexualiteten konstrueras i förhållande 

till den västerländska kulturella kontexten, där olika sexuella praktiker organiseras hierarkiskt. 

Rubin menar att den sexuella värdehierarkin finns inom alla sexuella diskurser, te.x. religiösa, 

psykologiska och politiska. Hon visar hur några få sexuella praktiker (exempelvis monogama, 

heterosexuella, reproduktiva och icke kommersiella) framstår som goda, normala och 

naturliga. Det som faller utanför dessa ramar betraktas som mer eller mindre onaturligt och 

bestraffas genom social stigmatisering eller genom juridiska straff. Rubins teorier om den 

sexuella värdehierarkin är en av mina teoretiska utgångspunkter (Rubin 1984:152).  

1.8 HISTORISK SITUERING – AIDSEPIDEMIN KOMMER TILL SVERIGE 

Jag kommer här ge en kort historisk skildring av hur diskursen hos politiker, myndigheter 

samt allmän media sett ut sedan hivvirusets upptäckt i Sverige. Min ambition är här inte att 

                                                
13 Referensen syftar till Rosenbergs inledning i Butler-antologin Könet brinner. I källförteckningen kommer 
denna titel alltså hittas under Butler, Judith.  
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täcka in hela diskurser eller redogöra för ett omfattande händelseförlopp. Vad jag vill med 

denna återblick är att försöka skapa en historisk kontext till de diskurser och begrepp som jag 

lokaliserat och analyserat i mitt material. Till min hjälp har jag främst använt mig av Anna 

Ljungs avhandling Oskuldens tid, där hon beskriver av hur den svenska hiv- och aidsdebatten 

växte fram från 1980-talets början.  

   Det första aids-fallet upptäcktes i Sverige 1982. Det offentliga bemötandet av aids-epidemin 

under dess första år i Sverige skulle kunna delas upp i tre olika skeden, där det första 

(ca.1983-1985) menar Ljung, kännetecknades av en relativt lugn inställning. Det fanns här en 

hoppfull tilltro till att den medicinska vetenskapen snart skulle ha funnit en ”lösning” på 

problemet, och hiv och aids betraktades som ett förhållandevis avgränsat problem som till 

största del var ett hot för (manliga) homosexuella samt intravenösa missbrukare ( Ljung 

2001:21 f.). Det andra skedet (ca.1985-1994) kan liknas vid ett dramatiskt uppvaknande, detta 

i samband med att en blödarsjuk pojke smittas av blodplasma på ett svensk sjukhus. 

Socialstyrelsen går nu ut med ett krav på att alla homosexuella män samt narkomaner ska 

förbjudas att donera blod. Klargörandet att även personer utanför de tidigare utpekade 

grupperna även kunde drabbas av viruset, var upprinnelsen till en hätsk debatt i media där allt 

från tvångstatueringar av hivpositiva till införandet av ”sexkörkort” eller ”sexpass” föreslogs 

som åtgärder för att hindra smittspridningen. Medierapporteringen präglades av en ambivalent 

skildring av hivpositiva som offer för en dödlig och plågsam sjukdom och som förövare och 

ett farligt hot mot den osmittade allmänheten. Oklara och motstridiga besked och 

expertutlåtanden från läkarkåren om hur viruset egentligen smittade spädde på känslan av ett 

allmänt hot. För att skapa trygghet ville man därför gärna kategorisera individer i 

samhällsgrupper som farliga och ofarliga grupper. Kritiken mot detta sträckte sig inte längre 

än att detta riskerade att vagga in folk i en falsk trygghet om att dessa grupper var 

igenkännbara (Ljung 2001:22 ff.). Den sista perioden (ca.1995-200), menar Ljung 

kännetecknas av en vilja att avdramatisera, och hiv jämställs (i ett västerländskt perspektiv) 

med andra kroniska sjukdomstillstånd. Hivsmittade och aidssjuka hade nu även tagit sig ett 

större utrymme än tidigare att själva tala om sin situation (Ljung 2001:26 f.). 

   1985 var året då aids på allvar lyftes fram som ett samhällsproblem, men Ljung menar att 

riskgruppstänkandet då redan hade etablerats genom pressens bevakning. Gertrud Sigurdsen, 

dåvarande socialminister, sammankallade då en grupp experter av medicinskt och politiskt 

sakkunniga, som bildade Aids-delegationen. För att hindra smittspridning vidtog således den 

svenska staten åtgärder utifrån en beprövad syn på folkhälsofrågor, vilket innebar en 

kombination av folkupplysning samt reglerande lagstiftning. Denna följde en logik av att 
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upplysning skapar en beteendeförändring hos samhällsmedborgarna, vilka antogs eftersträva 

en (för sin hälsa) så fördelaktig livsstil som möjligt. Samtidigt, menar Ljung, ansågs det vara 

samhällets ansvar att kontrollera de individer som inte levde upp till dessa förväntningar. Mot 

dessa riskgrupper riktades de repressiva och mer reglerande åtgärderna, medan den mer 

informationsbetonade linjen mer gällde för allmänheten. Ett exempel på detta var att de som 

tillhörde någon av dessa riskgrupper började förbjudas att lämna blod, med fängelsestraff och 

sedermera tvångsvård som konsekvens. En annan åtgärd var bastuklubbslagstiftningen som 

trädde i kraft 1987, vilken totalförbjöd alla de offentliga mötesplatser i Sverige där det 

misstänktes att sexuella relationer mellan män praktiserades (Ljung 2001:27-33). I statens 

intresse för hivprevention låg dock en dubbelhet, vilket Jens Rydström påpekar i sin text 

”Tvåsamhetens brunn” (2005). Han menar att å ena sidan skapade aidsepidemin på ett helt 

nytt sätt kontaktytor mellan homoaktivister och politiker, där det även på längre sikt skapades 

ett förtroende och ett samarbete kring konstruktiva lösningar. Men detta möjliggjorde även en 

restriktiv politik riktad mot homosexuella mäns sexualitet (Rydström 2005:318). Ljung menar 

att man från statligt håll i stort sett uteslutande baserar riskbegreppet utifrån en medicinsk och 

teknisk definition, där det betraktas som ett objektivt instrument för att mäta, identifiera och 

beräkna fara. I pressen diskuterades och problematiserades dock riskbegreppet utifrån andra, 

mer sociologiska och samhällsvetenskapliga perspektiv. Bland annat problematiserades 

användningen av ett allt för tekniskt och ”objektivt” riskbegrepp för att bära på (dolda) 

moralkonservativa och sexualmoralistiska syften (Ljung 2001:53). Ljung menar att en statens 

användning av detta tekniska riskbegrepp syftade till att kategorisera och kontrollera tillvaron. 

Individer och beteenden började benämnas i termer av riskgrupper och riskbeteenden, vilket 

skapade en åtskillnad och ett ´vi och dem tänkande´ där ´vi´ syftade på någon sorts allmänhet 

och ´dom´ utgjordes av individer som ingick i de fastställda riskgrupperna (Ljung 2001:52). 

Bredström framhåller dock att riskbegreppet användes olika beroende på vilka riskgrupper det 

talades om. Skillnaden utgjordes av vilka som ansågs vara en grupp som utsatte sig själva och 

andra för risk (homosexuella män, injektionsmissbrukare) samt de ”oskyldigt drabbade” som 

blivit drabbade av smittan via bloddonation eller från mor till barn. I stället för att betrakta 

homosexuella män som en riskutsatt grupp, kom homosexuella män att fungera som 

syndabockar i aidsdiskursen, vilket Bredström menar blottlade både homofobiska och 

heteronormativa strukturer (Bredström 2006:37:73). Här vill jag även inflika att Susan Sontag 

framhåller i sin berömda essä Sjukdom som metafor – Aids och dess metaforer där hon menar 

att sexuellt överförbara, epidemiska sjukdomar (syfilis t.ex.), i och med att de ofta förknippas 

med sexuell tygellöshet, skapar en stark vilja att kategorisera de förmodade bärarna av 
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sjukdomen och det som (i myndighetsspråk samt andra offentliga sammanhang) ofta hänvisas 

till som ”den stora allmänheten” (Sontag 2001:111).  

2. ANALYS 
Jag har delat upp min analysdel i tre olika diskurser, där jag i de två första har lokaliserat två 

olika gruppbildningar; aktörspositionen och offerpositionen, med hjälp av att identifiera de 

mästersignifikanter som organiserar dessa. För att kunna analysera hur diskurserna om risk 

och hivprevention förhöll sig till dessa gruppbildningar, krävdes en analys av en tredje 

diskurs; stigmafobidiskursen. I detta har jag intresserat mig för de identifierade knuttecknen 

som här organiserar nodalpunkten risk kopplat till hivprevention och vad detta får för 

konsekvenser för de två olika gruppbildningarna. I och med att jag inte analyserar 

preventionsgrupperna utan de gruppbildningar som diskurserna placerar dem i, har jag noterat 

hur de olika preventionsgrupperna i intervjupersonernas utsagor placeras in i dessa 

gruppbildningar. Den gruppbildning jag t.ex. valt att kalla aktörspositionen associeras främst 

ihop med MSM, medan den andra gruppbildningen som jag valt att kalla offerpositionen i 

högre utsträckning sammankopplas med personer som är utsatta för prostitution, nyanlända 

asylsökande, unga/unga vuxna, intravenösa missbrukare samt homosexuella män. I mina 

intervjupersoners utsagor kunde jag se en inkonsekvent användning av beteckningarna 

homosexuell och MSM, varvid jag blev intresserad av att undersöka i vilka diskursiva 

sammanhang respektive beteckning användes. Jag noterade att MSM nästan uteslutande 

förekom i de sammanhang där de identifierade mästersignifikanterna organiserade 

aktörspositionen, medan homosexuell man (homosexuell osv.) på samma sätt var länkad till 

offerpositionen. Jag kommer här, med hjälp av att identifiera mästersignifikanter (och 

markera dem med fetstil), analysera hur dessa kategorier framträder i diskurser om risk och 

hivprevention. I mitt tredje tema i diskurser om risk och hivprevention vill jag presentera det 

jag valt att kalla för ”stigmafobidiskursen”. I denna diskurs har jag identifierat ett antal 

knuttecken, vilka jag här ska visa ger ett annat innehåll åt min nodalpunkt; risk kopplat till 

hiv, där risk nu inte endast kopplas ihop med (vissa) personer eller gruppers identitet eller ett 

beteende utan även placeras i en mer samhällelig kontext. I denna diskurs uppstår en flytande 

signifikant, där diskursen ger denna nodalpunkt en utökad innebörd. Här är nämligen 
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stigmatisering14 ett tecken som ofta återkommer i mina intervjupersoners utsagor, vilket jag 

menar modifierar riskbegreppet något.  

2.1 DISKURS 1: AKTÖRSPOSITIONEN  

Intervjuare:  Enligt SMI:s statistik är ju hiv vanligare förekommande hos MSM än hos män som har 
sex med kvinnor. Vad tror du att det kan bero på att det är så? 

 
Intervjuperson: Ja alltså det är ju deras .. sätt att ha sex på […] höll jag på att säga. Det är väl det, 

alltså den information man får, de har de här klubbarna och att man är inte rädd för 
att smitta sig. Det är ju så. Jag kan ju inte säga att jag har någon erfarenhet utav det, 
men det är ju lite så man hör att det sägs så att säga. Det verkar inte vara någon 
rädsla att smittas av hiv. Och då är det ju ett ökat riskbeteende så att säga.  

 

Här talar intervjupersonen om MSM i termer av eget aktörskap och val, eftersom det är ett 

sätt att ha sex på som är kopplat till risken att bli smittad av hiv, alltså ett beteende. Hon 

hänvisar även till de här klubbarna vilka framstår som en risk i sig eftersom det där verkar 

förekomma ett sorts okontrollerat riskbeteende. En avsaknad av rädsla kopplas även samman 

med aktörspositionen, vilket ställer frågan för vem detta beteende är riskfyllt? De som inte 

verkar så bekymrade när det kommer till smittorisk, verkar placeras i en position oförenlig 

med en offerposition. Aktörspositionen kan även betraktas som ett offer för sitt eget 

agerande, alltså både offer och förövare. Här kan tilläggas, utifrån en studie Tikkanen 

presenterar, att oskyddade anala samlag (OAS) inte endast är att betrakta som ett avsteg från 

säkrare sex, utan som handlingar som symboliserar intimitet och kärlek (Tikkanen 2007:25). 

 
Intervjuare: Hur måste man jobba med en sådan attityd [negativ till kondomanvändning]? Hur kan 

man hantera det ur ett hivpreventivt perspektiv? 
 
Intervjuperson: Nämen det är ju att de måste använda kondom då naturligtvis. Skydda sig.  

 

Även här är det tydligt vem det är som är ansvarig för att minska risken att få hiv; mannen 

själv. Den preventiva insatsen består här av information och på sin höjd en uppmaning. 

”Lösningen” på det riskfyllda beteendet är helt enkelt att använda kondom. Notera även att 

mannens hivstatus här antas vara negativ. Formuleringen skydda sig indikerar att 

kondomanvändningen här endast är till för att undvika att få hiv, inte skydda sin sexpartner 

från det.  

                                                
14 NE definierar ordet Stigma enligt följande: ”Sti´gma (latin, '(bränn)märke', av grekiska sti´gma '(märke efter) 
stick'; 'brännmärke'; 'punkt', 'fläck'), inom medicinen en synlig kroppslig förändring som tyder på en viss 
sjukdom eller en ärftlig avvikelse från det normala. Man kan t.ex. tala om "leverstigmata" vid levercirros; dessa 
består av bl.a. kärlförändringar (spindelnevi) i huden och rodnade handflator. Termen har sitt ursprung i det 
religiösa begreppet stigmatisering och används numera sällan; dess moderna motsvarighet är sjukdomstecken 
stigmatisering.” (tillgänglig: http://www.ne.se/lang/stigma/315452, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-01-04..) 
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Intervjuare:  Du tänker att sexualvanorna är annorlunda? Tror du att det handlar om 

beteendena hos den gruppen? 
 
Intervjuperson:  […] Utan det vi kan göra är väl att, vi kan inte komma med pekpinnar; det här får 

ni inte göra, utan vi kan mer säga; tänk på att skydda er. […] Och sedan 
naturligtvis informera. Men den informationen får vi ju återigen lita på de som 
jobbar med de här grupperna, hur kan man nå ut med informationen […] Att se 
till att det finns föreläsare som är duktiga på de här områdena […]  

 

Här organiseras aktörspositionen som en grupp som omöjlig att styra eller reglera med hjälp 

av myndighetsutövning. Tyngdvikten läggs istället på uppmaning och information, till och 

med föreläsare föreslås här som preventiv insats för att minska/hindra detta riskbeteende. 

Aktörspositionen betraktas här som en rationellt agerande, självständig grupp av aktörer, 

benägna att ta till sig ett budskap och fatta informerade beslut. Det återkommande begreppet i 

sammanhanget är här information, vilket här kan ses som en mästersignifikant som signalerar 

mottaglighet för envägskommunikation för att förändra ett riskbeteende.  

 
Intervjuperson:  […] vi ska väl inte särbehandla MSM […] dom är väl mottagliga för samma 

information som alla. Men sen är det ju kanske specifik kunskap som den gruppen 
behöver ha […] Men sen att man kanske ska ha […] specialinriktad prevention, 
kunskapsinriktad […]   

 

I denna utsaga läggs tonvikten på en vilja att inte särbehandla MSM, eftersom de ju borde 

vara mottagliga för samma information ”som alla” (andra). Sedan görs tillägget att det 

förvisso är till viss del specifik kunskap, specialutformad för att passa denna grupp, men 

tonvikten ligger fortfarande på mottaglighet och information för att hindra det riskfyllda, 

oskyddade sexet.  

 

Intervjuperson: […] alltså den preventionsgrupp som klarar sig ofta bäst är ju [MSM] i detta 
sammanhanget. [De] får mer, så att säga fokus och dom som får minst är ju då. 
migranter, invandrare och intravenösa missbrukare. […] det blir alltid lite mindre till 
dem. för att det är ingen som talar […] för de grupperna. Och tex. migranter och 
nyanlända har ju särskilda behov som är annorlunda än [än MSM]. 

 

Här framträder MSM som en grupp som innehar en högre maktposition, som kan tala för sig 

och tillskansa sig resurser. Detta framgår när denna grupp ställs emot andra grupper med 

särskilda behov, såsom migranter och intravenösa missbrukare. På vilket sätt är MSM en 

grupp som "klarar sig bäst” är en fråga man kan ställa sig, med tanke på att denna grupp 

statistiskt sätt står för nära hälften av de nysmittade (Prop. 2005/06:60:60). En tolkning 

skulle kunna vara att MSM associeras till en högre klassposition än exempelvis ”migranter 
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och nyanlända” (även intravenösa missbrukare). Utifrån denna tolkning vill jag här rikta 

strålkastarljuset mot ytterligare ett intressant tema som här framträder; hivprevention som ett 

privilegium som tilldelas grupper efter ”behov”. Nodalpunkten hivprevention kopplat till risk 

verkar här ändra betydelse, från att ha varit en strikt epidemiologisk insats verkar det här 

snarare handla om en ”rättighetsfråga”, vilket tyder på att det finns en form av 

rättvisetänkande kopplat till hivprevention.  

 
Intervjuperson: [De] som jobbar inom social resurs te.x. med att möta människor utsatta för 

prostitution, dom träffar ju aldrig en person som endast är utsatt för prostitution som 
skulle kunna gå in i den målgruppen […] utan det är ju ofta […] det kan vara en 
man som har sex med män […] eller […] eller utsatt för prostitution, inom det 
området eller som har liksom en bakgrund som inte är svensk osv, så att de här 
grupper går ju ihop […] 

 

Det jag vill visa med denna utsaga är hur intervjupersonen försöker påvisa hur gruppen 

människor som är ”utsatta för prostitution” även kan utgöras av MSM, men hur detta inte går 

ihop språkmässigt. Subjektspositionen MSM är här oförenlig med subjektspositionen ”utsatt 

för prostitution”. Även om intervjupersonen försöker uttrycka att MSM faktiskt kan ingå i 

gruppen personer som är ”utsatta för prostitution”, så går detta inte ens att formulera utifrån 

dessa termer. Här pågår en konflikt mellan dessa subjektspositioner, vilken denna utsaga ger 

uttryck för. 

 
Intervjuperson: Ja, jag ska säga som det är, jag är ju inte riktigt insatt i hur de tänker och deras 

beteende och i detalj, det tror jag inte att jag kan svara på, utan referera till de[m] som 
jobbar med de här grupperna lite mer, jag kan inte säga att jag känner att ja […] att man 
ska lägga ner några […] värderingar, eller värderingar är det väl kanske inte, men jag 
har ju inte riktigt kunskap om hur de tänker och varför man tar de här riskerna. 

 

Det jag identifierar i denna utsaga är dels en tydlig uppdelning i ”vi och dem”, och dels en 

indikation på att MSM är en homogen grupp som har ett gemensamt sätt att tänka och agera. 

Utsagan ger även uttryck för en ansvarsförskjutning på ”dem” som tar de här riskerna. Här 

är det inte hivpreventionen som ska nå fram, utan männen själva som ska sluta ta dessa risker. 

Återigen verkar MSM även associeras till en högre maktposition som skulle kunna kopplas 

ihop med klass. För att äga förmågan att agera ansvarsfullt gentemot sig själv och andra 

genom att intellektuellt kunna tillgodogöra sig information, speglar en syn på MSM som 

akademiskt bevandrade och upplysta. För att återkoppla till Tikkanens resonemang om 

korrelationen mellan klasstillhörighet och benägenhet att skydda sig vid sex, är avsaknaden av 

ett klassperspektiv här värd att uppmärksamma (Tikkanen 2007:36). 
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I diskursen som organiserar aktörspositionen har jag identifierat följande mästersignifikanter; 

beteende, tar risker, inte rädd att bli smittad, ökat riskbeteende, måste skydda sig, 

information, uppmaning, inte särbehandla, inte komma med pekpinnar, kunskap, 

klarar sig bäst. Gruppbildningen som dessa föreslagna mästersignifikanter organiserar skulle 

kunna bilda en ekvivalenskedja som skulle kunna ser ut så här:  

- Aktörskap; ”tar risker” signalerar ett aktörskap. Att vara orädd förstärker detta aktörskap. 

- Information; att gruppen förväntas fatta rationella kunskapsgrundade beslut.  

- Beteende; själva akronymen i sig (”män som har sex med män”) uttrycker att MSM är 

någonting man gör och inte någonting man är. 

2.2 DISKURS 2: OFFERPOSITIONEN  

I gruppbildningen offerpositionen har jag valt att placera de preventionsgrupper som jag 

menar diskursivt konstrueras som att de är utsatta för risk. Till dessa hör ungdomar/unga 

vuxna, personer utsatta för prostitution, nyanlända asylsökande, intravenösa missbrukare samt 

även homosexuella män. Notera att risk här diskursivt kopplas till identitet snarare än 

beteende. Här uppstår en diskursiv glidning när en person omnämns som homosexuell jämfört 

med när beteckningen MSM används. Jag vill här visa hur mästersignifikanterna som 

organiserar offerpositionen skiljer sig från de som organiserar aktörspositionen och på vilket 

sätt detta görs.  

 
Intervjuperson:  Men man får ju aldrig glömma bort att man måste ju jobba tillsammans också. Så det 

gäller ju återigen det här helhetsperspektivet då vad är det vi vill nå vad är det vi vill 
uppnå? Prata med båda preventionsgrupperna […] i den mån man kan träffa dem, 
jag menar ungdomar och unga vuxna att vi involverar dem i vårt jobb. Gör vi rätt? 
Vad behöver ni? Vad känner ni? Att man inte jobbar över huvudet på de här 
personerna, utan involvera, […] motiverande samtal te.x tycker jag är viktigt. […] 
att mer motivera och inspirera och möjliggöra att vara delaktig. 

 

Här aktualiseras ett annat sätt att tala om risk, nämligen i termer som verkar vara hämtade från 

en socialtjänstemannasektor eller ett beteendevetenskapligt eller psykologiinriktat diskursivt 

fält. Här placeras den som är utsatt för risk i en behövande position där preventionen fungerar 

som någon form av socialt hjälpprojekt på en annan nivå än i diskursen kring 

aktörspositionen. För denna position verkar det mer handla om information, medan när det 

gäller offerpositionen snarare är preventiva insatser i form av motivation och individstärkande 

åtgärder som krävs. Ovanstående utsaga öppnar för ett helt annat sätt att betrakta risk, där 

diskursen snarare följer enligt en offerlogik än som att det handlade om en agent.  
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Intervjuperson:[…] men vi ska ju tänka så att vi ska ju undvika att så de INTE hamnar där […] 

personer som köper och säljer sex ja då kan man ju jobba te.x i skolan med att stärka 
ungdomars självförtroende, att säga nej att man inte säljer sig för cigaretter eller för 
en resa eller vad det nu kan vara att man att man skapar liksom ett självförtroende hos 
de här personerna […] att man jobbar redan från början från grunden med att få alla 
personer att man har ett människovärde, att man har en självkänsla och att man vågar 
säga nej. 

  

Även i detta citat organiserar de identifierade mästersignifikanterna kring en subjektsposition 

som verkar vara i behov av en hjälpinsats. Riskbegreppet i denna utsaga är kopplad till en risk 

att falla offer för ett beteende som i sin tur kan leda till en risk att få hiv. Det primära är här 

inte att förebygga ett (sexuellt risk)beteende, preventionen riktas här snarare mot individens 

(svaga) karaktär.  

 
Intervjuperson:[Om kvinnor riskerar att bli bortglömda i hivpreventionen] Ja just när det gäller de som 

har negativa erfarenheter av sexualiteten, dålig självkänsla. […] vi kommer att jobba 
mer med människor utsatta för prostitution nästa år plus att staden ska börja jobba mer 
med frågan och människohandel. 

 
Intervjuperson: Ja att förhindra att det uppstår naturligtvis [syftar på prostitution och missbruk], se till 

att de personer som  nu har det här beteendet att de får bästa möjliga vård så att säga. 
Naturligtvis omhändertagande det är ju självklart[…] 

 

Här handlar risk om vissa utsatta grupper vilka hivpreventiva insatser måste riktas mot. 

Värdeladdade frågor som ”människohandel” gör här att riskbegreppet utvidgas från att ha 

handlat om informationskampanjer och kondomanvändning (som när det specifikt handlade 

om gruppen MSM) till att även innefatta att hindra risken att bli utsatt för människohandel, 

prostitution och missbruk.  

 
Intervjuperson: […]det är ju inte alltså det här med risktagande när det gäller sex, det är ju att stärka 

självkänslan […]  sexualiteten det är ok att komma ut, det är ok att vara .. homosexuell 
och .. liksom den självkänslan är ju viktig att man stärker också. […] att man har mod 
att söka till och eller om kräva säkert sex och så. 

 
[…] Ja, [på frågan om vad intervjupersonen tror kan vara en av orsakerna till att hiv är 
vanligare hos MSM] jag kan tänka mig att det kan grunda sig i just det här med, tabun 
och […] att man inte att det inte är ok att komma ut och leva öppet i samhället och att 
det kan bottna i det.  

 

Dessa utsagor uttrycker sig i termer av att komma ut, leva öppet samt homosexualitet, 

mästersignifikanter vilka organiserar en subjektsposition kopplad till (risk)identitet snarare än 

(risk)beteende. Det framstår här som att även ”homosexuell” betraktas som en riskidentitet 
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som är i behov av stödinsatser, på liknande sätt som de personer som är ”utsatta” för 

prostitution eller missbruk. Manliga samkönade sexuella relationer delas i dessa diskurser upp 

i två olika subjektspositioner; homosexuell och MSM, där den homosexuelle är i behov av 

stödinsatser i form av stärkande av självkänsla medan MSM snarare ”klarar sig” med 

information. Den homosexuelle (risk)identiteten kräver, på ett helt annat sätt än en person 

med ett (risk)beteende (som inom aktörspositionen), en myndighetsutövning i form av 

omhändertagande.  

   I denna diskurs har jag lokaliserat dessa tecken, vilka omger gruppbildningen 

”offerpositionen”; komma ut, leva öppet, självkänsla, omhändertagande, självförtroende, 

helhetsperspektiv, stärkande, motiverande, människovärde. Jag har även identifierat de 

mästersignifikanter som jag menar inordnas i denna position, de är; homosexuella, 

ungdomar, missbrukare, utsatta samt personer som är utsatta för prostitution.  

Jag skulle här vilja sammanfoga dessa tecken till en ekvivalenskedja, vilken kan utgöra en 

beskrivning av den gruppbildning som organiserar offerpositionen: 

- (risk)identitet; risken att överföra hiv är här kopplat till karaktäristiska identitetsmarkörer 

som beskriver någonting man är (snarare än någonting man gör). 

- behövande; preventionen betraktas här mer som ett behov i form av motivation, 

självstärkande åtgärder, omhändertagande etc. och är även utvidgad till att inte bara förebygga 

hivspridning, utan även missbruk, prostitution, låg självkänsla, stigma m.m. 

- utsatthet; ansvarsbördan är här oklar. Men en utsatthet innebär att ett mindre ansvar läggs 

på individen, och mer på de preventiva insatserna, vårdpersonal och andra aktörer som möter 

dessa individer.  

2.3 DISKURS 3: STIGMAFOBIDISKURSEN 

Den stigmatisering av de riskutsatta som 1980-talets hivskräck samt svenska myndigheters 

repressiva agerande reproducerade och det motstånd som uppstod mot denna stigmatisering, 

menar jag har förändrat förutsättningarna för diskursen om riskgrupper. Mycket av det tal om 

hiv som Ljung beskrev utifrån den svenska statens sätt att reagera under 1980-talets 

aidsskräck kan kännas igen på hur mina intervjupersoner talar. Dock finns det några viktiga 

skillnader som jag här vill synliggöra. Även om intervjupersonerna inte alltid själva använder 

begrepp som stigmatisering eller homofobi15 så tolkar jag vissa utsagor som tecken på denna 

                                                
15 NA definierar homofobi så här; homofobi´ (av homosexualitet och fobi), personlig, irrationell rädsla för 
homosexualitet, homosexuella människor eller egna homosexuella impulser. Även samhällets rädsla för och 
intolerans mot homosexualitet kan kallas homofobi.” (tillgänglig: http://www.ne.se/lang/homofobi, 
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stigmafobidiskurs. Jag kommer här först identifiera de tecken som jag menar är med och 

bidrar till denna omförhandling av riskbegreppet, för att sedan diskutera vilka konsekvenser 

ett sådant riskbegrepp kan få för diskurser om hiv.  

   Här påtalas en avsaknad av HBT16-kompetens på vårdcentraler och provtagningsenheter, 

vilket kan tolkas som att intervjupersonen påtalar en risk i att homo- och bisexuella män 

osynliggörs i provtagningssammanhang. 

 
Intervjuperson: Att man inte tänker på det överhuvudtaget, att det finns personer som är homosexuella, 

hur man bemöter folk och utgår från att alla är heterosexuella. […] om man ska ta prov 
[att] man inte fattar att den här mannen är homosexuell […] 

 
Intervjuare: Vad tänker du hur kan det påverka hiv-preventionen? Te.x. på vårdcentralen. 
  

Intervjuperson: Ja det leder ju då till att dom homosexuella kanske inte vågar söka och kanske inte 
vågar säga det som man har utsatt sig för och så vidare […] jag tänker på vårat projekt 
här med hbt-bemötande[…] 

 
Detta tolkar jag som att intervjupersonen syftar på ett scenario där vårdpersonal utgår från att 

alla män som kommer dit och testar sig är heterosexuella och att man därför riskerar att 

undvika att te.x. föreslå hivtest, vilket i sin tur kan leda till att man missar att upptäcka 

nysmittade. Här uttrycks risken med ett heteronormativt bemötande som en risk för ineffektiv 

hivprevention och därmed spridning av hiv. Ansvaret för detta läggs här inte på den 

riskutsatte, utan på vårdinstansen. Att intervjupersonen här använder HBT-begreppet visar att 

det här är subjektspositionen homosexuell (eventuellt även bisexuell) man som åsyftas. Jag 

antar dock att syftningen även hänvisar till MSM som inte definierar sig enligt HBT-

kategoriseringen. Dock är det värt att notera att när intervjupersonerna talar om homofobi 

eller heteronormativitet verkar detta endast vara någonting som kan drabba homosexuella 

(män), inte andra MSM. MSM begreppet verkar i diskurser om hivprevention vara frikopplat 

homofobi, stigmatisering och heteronormativitet.  
 

Intervjuare:  Det här att det är tabu, att det fortfarande är tabubelagt, utveckla gärna hur du tänker att 
det kan hänga ihop med ökad smittspridning tex? 

Intervjuperson: Ja men det kanske handlar i det här med självkänsla och man […] har svårt att kräva 
säkert sex och så. 

 
                                                                                                                                                   
Nationalencyklopedin, hämtad 2012-01-04.) Jag menar att denna definition är problematisk då den inte tar 
hänsyn till strukturella maktförhållanden och heteronormativa processer som skapar denna ”rädsla”. Jag föreslår 
därför istället denna definition (hämtad från materialet Öppna!: Om skolans ansvar att främja elevers lika 
rättigheter oavsett sexuell läggning, HomO, 2003:9): ”Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en 
medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle och som ger uttryck för en starkt negativ syn på 
homosexualitet eller på homo- eller bisexuella människor […]”. 
16 Samlingsbeteckning för homo-, bisexuella samt transpersoner 
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Även här framträder det utvidgade riskbegreppet där följande logik skulle kunna utläsas; tabu 

av homosexualitet – dålig självkänsla – svårt att kräva säkert sex. Risk för hivspridning 

kopplas därmed ihop med stigmatisering av homosexualitet.  

 

Intervjuperson: […] kanske lite mer utifrån min personliga ståndpunkt så går det inte att dela upp 
människor på det sättet. Det kan både skapa en stigmatiserad bild av personer […] 
det är problematiskt att gruppera folk på det sättet. Men sen när vi pratar om 
åtgärder så blir det ändå en jargong som kan göra mig lite nervös faktiskt. 

 

Här påtalas även problemet med uppdelningen i preventionsgrupper, vilket enligt denna 

utsaga bidrar till att reproducera en stigmatiserad bild av personer som ingår i dessa. Denna 

utsaga utvidgar resonemanget och följer snarare denna logiska följd; stigmatisering av 

riskgrupper – dålig självkänsla – svårt att kräva säkert sex.  
 

Intervjuperson: Ja det är ju ett område som är verkligt problematiskt så att säga att ... man jag tror att 
det finns en rädsla på många mottagningar att säga att "du har många sexpartners" det 
är farligt för att man tycker att då moraliserar vi men det är ju bara i betraktarens öga 
så att säga […] jag tycker man är överförsiktig där och på det sättet gör man folk en 
björntjänst genom att inte kunna diskutera det här […] om vi kan göra liksom en 
riskbedömning, hitta någon sorts gräns som […] där det är klart risk […] så man kan 
ha som underlag för frågeformulär och så vidare, strategier på mottagningarna. För vi 
har otydlig strategi, det är den viktigaste faktorn när man ska sålla fram vem som är 
utsatt för risk och STI. Och så vågar folk inte prata om det, det blir liksom lite knepigt, 
för det är ett faktum. 

 

Denna utsaga ger ord för en problematik som jag med hjälp av denna diskurs försöker 

synliggöra, nämligen den paradox som denna diskurs skapar kring det utvidgade 

riskbegreppet. För på samma sätt som stigmatisering av homosexuella män i samhället är en 

risk som skapar ett riskbeteende hos den stigmatiserade gruppen, så utgör det jag kallar 

stigmatiseringsrädslan en risk att osynliggöra preventionsgrupperna. En konflikt uppstår här i 

synen på risk, vilket här omnämns som ett faktum. Att tala om risk blir här något som är 

opolitiskt och objektivt, och något som baseras på medicinsk kunskap om överföringsvägar 

samt statistik. Här finns risken att inte våga fråga på grund av rädslan att påtala att en person 

är en potentiell normbrytare (dvs. har sex med andra män) vilket i sin tur bygger på 

stigmatisering och heteronormativitet i samhället. Förenklat kan denna konflikt kokas ner till 

frågan om huruvida risk är att betrakta som ett opolitiskt neutralt begrepp eller utifrån dess 

utvidgade, mer komplexa förhållande till stigma där försiktighet inför att synliggöra vissa 

grupper även bör inkluderas. 
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   De diskurser jag här presenterat blandar influenser från biomedicinska- och socialpolitiska- 

samt rättvisediskurser, där näring verkar hämtas från en sorts välgörenhetsdiskurs. 

Konsekvenser av detta, menar jag måste betraktas utifrån de två olika gruppbildningarna; 

aktörs- samt offerpositionen. För att sammanfatta dessa har jag här valt ut de tecken som jag 

menar antingen explicit återkommer, eller sammanfattar diskursiva betydelser i materialet, 

och ställt upp enligt; aktörspositionen (t.v.) och offerpositionen (t.h.):  

 

Aktörskap  

Förebygga (risk)beteende  

”Gör” 

Eget ansvar 

Prevention i form av information 

Högre maktposition 

Offerskap  

Förebygga (risk)identitet  

”Är” 

Samhällets ansvar 

Prevention i form av motivation 

Lägre maktposition 

 

Ställt mot varandra kan vi se hur dessa olika diskurser formas utifrån flera dikotomier, där de 

olika gruppbildningarna på flera sätt utesluter varandra. För att få ett underlag till att diskutera 

vilka eventuella konsekvenser dessa olika diskurser kan få för fördelningen av hivpreventiva 

medel, krävs även den tredje diskursen; stigmafobidiskursen. För att tydliggöra detta vill jag 

här fördjupa mig lite i den heteronormativitet som jag menar är inbyggd i denna diskurs.  

2.4 OVILJAN ATT STIGMATISERA SOM SKAPAR HETERONORMATIV INKLUDERING I NORMEN 

Några av frågorna jag ställde till mina intervjupersoner handlade om huruvida de kommit i 

kontakt med diverse mytbildningar eller fördomar om gruppen MSM. Eftersom mina 

intervjupersoner till stor del har sin bakgrund i ett medicinskt (forsknings)sammanhang, är det 

lätt att det här uppstår en diskrepans mellan begreppsanvändning och perspektiv. Därför valde 

jag att försöka vara så explicit som möjligt i mina frågor, varpå jag här ställer den ledande 

frågan; ”MSM är en grupp som det finns en mytbildning om och fördomar kring, känner du 

till någon av dessa?” Frågan är formulerad med utgångspunkten att det, de facto finns 

mytbildningar och fördomar kring MSM17. I stort sett samtliga intervjupersoner svarade 

spontant nej på denna fråga, men erkände ändå efter visst övervägande att visst existerade det 

mytbildningar, dock med förbehållet att detta inte gällde dem eller hos personer i deras 

omgivning. En generell notering var att mina intervjupersoner uteslutande tolkade 
                                                
17 Detta var ett strategiskt val, då jag var rädd att mina intervjupersoner annars skulle förneka detta och inte 
själva våga påtala dessa mytbildningar, av rädsla att det skulle uppfattas som att detta var något de själva bar på. 
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formuleringen ”föreställningar och mytbildningar kring MSM” som att dessa per definition 

skulle vara negativa sådana. Denna tolkning finner jag intressant i sig, då själva frågan som 

den var formulerad, inte lade någon värdering i huruvida denna ”mytbildning” skulle handla 

om en för MSM fördelaktig bild, eller en negativ sådan. Att den i samtliga fall, av 

intervjupersonerna instinktivt tolkades som negativ, skulle kunna tolkas som att de ändå 

någonstans är medvetna om en hierarki för vad som är den ”rätta” sexuella praktiken. Detta 

skulle kunna förstås utifrån Gayle Rubins sexuella värdesystem, där heteronormen 

hierarkiserar sexuella praktiker och beteenden. Enligt denna kan intervjupersonernas tolkning 

av promiskuitet som något negativt sättas i relation till bilden av den (föredömliga) 

monogama (hetero)sexuella relationen (Rubin 1984:149 f.). En medvetenhet om det 

normsystem som strukturerar sexualiteten i vår kultur öppnar för en kritisk syn på de utsagor 

som ger uttryck för denna hierarki. När intervjupersonerna aktivt tar avstånd från att det skulle 

ligga någon ”sanning” bakom denna myt, eller att myten ens existerar utan endast på sin höjd 

är ett tecken på homofobi och okunskap, visar dels på en ren välvilja (att inte bidra till att 

reproducera det stigma som kan försvåra tillvaron för MSM). Men det visar även på en 

normativ syn på vad som är ett ”respektabelt” beteende (få sexpartners och helst monogami). 

Jag vill särskilt påpeka att välvilja och ett (omedvetet) befästande av en normerande 

sexualitet, här kan samverka. När intervjupersonerna reagerar oförstående när jag frågar om 

huruvida det existerar fördomar om att MSM skulle vara mer promiskuösa än andra grupper 

som exempelvis män som har sex med kvinnor, kan detta dels tolkas som en ovilja att öka 

denna stigmatisering genom att bedyra att MSM minsann är precis som heterosexuella. Även 

om detta kan vara ett sätt att skapa vissa möjligheter och vinningar för homosexuella 

individer, så bidrar denna hållning till att bevara normerande system som reproducerar denna 

hierarki intakt.       

   Detta menar jag även kan betraktas utifrån den andra av de två bärande principer som Tina 

Rosenberg menar är de som kännetecknar heteronormen; inkludering i normen (Rosenberg 

2002:102).  

 
Intervjuperson: Det tycker jag inte [att hon skulle ha märkt av en eventuell mytbildning kring gruppen 

msm], utan nej alltså i dem kontakter jag har, måste jag säga att det finns en väldigt 
liksom, det är inte, alltså fördomsfritt […] man lägger inte ner någon värdering 
alltså rätt eller fel eller hur det ska vara, utan jag tycker att det finns en stor tolerans 
för  […] olikheter. Åtminstone de aktörer som jag träffat på. Det är det är sällan 
någon som rynkar på näsan och säger liksom att den gruppen eller den gruppen, 
utan vi jobbar liksom vi försöker hela tiden behålla liksom det objektiva perspektivet. 
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I denna utsaga finns det flera olika tecken som markerar MSM som det avvikande. Innebörden 

av någon som ”rynkar på näsan” åt en viss grupp (vilken jag tolkar som MSM, eftersom det var 

det frågan handlade om) ger uttryck för ett snävt homofobibegrepp (även om intervjupersonen 

själv inte använder detta ord) som generellt sett sträcker sig till en allmänt negativ inställning 

till homosexuella individer.  

                 Intervjuperson:  Det är ju så man kan jobba så att säga. Sen kan man ju kanske tycka […] ja om 
olika sexuella beteenden och ja det är ju annan sak. Men där får man ju aldrig […] 
vi måste ju hålla oss objektiv[a] i det här hänseendet […] 

 

En här återkommande mästersignifikant som organiserar MSM är olikheter, vilket jag menar 

utgår ifrån ett heteronormativt exkluderande ur normen, men även en hierarkisering av det 

exkluderade. För olikhet kräver här en norm att definieras utifrån, vilket här implicit utgörs 

av (den omarkerade) normen. Det exkluderade, olikheten, placeras här även hierarkiskt under 

det som utgörs av normen, eftersom det är ”vi:et” i denna utsaga som äger tolkningsföreträdet 

att definiera vad som är det avvikande (olikheten) samt vad som ska inkluderas i normen. 

Detta visar även mästersignifikanten vi måste ju hålla oss objektiv[a], då detta tydligt 

implicerar dels ett uppdelande i ”vi” (och därmed även ”de”) samt även en markering om att 

det är ”vi” som har tolkningsföreträde och därför måste vara objektiva. Det faktum att vissa 

kroppar samt sätt att leva och praktisera sin sexualitet på, enligt heteronormens logik, har 

högre status än andra, förblir i denna utsaga oproblematiserat och frånvarande. Enligt utsagan 

ovan beskrivs hur intervjupersonen hela tiden försöker behålla det objektiva perspektivet, ett 

tecken som jag menar uttrycker en maktasymmetri, då det visar hur en viss grupp kräver 

denna objektivitet, medan en annan inte gör det. Här uppvisas en hos intervjupersonerna 

avsaknad av medvetenhet om de maktasymmetrier som kräver denna goda vilja. 

 

                      Intervjuperson: Ja absolut, visst har jag gjort det [mött fördomar och mytbildning kring MSM], kanske 
inte så mycket bland mina kollegor som jobbar med det här, även om jag tycker att det 
kunde vara en ännu högre medvetenhet. Ren okunskap tycker jag att jag möter, 
liksom i kommunal verksamhet […]  

 

Förnekandet av heteronormativitet och fördomar i de egna leden är ett återkommande inslag i 

dessa utsagor, vilket jag menar tenderar att osynliggöra att maktasymmetrier existerar och 

påverkar alla som är en del av samhällskontexten. I ovanstående utsaga nyanseras dock detta 
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något då intervjupersonen själv påtalar att det kunde finnas en högre medvetenhet bland 

dennes kollegor, vilket utgör en motstridighet i mitt material.18  

   Förbehållet detta inlägg, menar jag att mina intervjupersoners ovilja att göra skillnad på 

homo- och heterosexuella sexvanor eller praktiker, bör betraktas som ett uttryck för 

inkludering i normen. För att tydliggöra detta kan den amerikanska queeraktivistgruppen 

Queer Nations politik under 1980-talet få utgöra ett exempel på ett motstånd mot 

assimilationspolitiken. På Queer Nations queerpolitiska agenda stod bl.a. friheten att vara 

offentlig och rätten att ständigt påminna omvärlden om homosexuellas existens. Detta bröt 

mot den tidigare homorörelsens assimilationsideal; viljan att bli tolererad av 

majoritetssamhället samt sexualiteten som en privat angelägenhet. Att vägra underkasta sig 

den dominerande heteronormativa kulturens ideal för vad som anses vara en ”god”, 

”respektabel” sexualitet var ett av 1980-talets homoaktivisters skärpta krav på medborgerlig 

rättighet (Rosenberg, 2002:37 f.). Utifrån detta kan intervjupersonernas insinuerade 

likhetstecken mellan mytbildningen om MSM som promiskuösa och homofobi ses ge uttryck 

för detta assimilationstänkande. 
  
 […]Sen kan jag känna så här att det finns ju en risk att uppmärksamma en grupp för mycket. Och det 

kan bli så at det nästan blir negativt för man liksom tar fram det i alla, alla situationer […] man kan 
säga homosexuell, som vissa säger när de presenterar sig. Jag menar inte säger jag, hej jag heter […], 
jag är heterosexuell, inte säger jag så inte. […] Eller ursäkta måste man berätta det? Det kan jag 
däremot reagera inför. För det tycker jag är ointressant vad man väljer för partner. Så där kan jag 
tänka att det blir lite för mycket utav den varan. Och det är min personliga bedömning så att säga, inte 
min yrkesmässiga. Och det får jag hantera så att säga. Men personligen kan jag tycka att det tar för 
mycket, utrymme att man hela tiden diskuterar det där. […] man påpekar det för mycket i tid och otid, 
jag tycker det är inte det som är det väsentliga. Jag menar vi, vanliga, då efter normen så att säga, 
inte säger vi det hela tiden […] 

 
Intervjupersonens upplevelse av att den homosexuella identiteten ständigt måste påpekas, är 

även någonting personer med icke heteronormativa identiteter ofta själva tvingas erfara, då 

heteronormativa antaganden tvingar dem att gång på gång komma ut som icke heterosexuell. 

Rosenberg menar att heteronormen får en viss form av (hetero)sexuell praktik att framstå som 

det självklara, det som aldrig behöver förklaras och som förutsätts att alla stämmer överens 

med fram tills att någonting annat uttalas (Rosenberg 2002:17 f.). Intervjupersonen menar att 

hon aldrig skulle behöva presentera sig som heterosexuell, vilket säkerligen stämmer då detta 

är en naturlig följd av heteronormen i samhället. Intervjupersonens upplevelse av att MSM 
                                                
18 En viktigt poängterande när det gäller denna utsaga, är ett att  intervjupersonen strax efter detta påpekar att 
medvetenheten om detta eventuellt kan grunda sig i egna erfarenheter av att avvika från 
heteronormen. Detta finner jag relevant att lyfta fram eftersom det skulle kunna tolkas som att 
personliga erfarenheter av att vara exkluderad ur normen inverkar i förmågan att 
uppfatta heteronormativitet i sin omgivning. 
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”hela tiden” talar om sin sexualitet, skulle kunna vara en effekt av heteronormens 

konsekvenser. Men uttalandet är även heteronormativt i sig i bemärkelsen att det strävar efter 

att sudda ut de olikheter som finns mellan kategoriseringarna hetero- och homosexuell. Denna 

utsaga (ovan) bygger nämligen på ett problematiskt antagande att heterosexualitet och 

homosexualitet är två likställda variationer, vilket jämförelsen i utsagan visar; ”[…] inte säger 

jag, hej jag heter […], jag är heterosexuell, inte säger jag så inte. […]”. Detta visar på en 

omedvetenhet om de maktstrukturer som tvingar icke heterosexuella personer att påpeka sin 

(icke hetero)sexualitet ”i tid och otid”. Ett sådant osynliggörande av maktskillnader som 

heteronormen skapar, blir även ett osynliggörande av dem som avviker från den. Jag menar 

att tendenser till det Rosenberg talar om som inkludering i normen här kan urskiljas. Det som 

utsagorna ovan implicerar, skulle nämligen kunna ses som ett ställt ultimatum; jag tolererar 

din sexualitet, om du inte pratar om den. Detta ultimatum blir till en villkorad acceptans där 

personer i en högre maktposition har tolkningsföreträde att avgöra villkoren för ”det 

avvikande”, men även ett incitament att inkludera det avvikande i normen genom en antydan 

att assimilera de skillnader som existerar mellan kategorier som hetero- och homosexuell. 

Rosenberg framhåller att det inte är gruppindelningen i sig som utgör förtrycket. Men det 

queerfeministiska projekt som handlar om att frigöra sig från förtryckande kategoriseringar, 

måste alltid utökas med ett synliggörande av de sociala processer som skapar detta urskiljande 

(Rosenberg 2002:16 f.). Hon menar att den queerfeministiska agendan även måste synliggöra 

skillnaderna mellan olika sociala grupper, och ”[…] beskriva grupperna på ett sätt som gör 

rättvisa åt deras ömsesidiga beroende av varandra och de flytande gränserna mellan dem.” 

(Rosenberg 2002:17). Rosenberg talar om tystnaden som den heterokulturella dominansens 

främsta vapen och två olika förhållningssätt som historiskt sett har upprätthållit den negativa 

bilden av samkönade relationer, det ena är fördömandet, det andra är tystnaden (Rosenberg 

2002:96).  

   Den icke heterosexuella identiteten eller praktiken får således endast väcka uppmärksamhet 

i vissa lägen, medan öppenheten i andra lägen blir ”olämplig” och ska tystas ner. En viktig 

poäng här är att makten över i vilka lägen som öppenhet kontra tystnad ska råda, definieras av 

de som äger heteronormens maktprivilegier. Det är inte dem som måste ”komma ut” som 

heterosexuella gång på gång, det är dem som är objektiva, fördomsfria och toleranta mot 

olikheter. Dessa utsagor visar även på en positionering där man tillskriver sig själv rätten att 

vara den som kategoriserar och avgör när det är, och när det är inte är lämpligt att tala om sin 

sexuella läggning eller praktik. Det förhållningssätt som mina intervjupersoner ger uttryck för 

är här icke det fördömande, men däremot menar jag att stigmafobidiskursen ger utryck för det 
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Rosenberg kallar ett av den heterokulturella dominansens främsta vapen; tystnaden 

(Ambjörnsson 2006:70). 

   Med detta intet sagt att intentionen att osynliggöra det avvikande inte behöver ha någonting 

med illvilja eller en negativ syn på icke heterosexuella att göra, snarare tvärtom. Som även 

Rosenberg påpekar, så görs detta ofta av en välvilja (medveten eller omedveten) från 

majoritetssamhället, men blir ett effektivt avväpnande av de avvikandes kamp (Rosenberg 

2002:102). Ett exempel på hur detta kan se ut i kontexten homosexualitet och hiv/aids, är 

Ingeborg Svenssons skildring av osynliggörandet av den homosexuella identiteten efter 

döden. Hon beskriver utifrån Jonas Gardells pjäs Ömheten dramatiska konflikter som kunde 

uppstå i samband med den dödes begravning, under 1980-talets många dödsfall i spåren av 

aidsepidemin. Hon beskriver hur föräldrar och anhöriga, efter den aidsdrabbade sonens död 

aktivt tystade ner alla tecken som kunde förknippas med dennes liv som öppet homosexuell, 

och hur dennes livspartner exkluderades ur hela begravningsritualen samt sorgearbetet 

(Svensson 2007:79 ff.). Detta nedtystande menar Svensson kan betraktas som en strategi att 

undvika att tala om det stigmatiserade, en toleransens tystnad där strävanden efter likhet med 

normerande ideal osynliggör de rådande jämna maktförhållanden (Svensson 2007:96). Att 

undvika att tala om det stigmatiserade menar jag att stigmafobidiskursen är ett uttryck för. 

Osynliggörandet grundas här av ren välvilja och rädsla att stigmatisera, eller snarare en rädsla 

och ovilja att använda begrepp och benämningar som är befläckade av stigmatisering.  

2.4.1 Stereotypen 

Ingeborg Svensson visar i sin avhandling hur den allmänna förståelsen av epitetet ”bög” och 

”homosexuell” är ofrånkomligt associerade med stereotyper. Hon visar i sin analys att 

”bögen” ofta betraktas som ett epitet som står i motsägelse till all annan form av karakteristika 

hos en person samt ses som en nedvärdering, en reduktion av en persons övriga drag. Hon 

menar att benämningen homosexuell (eller andra icke-heteronormativa identiteter) tenderar att 

uppfattas som stigmatiserande i sig (Svensson 2007:164). När jag ställer frågan till mina 

intervjupersoner, om huruvida de har någon uppfattning om huruvida det skulle kunna ligga 

någon sanning bakom den mytbildning om promiskuösa MSM (vilken de förvisso är 

tveksamma till om den ens existerar som mytbildning), motsäger de (se ovanstående citat) 

bestämt att denna möjlighet ens skulle existera. Ett vanligt påpekande hos intervjupersonerna 

är att sexualvanor och riskbeteende inte nödvändigtvis hänger ihop med sexuell läggning eller 

praktik. Intentionen här kan återigen vara att inte reproducera en bild av att MSM skulle ha ett 

mer aktivt sexuellt umgänge med fler partners än andra. Men intentionen att inte vilja 
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reproducera diverse homofoba nidbilder av MSM, skulle även kunna ses i ljuset av Svenssons 

resonemang om icke heteronormativa identiteter (och drag som är förknippade med dessa) 

som stigmatiserande. Intervjupersonernas försiktighet inför ”utpekandet” av riskutsatta 

grupper innebär även av en vilja att rikta preventionsinsatser mot allmänheten snarare än vissa 

samhällsgrupper. Osynliggörandet av heteronormativitet och fördomar hos sig själv och 

personer i sin omgivning kan även tolkas som en ovilja att dels själv framstå som fördomsfull 

och homofob, men även en rädsla att kanske hänga ut eller tala illa om kollegor eller aktörer. 

Men även en okunskap om normer och maktstrukturer och en ovana att tala om dessa, kan 

även det utgöra en risk. Risken blir då ett osynliggörande av skillnader mellan sexuella 

kulturer och fält, inställning till att skydda sig etc.  

   En av intervjupersonerna höll med om att en stereotyp bild av MSM visst finns i samhället, 

men var snabb med att påpeka att det inte var någonting som hon delade. Jag menar inte att 

detta nödvändigtvis behöver vara ett försök att avsäga sig ansvar, men utsagan påvisar en hos 

intervjupersonerna återkommande uppfattning om ”hur det egentligen är”. För ponera att det i 

praktiken skulle finnas en annan sexuell kultur inom visas grupper av MSM, där frekventa 

partnerbyten och aktivt sexualliv skulle vara normen. Skulle detta ens vara möjligt att tala om 

i stigmafobidiskursen, eller skulle assimilationstänkandet överskugga möjligheten att påtala 

hivpreventiva åtgärder? Denna fråga finner jag extra relevant med tanke på de kunskapsbrister 

om sexualvanor och sexpraktiker hos MSM som Tikkanen framhåller är ett problem inom 

svensk hivprevention för MSM (Tikkanen 2007:27). Då det enda beslutsunderlag som verkar 

finnas till hands för mina intervjupersoners beslut om hivpreventiva åtgärder för MSM - 

verkar vara politiska dokument; den nationella strategin. På frågan om vilket underlag 

besluten baseras på hänvisas i stort sett alltid endast till denna, på sin höjd till utvärderingar 

och rapporter från aktörerna själva, dock inte till några forskningsrapporter inom detta 

område.  

2.5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Den repressiva och reglerande hållning den svenska staten intog under 1980-talets utbrott av 

hiv har idag förändrats. Att i dag tala i termer av riskpersoner eller riskgrupper är mer 

kontroversiellt än det var under 1980-talet, när den repressiva åtgärdsarsenalen för att hindra 

hivspridning var aktuell. Vad detta beror på kan diskuteras ur flera olika perspektiv och ha 

flera samvarierande förklaringsmodeller. En bidragande faktor skulle t.ex. kunna vara 

utvecklingen av bromsmediciner, som gör att man i Sverige idag kan leva ett relativt långt liv 

trots att man är hiv-positiv. I och med att hiv inte längre är en dödsdom på samma sätt som 
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innan så har hivpositiva kunnat organisera sig och kämpa mot diskriminering och 

stigmatisering. Detta mycket tack vare kraftfulla institutioner och instanser som RFSL och 

hivpositivas organisationer vilka HBT-rörelsen och hivaktivisters kamp banat väg för.  

2.5.1 Diskurser om risk och hivprevention – kampen om subjektspositioner och konflikter 

Heslow visar i sin C-uppsats Blodets bio-politik hur det någonstans kring slutet på 1980-talet 

skedde en språklig förskjutning i statliga föreskrifter kring hiv och bloddonation, där MSM, 

från att ha omnämnts som potentiella förövare, istället börjar talas om som potentiella offer. 

Beteckningen riskperson blir därmed riskutsatt person snarare än riskperson (Heslow :14 f.). I 

mitt material visas denna glidning snarare i sättet att tala om homo- och bisexuella män19 som 

riskutsatta medan den ansvarige aktören snarare förknippas med kategorin MSM. Dock är i 

mitt material när det gäller MSM, mer oklart vem som här är offret. Är det MSM själva, 

samhället, andra MSM eller ”den osmittade allmänheten”? MSM positioneras nämligen i 

diskurser om risk kopplat till hivprevention ofta som både offer och förövare. Om Heslows 

material visar hur ”den osmittade allmänheten” diskursivt konstrueras som det potentiella 

offret, skulle det i mitt material snarare kunna ses som att det är den man som har sex med 

andra män själv som är offret, ett offer för sitt eget (risk)beteende. Betraktat utifrån detta blir 

även skuldbördan tydlig, den ligger på den som utsätter sig själv för risk genom sitt beteende. 

Susan Sontag beskriver hur vissa sjukdomar, däribland aids och pest, historiskt blivit 

betraktade som resultat av en moralisk straffdom kopplad till vissa (sedeslösa) 

samhällsgrupper, medan andra sjukdomstillstånd (som cancer exempelvis) mer setts som 

någonting som drabbar en människa (oberoende av karaktär eller beteende). Hon menar att 

det under 1900-talet skett en förskjutning av det moralistiska utnyttjandet av sjukdom, där det 

inte längre är lika gångbart att tolka sjukdom som en bestraffning av individen. Men här 

menar hon att aids, i egenskap av en sexuellt överförbar sjukdom, utgör ett undantag för detta 

(Sontag 2001:137 ff.). Betraktat utifrån detta perspektiv kan även beteendets företrädande 

betoning när det gäller hivprevention (framför identitet) förstärka denna skuldbeläggning. 

Detta anser jag även är ett viktigt tillägg då man ser till konsekvenserna av dessa diskursiva 

glidningar. Ljung, med hänvisning till journalisten Randy Shields, beskriver det 

karakteristiska språkbruk som har utvecklats i diskurser om hiv och aids, som hon kallar 

”aids-talk”. Detta språk menar hon uppkom som en reaktion på den samhällsdebatt av 

auktoritativa uttalanden, vilka spädde på den stigmatisering av hivpositiva och andra 

                                                
19 samt även prostituerade, unga/unga vuxna, nyanlända asylsökande och intravenösa missbrukare 
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samhällsgrupper kopplade till smittspridning. Aids-talk präglades bl.a. av omskrivningar där 

promiskuös blev sexuellt aktiv och bögar och bisexuella män blir män som har sex med män. 

Shilds argumenterar för att aids-talk, där syftet med omskrivningarna bl.a. var att använda 

neutrala och mindre värdeladdade ord för att inte bidra till denna stigmatisering, istället 

resulterade i ett vagt och utslätat språk (Ljung 2001:38). Huruvida detta kan göras gällande i 

min undersökning vågar jag inte dra några generella slutsatser kring. Men däremot sker ofta 

en, både språklig och betydelsemässig, sammanblandning av dessa olika språkbruk, i 

synnerhet när det talas om sexuell praktik (MSM) och om identitet (homo- och bisexualitet). 

Ett exempel på en sådan betydelsemässig sammanblandning, är utsagan som framhåller att 

”normer inom gruppen MSM” kan utgöra en potentiell orsak till frekventa byten av 

sexpartner. Detta kan ses som en homogenisering av gruppen, vilket blir en motsägelse till 

den ofta påtalade heterogeniteten inom MSM-gruppen. Att MSM skulle dela ett gemensamt 

normsystem, menar jag nämligen bär på en förmodad gruppgemenskap hos MSM. Även en 

klass(eller utbildnings-)mässig homogenisering kan åskådliggöras i gruppbildningen 

aktörspositionen, där MSM förväntas kunna fatta informerade, rationella beslut i förhållande 

till risk(beteende). Medan offerpositionen homogeniseras efter karaktärsdrag, vilka öppnar för 

sympatier i och med stigmafobidiskursens välgörenhetsretorik.  

2.5.2 Konsekvenser av de diskursiva konstruktionerna av offer- och aktörspositionen 

Numera är MSM en relativt etablerad benämning, och används ofta för att kategorisera både 

homosexuella- bisexuella- samt andra män som har sex med män. Men jag menar att MSM är 

en, av flera skäl, inte helt oproblematisk benämning. Young anlägger två olika perspektiv, ett 

queerteoretiskt och ett biomedicinskt, för att förstå MSM-akronymens etablering. Det 

queerteoretiska perspektivet menar Young kan ses utifrån de, inom humaniora främst, 

poststrukturalistiska strömningar där en stark kritik mot en essentialistisk syn på identitet och 

kropp förts fram. Parallellt med detta har ett behov att göra en distinktion mellan sexpraktik 

och identitet växt fram inom biomedicinen. Detta dels för att inkludera de personer som inte 

definierar sig enligt dessa identitetsbeteckningar, men också för att det, som inom 

hivprevention, just är praktiken som är central, inte identiteten. Det inom hivpreventiv 

kontext, karaktäristiska sättet att tala kan därmed förstås som del i ett paradigmskifte, där det 

skett vissa förskjutningar i sättet att tala om riskgrupper. Young framhåller här att detta inte 

nödvändigtvis betyder att meningen bakom orden som de används, nödvändigtvis ändrats i 

takt med skiftet, vilket även mitt material visar. Ett exempel är sammanblandningen av HBT, 

homosexuella män och MSM i mina intervjupersoners utsagor. Att benämningen MSM 



33 

tenderar att avpolitisera denna gruppen samt osynliggöra dess sociala kontext, menar jag i 

enlighet med Young, inte bör ses utifrån ett konspiratoriskt perspektiv (M. Young 2005:1-3). 

Däremot är det viktigt att påpeka att politikers och myndighetspersoners välvilja inte alls 

behöver utesluta att effekten blir förtryckande för vissa samhällsgrupper. Utifrån detta kan jag 

se vissa risker med en slentrianmässig överanvändning av kategorin MSM. I synnerhet när det 

kommer till effektiv hivprevention till denna ”grupp”, då den består av en mycket heterogen 

skara individer med olika klassbakgrund, etnicitet, sexualvanor etc., vilket osynliggörs när 

den klumpas ihop till en grupp.  

   Även om en medvetenhet om stigma och homofobi är nog så viktigt, så finns det vissa 

problem med det rättighetsperspektiv jag menar finns inbyggt i dessa diskurser, där 

hivprevention betraktas som ett projekt där marginaliserade och stigmatiserade grupper ska 

företrädas. Till exempel så ser jag i mitt material en benägenhet att ställa dessa grupper emot 

varandra, samt tendenser att betrakta MSM enligt aktörspositionen. Detta menar jag reducerar 

möjligheten att samtidigt betrakta gruppen som ”utsatt”. I synnerhet när andra 

preventionsgrupper (som grupperas i offerpositionen) här framställs som att de kräver 

företrädare och är i större behov av hjälp (än andra, mer talföra grupper). Det utvidgade 

riskbegreppet, som även innebär risk att bli stigmatiserad, att glömmas bort, att bli ”utsatt” för 

prostitution etc. menar jag tenderar att grumla preventionens inriktning på epidemiologisk 

utveckling, där MSM faktiskt toppar antalet nysmittade fall i Sverige. En potentiell risk i 

diskursen om MSM utifrån aktörspositionen, är att denna grupps oförenlighet med offerskapet 

även spelar in vid fördelningen av hivpreventiva medel. Betraktar man MSM som en grupp 

där utsattheten skapas utifrån ett riskfyllt beteende, snarare än utifrån en riskfylld 

(grupp)identitet, förskjuts inte bara ansvaret för ens egen hivprevention, utan även 

skuldbördan vid hivöverföring. Offerpositionen framstår här, ställd mot aktörspositionen, som 

en preventionsgrupp som är i större behov av preventiva insatser. Detta menar jag utgör en 

risk när det får konsekvenser för resonemanget kring fördelningen av hivpreventiva medel. 

När viljan att företräda ”svaga” grupper och förebygga andra sociala samhällsproblem sker på 

bekostnad av fokuseringen på att hindra smittspridning av hiv menar jag att fokus på effektiv 

hivprevention riskerar att tappas. Att MSM även, som M. Young varnar för, tenderar att bli en 

grupp som kläs av sin politiska makt när den frånkopplas erfarenheten av förtryck och 

motmakt, menar jag kan förstärka denna risk.  
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2.5.3 MSM som sodomit -  homosexuella män som särart? 

När Foucault, i första bandet av Sexualitetens Historia, diskuterar uppkomsten av ”den 

homosexuelle” under sent 1800-tal, argumenterar han för att det här sker ett urskiljande av 

homosexualiteten från att som sodomit, endast ägnat sig åt perversa handlingar (och straffats 

därefter) till att mer betraktas som en art. Han visar på den medikalisering av samkönade 

relationer som sker i samband med det maktskifte där kyrkans maktställning mer och mer 

kommer att ersättas av den medicinska vetenskapliga diskursens dominans. Samkönade 

handlingar kom mer och mer att betraktas som någonting patologiskt och karaktäristiskt 

knutet till individens kropp, från att tidigare enkom betraktats som en handling, ett beteende. 

Som Foucault uttrycker det; ”Sodomiten var en återfallssyndare, den homosexuelle är nu en 

art” (Foucault 2002:64 f.). Foucaults teori om sexuell identitet som en följd av makt blev 

under 1980-talet en viktig del i det som kom att kallas för queerteori. Judith Butler var den 

som tog upp detta genealogiska förhållningssätt till kön/genus, där en av utgångspunkterna är 

en kritik av identitet . Kritiken mot en gemensam (homo)sexuell identitet har inom queerteori 

och aktivism använts som en effektiv grund för politiska ställningstaganden. Butler pekar 

istället på det instabila i identiteter, samt identitetsskapande som performativt genom 

upprepning av handlingar (Rosenberg 2002:70 ff.). Mot denna bakgrund skulle även 

distinktionen homosexuell och MSM kunna betraktas. Hårddraget skulle MSM kunna ses som 

en (återfalls)syndare i spridning av hiv, och den homosexuelle mannen som ett offer för sitt 

beteende. I diskurser om stigmatisering är den homosexuelle mannen därmed ett villebråd, 

inte bara för smittspridning utan även för sin låga status och patologiserade identitet, men 

åkallar samtidigt samhällets skydd, ömkan och omhändertagande. Homosexuella män är 

enligt detta, precis som Roy Cohn i preludiet för denna uppsats utrycker det, män som ”[…] 

have zero clout.” (Kuchner 2003). MSM däremot har makt och inflytande, gör aktiva val och 

är mottagliga för information och uppmaningar. Detta innebär dock att om han ändå utsätter 

sig för risk så gör han det medvetet, kanske på grund av nonchalans och oräddhet, och bär 

därmed själv ansvaret (och skulden) för detta.  

   Jag tror inte att en syn på MSM (eller andra preventionsgrupper) som indikerar aktörskap 

och ansvarsbenägenhet nödvändigtvis behöver skapa en motsättning till ett betraktande av 

dessa utifrån behov av hivpreventiva insatser. Inte heller tror jag att det är hivpreventiva 

åtgärder i sig som bidrar till stigmatisering av vissa samhällsgrupper. Processer av 

stigmatisering, diskriminering, homofobi och rasism måste betraktas utifrån ett bredare 

maktperspektiv (där myndighetsutövning är en del). Men när dessa processer skapar hinder i 
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att tala om, och därmed osynliggör vissa sexpraktiker och/eller sexualiteter (för att de i sig är 

stigmatiserade) utgör de även hinder för en effektiv hivprevention.  
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