
Det första fallet av aids i Sverige diagnostiserades år 1982. 
Hiv var då ett okänt virus, och aids ett tecken på en snar 
död. Hiv spreds till en början i redan utsatta grupper som 
homosexuella män, intravenösa missbrukare, prostituerade 
och blödarsjuka. 

En vanlig reaktion på sjukdomen var rädsla och stigma-
tisering, inte minst från medias sida. Men det bildades också 
grupper och organisationer som sökte stödja de drabbade, 
motverka fördomar och arbeta för adekvata behandlingar. 
Här var bland andra Noaks ark, Venhälsan, Kvinnocirkeln 
och RFHP (Riksförbundet för hivpositiva) sedermera Hiv-
Sverige. Hur arbetade dessa organisationer och vad ville de 
uppnå? Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola 
samlade några av aktivisterna till ett vittneseminarium på 
temat ”Hivepidemin och rörelserna”.
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Inledning 

Det första fallet av aids i Sverige diagnostiserades år 1982. Hiv 
var då ett okänt virus, och aids ett tecken på en snar död. Hiv 
spreds till en början i redan utsatta grupper som homosexuella 
män, intravenösa missbrukare, prostituerade och blödarsjuka. 
Temat för vittnesseminariet ”Hivepidemin och rörelserna” är 
aktivisternas och frivilligorganisationernas ageranden. Vilka blev 
konsekvenserna av hivepidemin för RFSL, och hur ställde man 
om sin verksamhet? Vid sidan av etablerade organisationer som 
RFSL, växte nya grupper och organisationer fram, bland andra 
Noaks ark, Venhälsan, Kvinnocirkeln och RFHP (Riksförbundet 
för hivpositiva) sedermera Hiv-Sverige, som svar på krisen. Hur 
arbetade dessa organisationer och vad ville man uppnå? 

Vid vittnesseminariet deltog Mikael Westrell, socionom och 
tidigare verksam vid Venhälsan och Psykhälsan, Lotta Andreas-
son, barnmorska och på 1980-talet volontär på Noaks ark, Inger 
Forsgren, verksam inom RFHL, tidigare Kvinnocirkeln och Hiv-
Sverige, och Staffan Hallin som arbetat på Socialstyrelsen och 
Smittskyddsinstitutet och med en bakgrund i RFSL. 

Vittnesseminariet inleddes av idéhistorikern David Thorsén 
med en sammanfattning av sin nyutkomna doktorsavhandling 
Den svenska aidsepidemin. Ankomst, bemötande, innebörd (Upp-
sala universitet 2013). 

Seminariet leddes av historiker Kjell Östberg vid Samtidshi-
storiska institutet, och idéhistoriker Lena Lennerhed, båda vid 
Södertörns högskola. Utskriften av seminariet avslutas tyvärr i 
ett inlägg och utan avslutningsord på grund av ett tekniskt pro-
blem med ljudupptagningen. 
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Vittnesseminarium 

Kjell Östberg 
Hjärtligt välkomna till Södertörns högskola och till vittnessemi-
nariet som anordnas av Samtidshistoriska institutet här på hög-
skolan. Samtidshistoriska institutet är ett nationellt centrum för 
forskning, dokumentation och utbildning kring det som har 
hänt i vårt nära förflutna. 

Vi startade för ungefär 15 år sedan. Bakgrunden var att man 
då hade börjat diskutera viktiga frågor som hade hänt under de 
senaste decennierna. Det handlade om steriliseringsdebatten, om 
Nazi-guld, om Sverige under det Kalla kriget. Det visade sig då att 
när samhällsdebatten bröt ut kring de här viktiga frågorna, så hade 
forskningen ofta inte hunnit fram. Då löste man det ofta ad hoc 
genom att tillsätta t.ex. statliga kommissioner, som skulle skriva 
historia. Men det tyckte vi var en dålig idé och i stället tog vi då 
initiativet till det här forskningsinstitutet för att bidra till att täcka 
luckorna. Sedan dess har vi forskat om allt från högerns historia, 
till biografier, över CH Hermansson eller Olof Palme. Vi har 
också forskat mycket kring 1960- och 70-talsradikaliseringen.  

I den här målsättningen ligger också, att vi lägger stor vikt vid 
att föra ut forskningsresultaten. Vi ordnar seminarier, dels den 
här typen av vittnesseminarier och dels andra utåtriktade semi-
narier kring olika frågor av intresse. Vi har utbildningar, vi har 
nu ett pilotprogram som pågår, som heter Politik och aktivt med-
borgarskap som utbildar studenter, allt ifrån anarkafeminister till 
politiska broilers. Man ska här få en duvning i hur man bedriver 
politiskt opinionsarbete. 

Vi bedriver också dokumentation av samtiden. Man kan kan-
ske undra: Behövs det verkligen i det stora mediebrus och den 
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strida ström av information som vi har om vad som händer? 
Behöver man verkligen dokumentera mera? Jo, så är det nog fak-
tiskt. Många säger, ”vi har ju den svenska offentlighetsprincipen” 
men den fungerar inte speciellt bra för oss forskare. Den är utmärkt 
i ett demokratiskt samtal t.ex. men problemet med den är att det 
som egentligen borde hamna i de offentliga arkiven, gör inte det – 
mycket av det i alla fall – därför att de politiska beslutsfattarna vet 
att då är journalisterna och kanske också forskarna där dagen efter 
och tittar på vad som hamnat där. Det gör att de här arkiven allt 
för ofta är glesa. Jag vet inte om du, David [Thorsén] t.ex. stöter på 
några problem, när du forskar i de offentliga arkiven. 

Det är också så, att det inte är självklart att alla de röster som 
behöver höras för att man ska kunna skriva historia, gör det i det 
här mediebruset. Det är en av anledningarna till att vi har tagit ini-
tiativet till det här som vi kallar vittnesseminarier, där vi låter cent-
rala aktörer i frågor av stor betydelse för politik eller samtid komma 
tillsammans för att vittna, berätta om vad de kommer ihåg kring de 
här frågorna. Vi har genomfört säkert ett 25-tal sådana här vittnes-
seminarier. De har handlat om allt från centrala politiska frågor 
som löntagarfonderna, till maktskiftena 1991 eller 2006. Hur gick 
det till när Alliansen tog över regeringen? Men det kan också 
handla om politisk kultur. Vi har haft en hel serie vittnessemina-
rier kring 60- och 70-talsradikaliseringen, som jag nämnde. Vi har 
haft seminarier kring hur partnerskapslagen genomfördes och så 
vidare. Här framme ligger några exempel på de här seminarierna.  

Principen är att allting som sägs här kommer att skrivas ut, 
både det som våra panelvittnen kommer att säga men också de 
synpunkter och tillägg och frågor som ni i publiken lämnar kom-
mer att inkluderas i dokumentationen.  

Vittnesseminarierna har visat sig ha flera viktiga funktioner. 
Dels ökar de kunskapen och intresset för viktiga frågor, som 
kanske inte självklart uppmärksammas av forskningen. Dels bi-
drar de till att skapa viktiga källmaterial för forskningen. Ingen 
tror naturligtvis att det som ni säger här är hela sanningen men 
det är definitivt en viktig del av sanningen. Det är en viktig del 
för att skapa bakgrunden. Det visar sig också att våra vittnesse-



 
 

V I T T N E S S E M I N A R I U M  

 11

minarier används väldigt flitigt. De finns dels tryckta, dels till-
gängliga på nätet. En tredje funktion, som vittnesseminarierna 
har är att de fungerar forskningsinitierande. Det visar sig nästan 
alltid, att det kanske viktigaste resultatet av vittnesseminarierna 
är att de reser nya frågor. ”Det här skulle vi vilja veta mer om. 
Det här skulle vi vilja att forskningen tog ta i.” Jag tror faktiskt 
att det egentligen är den mest intressanta och spännande funk-
tionen, som den här typen av seminarier har. 

Lena [Lennerhed] ska strax ta över och säga några ord om den 
vidare uppläggningen av det hela. Jag nämnde att vi har en rad olika 
seminarier kring olika teman här på institutet. Vårt nästa semina-
rium som vi har redan nu på tisdag heter Breaking the Silence. Det 
handlar om vittnesmål från israeliska soldater på ockuperat område 
med anledning av en bok som snart kommer ut.  

Ni som är intresserade av att veta mer om vår verksamhet och 
få fortlöpande information om aktiviteter kan skriva upp er på 
den lista som Håkan har lagt ut och som just nu cirkulerar. Skriv 
upp er e-post där, så ska ni få fortlöpande information. 

 
Lena Lennerhed 
Jag, tillsammans med Kjell [Östberg] och David Thorsén ordnar 
det här seminariet idag. Dagens ämne är den svenska hiv-epi-
demin. Det har nu gått drygt 30 år sedan vi hade det första fallet 
som konstaterades i Sverige. Under senare år har den svenska 
hivepidemin, politiken, tolkningar och upplevelser av epidemin 
uppmärksammats en del och alla tänker kanske i första hand på 
Jonas Gardells bok och TV-serie Torka aldrig tårar utan hands-
kar. Vi har också tidigare sett dokumentärfilmen av Ingela Lek-
falk Hur kunde hon? och Anna-Maria Sörbergs bok Det sjuka för 
att ge några exempel.  

Samtidigt måste man väl ändå konstatera så här utifrån, att 
under 2000-talet har det i alla fall i den offentliga debatten varit 
relativt tyst kring hiv och aids i Sverige. Samtidigt som hiv finns 
hela tiden, som det finns människor som lever med hiv i vårt 
land, anhöriga; det finns en vård; det finns också en lagstiftning 
kring hiv. 
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För några veckor sedan disputerade David Thorsén i Uppsala 
i Idé- och lärdomshistoria med en avhandling om den svenska 
hivepidemin med fokus på Aidsdelegationen bland annat. Du 
ska få berätta om det alldeles strax.  

Det blir en utmärkt bakgrund för sedan kommer ju vårt vitt-
nesseminarium att ha fokus på aktivister, rörelser och de organi-
sationer som fanns. Vad händer med dem när hivepidemin bry-
ter ut. Men också framväxten av nya organisationer. Varför just 
de? Det här är alltså ett urval av dessa organisationer, det fanns 
givetvis också andra. Men det här är ett urval av några och några 
personer som har varit med här någon gång under 80- och 90-
talen. Vad gjorde ni? Hur bidrog ni till förändring i t.ex. synen 
på hiv/aids, de smittade, på vården, på politiken? 

Jag tänkte att jag skulle börja ge ordet till David Thorsén, som 
ger en bakgrund och sedan tar vittnesseminariet vid och då 
kommer jag att förklara vilka frågor, som ni har fått i förväg. 
 
David Thorsén 
David Thorsén heter jag och är alltså från Uppsala universitet, 
Institutionen för Idé- och lärdomshistoria. Precis som Lena sa, 
så har jag skrivit en avhandling som handlar om 1980- och det 
tidiga 90-talets svenska aids- eller hiv-epidemi, som man säger 
idag. Jag vill tacka så mycket för att jag blivit inbjuden hit.  

Jag har aldrig tidigare deltagit i ett sådant här vittnessemina-
rium, så för mig är det också en ny situation. Det ska bli jätte-
spännande att lyssna på panelen och på era frågor och ert samtal. 
Jag ser i publiken att det är väldigt många med stor erfarenhet, 
egna erfarenheter och kanske en del där det här ämnet är mer 
obekant. 

Vad jag kommer att göra nu är att jag kommer att hålla en 
kort inledning och ge en bred men ändå ganska kort bakgrund 
om den svenska aids-epidemins och aids-politikens historia.  

Jag kommer också att visa några bilder, som jag hoppas kom-
mer att kunna fungera dels som konkreta exempel på hur hiv 
och aids kunde uppfattas under 80- och 90-talet, dels också fun-
gera som en möjlig ingång till vidare samtal och reflektioner i 
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den diskussion som kommer under seminariet. En del av de här 
bilderna känner ni igen, en del är kanske nya, en del är mer star-
ka än andra men jag har ändå valt att ha med de här lite starkare 
bilderna just för att visa på vilken typ av bilder som fanns i det 
offentliga samtalet under den här perioden. 

Under slutet av 1970-talet noterade amerikanska läkare i San 
Francisco, Los Angeles och New York ett växande antal yngre 
män med en rad lika komplicerade som sällsynta sjukdomstill-
stånd. De första artiklarna i medicinsk fackpress publicerades 
sommaren 1981 och i december 1982 ställdes den första svenska 
aids-diagnosen vid infektionskliniken på Roslagstulls sjukhus i 
Stockholm. Några månader senare i februari 1983 offentliggjor-
des de första svenska fallen i Läkartidningen och i augusti sam-
ma år inträffade det första svenska dödsfallet.  

Inledningsvis rådde dock stor förvirring kring vad den nya 
sjukdomen innebar: Vad som orsakade den? Om den smittade? 
Och i så fall hur? En grupp läkare ansåg att sjukdomen knappast 
kunde vara smittsam, de aktuella patienternas immunsystem 
hade helt enkelt brakat samman på grund av en lång rad uppre-
pade infektioner. De nya fallen kunde alltså förklaras av ett ut-
tröttat immunsystem. 

En annan grupp läkare ansåg i stället att orsaken borde sökas 
i den omgivande miljön, i en särskild livsstil, hög exponering av 
miljögifter, dålig allmän hygien, många partners, ovanliga sexu-
alpraktiker, missbruk av potenshöjande preparat, narkotika och 
droger. Särskilt i USA fanns det läkare som menade att en ökad 
anständighet, som han uttryckte det, en mer civiliserad livsstil 
skulle kunna kväva epidemin i dess linda. Kopplingen till manli-
ga homosexuella var stark, den tidigare visserligen informella 
medicinska beteckning en blev därför GRID Gay-Related Im-
mune Deficiency.  

En tredje grupp läkare argumenterade slutligen för att den 
nya sjukdomen måste vara smittsam, att insjuknandet inte kun-
de bero på någonting annat än att patienterna utsatts för ett 
tidigare icke känt smittämne. Antagande om att det rörde sig om 
en infektion orsakad av ett virus, som överfördes sexuellt och 
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genom blod, visade sig också snart vara den mest omhuldade 
hypotesen, inte minst eftersom det tidigare stod klart att även 
kvinnor och barn insjuknade. Inkubationstiden uppfattades som 
ovanligt lång, upp till flera år. 

 

 

Men samtidigt som hypotes mognade till insikt under 1983, 
alltså det år när man för första gången beskrev viruset. Under 
1984, när de första antikroppstesterna kom, på provstadiet, öpp-
nades dörren för rena apokalypsprofetior, hela mänsklighetens 
historia var hotad då aids uppenbarade sig som en sjukdom 
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bortom de moderna medicinernas kontroll. Ankomsten av aids 
väckte just av den anledningen en stark lockelse bland läkare och 
forskare. Sjukdomen var kort sagt ett nytt vetenskapligt territo-
rium, en tidigare okänd medicinsk kontinent att erövra, utforska 
och kartlägga. 

För att sammanfatta de första åren. Aids väckte som få andra 
sjukdomar både starka känslor och en sällsam vetenskaplig fa-
scination. Metaforerna blev många, mytbildningen stark. Aids-
epidemin berörde, utmanade och ifrågasatte. 

Här är en bild från Expressen i början på 1985. 1980-talets 
chocktillstånd kan nog bara delvis förklaras av en massiv medial 
bevakning av ett stigande antal smittade och sjuka. Så här kan 
rapporteringen också se ut, det är från samma år. På ett djupare 
plan måste aids även analyseras som en provokation, en provo-
kation mot några av efterkrigstidens mest centrala ideal. Som 
ingen annan sjukdom utmanar aids välfärdssamhällets domine-
rande föreställningar om medicinsk kontroll, vetenskap, sexuali-
tet, individ, kropp, samhälle och framtid. 

Uppenbart har medicin som få andra vetenskaper påverkat 
1900-talets samhällsutveckling och människors förväntningar på 
liv och död. Seklet har inte utan anledning beskrivit som The 
Golden Age of Medicine. Det är idag svårt att föreställa sig ett 
modernt västerländskt samhälle utan effektiv antibiotika, insu-
lin, p-piller, bypass-operationer, organtransplantationer, psyko-
farmaka och många andra resultat av 1900-talets kliniska medi-
cintekniska och biokemiska utveckling. 

I detta sammanhang kommer givetvis ankomsten av aids att 
bli något extraordinärt. Efter en kort period av stark optimism i 
epidemins inledningsskede kom aids att ifrågasätta medicinens 
allmänna samhällsstatus, sjukvårdens organisering och de medi-
cinska utövarnas självuppfattning. Den accelererande epidemin 
hotar därmed själva grunden för den moderna skolmedicinen 
och dess utövares identitet, möjligheten att förstå och kontrollera 
och bota sjukdom. Trots att andra och nya svåra sjukdomar 
spridits under 60- och 70-talet, som exempelvis ebola och legio-
närssjuka, sågs dessa som för den västerländska medicinen han-
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terbara anomalier. Blint skenande och livshotande epidemier var 
något som enligt den allmänna uppfattningen bara förekom i 
historieböckerna eller i eftersatta utvecklingsländer långt bort. 
”Vi har invaggats i tron att nya epidemier och svåra sjukdomar 
inte kan uppträda hos oss”, skrev till exempel professorerna 
Göran Holm, Erling Norrby och Hans Wigzell i en kommentar 
till aids i Läkartidningen senvåren 1985. Det nya virusets speciel-
la egenskaper gjorde det, enligt professorerna, till citat, ”ett av 
modern tids farligaste hot mot människan”. 

Att det dödliga viruset under så lång tid kunde gömma sig på 
en på ytan frisk och vacker kropp blev en faktor som också snart 
visade sig ha starka mediala och kulturella, och i det här fallet, 
också kommersiella dimensioner. I kvälls- och veckopress åskåd-
liggjordes aids i vässade bildserier, ofta med ett slags ”före och 
efter”-tema där sjukdomen på ett par veckor förvandlade en 
människa från frisk och stark till sjuk och svag. Bilderna var 
ibland mycket starka, balanserade på gränsen mellan en naken 
sensationslystnad och närde en vilja att med bevarad integritet 
visa sjukdomens faktiska förlopp. Den avmagrade, av Kaposis 
sarkom fläckige homosexuelle unge mannen, det här fotot är 
från 1986, blev snabbt en spridd medial stereotyp.  

Avståndstagandet och rädslan för smitta kunde vara tydlig 
även i det fallet, då det rörde sig om en död kropp. Aids konkreti-
serade på ett högst påtagligt sätt människans kroppsliga sårbarhet, 
en provokation också mot ett modernt kroppsideal och föreställ-
ningar om en kropp möjlig att ständigt läka och förändra. Den här 
känner ni ju väl till också från många olika sammanhang. 

En massiv mytbildning kring ett sexrusigt 1960-tal grumlar 
lätt blicken. Men att aids innebar en självklar utmaning även mot 
det som brukar kallas för den sexuella revolutionen är uppen-
bart. Att epidemin även kunde tolkas som ett tecken från högre 
makt var i sammanhanget näst intill oundvikligt. ”I det som hän-
der ligger det en väckelse”, skrev exempelvis den kristna tidning-
en Dagen på ledarplats i samband med det första svenska döds-
fallet i augusti 1983. Vi var inte skapade för tillfälliga kontakter 
enligt den här tidningen, ”naturen själv slår tillbaka mot ett så-



 
 

V I T T N E S S E M I N A R I U M  

 17

dant levnadssätt”. Men i tider av miljölarm och politiska kriser 
kunde aids framstå som ett yttersta bevis på att det var någonting 
sjukt med vår kultur och vårt samhälle, tolkas som en indikation 
på såväl sammanbrott som bli en uppmaning till uppbrott. När 
även högre medicinska myndighetsföreträdare uttryckte sig 
drastiskt blir den uppjagade stämningens omfattning tydlig. ”Att 
bekämpa AIDS fodrar bland annat en omvändelse av sexlibera-
lism och narkomanvårdsliberalism” skrev exempelvis Margareta 
Böttiger, som var statsepidemiolog under den här tiden, i sitt 
förord till läkaren Michael G. Kochs populärmedicinska bok 
AIDS – vår framtid? från 1985. 

Men även om 1980-talets svenska aids-debatt idag kan upp-
fattas som märkligt tillspetsad, så var det medmänskliga enga-
gemanget och solidariteten med smittade och sjuka samtidigt 
stark. I organisationer som RFSL, Noaks Ark-Röda Korset, Läka-
re mot Aids, Posithiva gruppen och många andra, betonades i 
stället humanism, värme, värdighet och medmänsklighet som 
motstånd mot en stundom hårt dramatiserad sjukdomsbild. För 
mytbildningen kring sjukdomen var stark, så pass stark att mo-
deskaparen Sighsten Herrgård sommaren 1987 gick ut i media 
öppet och talade om sin diagnos med det explicita syftet att ge, 
som han beskrev det, aids ett ”mänskligare” ansikte. 

Aids blev också ett politiskt problem för staten. Hur skulle 
epidemin bemötas? Hur skulle antalet smittade kunna begrän-
sas? Hur skulle samhället gå tillväga för att, som det uppfattades, 
säkra framtiden? Från mitten av 80-talet genomfördes en mängd 
olika förslag på hur samhället och individer bäst skulle hantera 
aidskrisen. Då det saknades ett vaccin och en effektiv behandling 
måste det smittbekämpande arbetet i stället fokuseras på olika 
former av prevention. Två vägar fanns öppna: Dels en mjukare 
samarbetslinje betonade information, dialog och utbildning, och 
dels en mer reglerande linje inbegripande mer klassiska smittbe-
kämpande åtgärder, inklusive olika grader av tvång.  

Intressant nog så skiljer sig här olika västerländska demokra-
tier från varandra. Även tidpunkter för när olika åtgärder sattes 
in varierade kraftigt mellan olika länder. Till stor del har det att 
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göra med, menar jag, på vilket sätt epidemin kom att definieras 
som samhällsproblem, hur sjukdom i första hand kom att kopp-
las samman med homosexuella män och narkomaner, prostitue-
rade och andra s.k. riskgrupper eller så ansågs hela befolkningen 
vara i fara. Men även nationella traditioner gällande smittskydd, 
hälsovård och folkhälsa kom att vara av betydelse. 

I detta internationella sammanhang framstod Sverige som ett 
särfall. Sommaren 1985 bildades en ny organisation, Aidsdelega-
tionen, med uppdrag att ta initiativ och samordna det nationella 
smittskyddsarbetet. Delegationen leddes av socialministern, Gert-
rud Sigurdsen, och samlade i övrigt ledamöter från samhällets 
yttersta politiska, administrativa och medicinska elit. Konsensus-
ambitionen var tydlig. Det var genom Aidsdelegationen den offi-
ciella reaktionen på epidemin skulle organiseras och förankras. 

Få andra västliga demokratier genomdrev också en så långt-
gående lagstiftning som Sverige. Exempelvis kom Smittskyddsla-
gen redan sommaren 1985 att göras tillämplig på hiv. Man ut-
gick visserligen från att den smittade, eller de som trodde sig 
vara smittade, skulle visa både ansvar och hänsyn. Men lagen 
medgav samtidigt, som en yttersta åtgärd, både polishandräck-
ning och möjlighet till kvarhållning på sjukhus ifall smittade 
uppfattades som innebärande en risk för andra, exempelvis att 
de inte ansågs förmögna att använda kondom vid samlag eller att 
man delade sprutor. 

Men även på andra områden måste den svenska aids-poli-
tiken betecknas som kraftfull. Inte minst avsattes stora resurser 
för epidemiövervakning av smittspårning, i första hand möjlig-
gjort genom en kraftig utbyggd testverksamhet. Redan 1987 hade 
man genomfört en miljon tester, det betydde inte att man hade 
testat en miljon personer, men man hade snabbt lyckats testa 
väldigt många och testerna hade då funnits bara i två år, ungefär. 

Den långtgående svenska rikspolitiken måste förstås i ljuset 
av aids som samhällsproblem definierades i nära relation med 
narkotika. Den kvinnliga prostituerade heroinisten lyftes tidigt 
fram av läkare, politiker och massmedia som den viktigaste bryg-
gan till en omfattande nationell smittspridning. Talande är också 
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att ambitionerna att nå landets samtliga 7 000 till 10 000 interve-
nösa missbrukare med provtagning och avgiftning tidigt lyftes 
fram som en av de främsta smittskyddsåtgärderna. Samtidigt 
måste man säga att aids kom att fungera som en accelerator. För 
”knarket”, som det uttrycktes, var visserligen en av 1980-talets 
mest uppmärksammade samhällsfrågor. Men det var först ge-
nom kopplingen till aids och de ekonomiska, politiska och reto-
riska resurser epidemin lyckades frigöra, som jag menar att den 
svenska narkotikapolitiken på allvar kunde implementeras. 

Under slutet av 80-talet skedde också en skärpning av narko-
tikalagstiftningen samtidigt som antalet vårdplatser, frivilliga 
som tvångsvårdsplatser, växte mycket snabbt. Beroende lite på 
hur man räknar, kan man ändå säga att ungefär två tredjedelar 
av de pengar som satsades från statens sida i kampen mot aids 
under slutet på 80-talet gick direkt till olika åtgärder kopplade 
till narkotika och narkomanvård. 

Den svenska narkotikapolitikens särart, att med hjälp av lag-
stiftning, strikt kontroll, omfattande narkomanvård och massiv 
opinionsbildning försöka nå målet – ett narkotikafritt samhälle – 
fick alltså ett avgörande inflytande även på aids-politikens ut-
formning och tillämpning. 
Svenska myndigheters hantering av hiv och aids var inte bara i 
juridiskt hänseende ovanligt långtgående jämfört med andra 
jämförbara länder. Den omfattade lagstiftningen kombinerades 
också med massiva informationsinsatser. Aidsdelegationens första 
kampanj från våren 1987 väckte också stor uppmärksamhet. I 
tidningsannonser och på reklampelare mötte svenska folket frå-
gor som: ”Vad hände i New York 1983 Peter?”, ”Rädd för aids, 
Lasse?” och ”I morgon din fru?”. Mest tillspetsad var kanske den 
annonsskylt som sattes upp i Stockholms tunnelbana. ”Vet du 
hur en hiv-smittad ser ut? Kom närmare och titta!” läste den 
undrande betraktaren för att sedan möta sitt eget ansikte då 
annonsskylten var utformad som en spegel. Det ni ser här på 
bilden är alltså en tidningsannons avsedd för hemmabruk där 
man uppmanas klippa ut annonsen, klippa ut en ruta och sedan 
klistra upp den ram som blir kvar på sin badrumsspegel. 
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Kampanjen kritiserades av vissa för att vara senkommen. 
Epidemin hade trots allt varit känd i många år men att ingenting 
hänt innan media, politiker och myndigheter började uppfatta 
hiv och aids som ett hot mot befolkningen i stort. Den här an-
nonsbilden kan man ju tolka på väldigt många olika sätt. Kam-
panjen beskrevs även som exkluderande, då den utformade bud-
skap som av vissa uppfattades som homofoba och ineffektiva. 
Här är en annan bild som också är från 1987. Just den här kriti-
serades bland annat för att homosexuella män beskrevs som 
promiskuösa risktagare och oförsiktiga, för att den gav en bild av 
(manlig) homosexualitet och de miljöer där homosexuella män 
vistas som farliga i sig. 
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Över tid förändrades dock kampanjernas ton. De fick successivt 
ökat fokus på smittskyddsmetoder och inte minst kondomen 
lyftes fram, den här affischen är från 1990, som ett konkret sätt 
att skydda sig mot smitta. I kampanjen ”Love Power” från 1993 
sa man sig från myndigheternas sida vilja förändra, som man 
uppfattade det, ungdomars ”negativa” inställning till sex genom 
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att stärka deras identitet och självförtroende för att på så sätt 
kunna öka antalet säkra sexuella kontakter.  

Samma år, alltså 1993 genomfördes också den första nationel-
la kampanjen riktade till män som haft sex med andra män, en 
kampanj som såväl skådespelaren Dolph Lundgren som dåva-
rande socialministern, Bengt Westerberg medverkade i. Här ser 
man kampanjens huvudbudskap – även om den är lite svår att se 
på just den här bilden – ”kondom + vattenbaserat glidmedel = 
säkrare sex”. Det är en ganska stor skillnad på den här bilden och 
den ni såg av den tidigare socialministern Gertrud Sigurdsen, 
bara fem-sex år innan [bild saknas]. 

 

Huvudkomponenten i den svenska aids-politiken kom alltså att 
utgöras av en jämförelsevis långtgående lagstiftning och omfat-
tande testverksamhet, en nationellt förstärkt sjuk- och narko-
manvård och massiva informationsinsatser. Hela befolkningen 
uppfattades såsom riskutsatt, alla måste därför göras åtkomliga 
för intervention såväl för mer reglerade åtgärder med tvång som 
för information, utbildning och upplysning i det fall där indivi-
den brast. Oavsett om det uppfattades beroende på ovilja, oför-
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stånd eller oförmåga gav dock samhället sig själv en självklar rätt 
eller rent av en plikt att ta över. 

 
Lena Lennerhed 
Tack så jättemycket, David. Med detta ska vi börja med vårt 
vittnesseminarium. Först skulle jag bara vilja ha en liten kort 
presentationsrunda, innan vi börjar med de så kallade vittnesmå-
len. Vi börjar med dig, Mikael. Så om ni bara säger namn, var ni 
är verksamma idag och var du befann dig på 80-talet. Varsågod! 
 
Mikael Westrell 
Mikael Westrell heter jag. Jag är socionom, legitimerad psykote-
rapeut, idag är jag verksam i egen verksamhet Jag jobbar med 
ledarskap och krishantering. Då var jag kurator först på Venhäl-
san. Jag var Venhälsans första kurator och sedan övergick jag till 
att vara kurator och chef flera år på Psykhälsan.  
 
Lotta Andreasson  
Jag heter Lotta Andreasson-Edman och jag är barnmorska och 
jobbar nu på Mödravårdscentralen Mama Mia Söder där jag är 
delägare vid den privata mottagningen. Jag har specialiserat mig 
på HBT-familjer som väntar barn. Jag var engagerad och började 
som volontär på Noaks Ark och för att sedan ha varit anställd på 
AIDSjouren och inom utbildningsverksamheten. Jag har aldrig 
suttit i någon ledningsfunktion, utan jag har varit verksam bara. 
 
Inger Forsgren 
Inger Forsgren. Jag är verksam idag inom RFHL och det betyder 
Rättigheter Frigörelse Hälsa Likabehandling. Förut hette vi Riks-
förbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare, men vi tycker att vi 
behövde ändra namnet för att vi spänner över så många områden.  

Var jag befann mig då, när hivepidemin kom? Ja, då var jag 
intravenös heroinmissbrukare. 
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Staffan Hallin 
Jag heter Staffan Hallin. Jag är numera pensionerad statstjänste-
man. Jag har ett förflutet först i RFSL, arbetade med prevention 
och sexuell hälsa och alkohol och droger, huvudsakligen med 
män som har sex med män eller homo- och bisexuella män och 
andra män som har sex med män, som vi ju ska säga. Jag avslu-
tade min karriär som statstjänsteman på Socialstyrelsen och SMI 
[Smittskyddsinstitutet] just med MSM [Män som har sex med 
män]-frågor och prevention och sexuell hälsa. I början på 80-
talet var jag aktivist. Det var man då på RFSL, det var frigörelse-
kamp och demonstrationer och jag jobbade mycket på Gayradi-
on, jag återkommer till det. 
 
Lena Lennerhed 
Tack så mycket. Nu är då tanken att dessa vittnen ska få berätta 
under tio minuter var ungefär, avge sina vittnesmål utan att av-
brytas av någon annan. Efter det antar jag att det kanske börjar 
närma sig kaffedags. Efter att ni har avgivit era vittnesmål, så kan 
det vara så att ni vill lägga till någonting eller vill reagera på var-
andra. Det kan ju vara någon fråga mellan er också, annars kom-
mer Kjell och jag och David att ställa flera frågor och sedan 
kommer också ni som sitter här att få ställa frågor eller ge kom-
mentarer utifrån era egna erfarenheter. Så är tanken med pro-
grammet.  

Jag skulle vilja läsa upp de frågor som vittnena har fått i för-
hand: 

  
• Vilka nya behov uppstod, när hivepidemin bröt ut, som 

existerande strukturer inte kunde eller ville hantera? 
Alltså utifrån ert perspektiv. 

• Vilka nya organisationer och nätverk skapades? Varför? 
Och vilka konsekvenser fick epidemin för de redan exis-
terande som RFSL, till exempel? 

• Vad gjorde den organisation du tillhörde konkret? 
• Vilka var relationerna till det omgivande samhället och 

till statliga institutioner som Aidsdelegationen? 
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• Hur bidrog din organisation till förändring i till exem-
pel synen på hiv/aids, på de smittade, på vården och på 
politiken? Vad lever kvar? 

Som alla förstår kan man prata om det här betydligt längre än tio 
minuter men det är ändå så vi har tänkt oss att det ska gå till. Jag 
ger ordet till Mikael, varsågod! 
 
Mikael Westrell 
Tack. Jag är glad att du sa, att det inte är helt lätt med tio minu-
ter. Men jag och vi ska göra ett försök. Jag får tacka för inbjudan. 
Det är ju hedersamt att sitta här tillsammans med så många 
andra vittneskollegor i auditoriet. Ni är många som delar mitt 
vittnesmål, det är jag helt övertygad om.  

Jag tänkte börja med att säga att min ingång till varför jag 
kom att arbeta i nästan 15 år med hiv var att jag i januari 1987 
förlorade min dåvarande man som då dog i aids, alltså väldigt 
tidigt i hivepidemin. Jag jobbade då som familjebehandlare och 
socialsekreterare. Jag kom att få en anhörigrelation vid den dåva-
rande Venhälsan, där min dåvarande man gick som patient och 
jag var anhörig.  

Efter något år blev jag kontaktad av en läkare på Venhälsan, 
som frågade om jag inte ville komma dit och vara med och starta 
upp den psykosociala verksamheten på Venhälsan. Det fanns 
alltså ingen kurator på Venhälsan. Jag måste säga något om vad 
Venhälsan är för någonting. Jag tänker mig att det finns en del 
yngre här i publiken, som inte riktigt har koll på det. Venhälsan 
är en mottagning som fortfarande finns. Det är en specialimmu-
nologisk mottagning. Idag är det relativt uteslutande en hivmot-
tagning för homo- och bisexuella män. Den startade – idag vet 
jag att den inte är så – men då startades Venhälsan i början på 
80-talet av en grupp aktivister, en grupp homosexuella läkare. 
Det handlade inte om hiv i början på 80-talet utan då handlade 
det om andra veneriska sjukdomar.  

Som vi har hört i den historiska exposén här, så kom det ju 
att handla om hiv ganska snart. Det som hände var att man på 
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Venhälsan just hade den kompetensen bland de läkare som job-
bade där. Man förstod att det här var någonting, som man måste 
ta på allvar. Man gick till statsmakterna och till landstingsled-
ningen och bad om att få verksamheten permanentad, vilket den 
så småningom blev. Men det var inte helt självklart och det kan-
ske vi kan återkomma till. Det blev så småningom en fullt ut-
vecklad hiv-mottagning och den finns fortfarande idag på Söder-
sjukhuset. 

Det som hände då, när man i mitten på 80-talet började ta 
emot hivpatienter – vi ska komma ihåg att detta var långt före 
bromsmedicinernas tid – var att vi som jobbade då, jobbade i 
någon slags krigsfront. En bild av en arbetsdag kunde se ut som 
att man på morgonen satt och hade öppenmottagning och läm-
nade ut hivpositiva besked. På eftermiddagen gick man in på de 
vårdavdelningar som fanns på Roslagstull och på SÖS och tog 
hand om döende patienter och inte minst de anhöriga. På kväl-
larna ägnade sig många av oss åt att undervisa och föreläsa för 
den övriga vården och att utbilda andra i detta. Många av oss 
började ägna oss åt forskning kring detta också. Det var verkli-
gen ett volontärt arbete, jag hittar inte det rätta ordet nu. 

De här patienterna mådde ju också psykiskt dåligt. De blev 
psykiskt drabbade, det kan alla förstå. Då vände man sig till den 
ordinarie psykiatrin från Venhälsans sida och bad om att psyki-
atrin skulle hjälpa till med de här patienterna. De skulle erbjudas 
psykiatri precis som alla andra patienter inom sjukvården. Då sa 
psykiatrin: det kan vi inte. Vi kan inte smittsamma sjukdomar och 
vi kan ingenting om homosexualitet. Detta är sant, så sa man. 
Vilket innebar att man på Venhälsan fick behålla de här patien-
terna och de här patienterna fick inte den vård som andra svårt 
sjuka patienter fick inom sjukvården i Stockholm.  

Detta gjorde att man 1986 beslutade sig för att öppna Psyk-
hälsan, som kom att bli då en psykosocial mottagning för homo- 
och bisexuella män. Den startade hösten 1986.  

Jag började arbeta som kurator. Jag jobbade två år på Venhäl-
san och 1989 övergick jag till att bli kurator på Psykhälsan. Det 
var en mottagning där vi hade ett stort ansvar med att försöka 
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förmedla en kunskap som vi var tvungna att förvärva själva. Det 
är ändå viktigt att tänka in detta i den tiden. Vi försökte hitta 
förebilder. Hur ska vi ta hand om de här patienterna? Vi hittade 
inte de förebilderna inom cancervården, inom psykiatrin, vilket 
låg närmast till hand, utan vi var tvungna att försöka skapa de 
här metoderna själva. Parallellt med det kliniska arbetet var vi 
tvungna att hela tiden syssla med metodutveckling och vidareut-
bildning av oss själva och inte minst av övriga hälso- och sjuk-
vården och många yrkesutbildningar. Det gjorde att många av 
oss kom att bli lika mycket utbildare som att jobba kliniskt. Jag 
tror att det var nödvändigt att vi gjorde det. Det var i sig ett vik-
tigt jobb men det var också ett sätt att hantera och klara av sin 
egen arbetssituation – att vi också hela tiden sysslade med en 
kunskapsöverföring, och att man på det sättet skapade ytterligare 
en slags mening eller dimension med att jobba kliniskt. 

Det vi gjorde på Psykhälsan, som jag också skulle vilja fram-
hålla, var att vi väldigt tidigt insåg värdet av att den kunskap som 
vi hade var unik. Det förstod vi ju hela tiden. Det gjorde att vi 
startade det som vi kom att kalla Psykhälso-seminarier, där vi 
bjöd in föreläsare och deltagare att lära mer om hiv. Många av 
oss som jobbade kliniskt var de som föreläste och höll i semina-
rierna. Vi riktade de här inbjudningarna till hela Stockholms 
läns landstings personal. På det sättet kom vi att utbilda väldigt, 
väldigt många. Det här var ju ingenting som låg i vårt uppdrag 
från Landstinget, att vi också skulle utbilda resten av Landsting-
ets personal men det gjorde vi. Med facit i hand, kan jag tycka att 
vi verkligen gjorde ett stort pionjärarbete där som inte låg i vårt 
kliniska uppdrag, och som jag tror la grunden för någon slags 
utbildningstradition också, när det gäller hiv och aids, tillsam-
mans med Noaks Ark inte minst.  

Vi åtog oss detta uppdrag och behöll det. Vi som jobbade 
med de här sakerna diskuterade ständigt och jämnt motsägelsen, 
alltså om ska det finnas specialmottagningar egentligen? Vi var 
ju symptomen på något sätt på att ingen annan ville ta hand om 
de här patienterna, framför allt jag som då jobbade inom psyki-
atrin. Den ordinarie psykiatrin ville inte, de sa att de inte kunde 
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och det var som om de inte heller ville lära sig, även om vi gjorde 
vad vi kunde för att handleda och utbilda. Det här blev en slags 
motsägelsefullhet som vi kanske kan återkomma till. Ska man ha 
specialistmottagningar på det här sättet? Vi behöver specialist-
kunskap, självklart men det finns en baksida av det också. 
 
Lena Lennerhed 
Tack så mycket, då går vi vidare direkt till Lotta. 
 
Lotta Andreasson 
Jag tackar också för att få vara här. Det här är mitt vittnesmål 
och jag är också hedrad över att vara här tillsammans med alla er 
andra som jag ser har långvarig erfarenhet inom samma område. 

Jag kom i kontakt med hiv 1982. Då var jag au pair i Amerika i 
San Diego. Jag hade några lesbiska kompisar som berättade om 
sina killkompisar som hade blivit drabbade av något mycket kons-
tigt. En tjej berättade om sin kompis som hade kommit in med 
galopperande lunginflammation. En annan berättade om en kille 
som hade stora blåmärken. Det såg ut som stora blåmärken på 
kroppen, en cancersort. De undrade så vad det här var. Vi börja-
de att prata mycket om det och det väckte väldigt mycket oro. 

Jag kom hem till Linköping, där jag bodde då 1984, och jag 
tänker på den tiden som var då. Som homosexuell, om man 
skulle gå ut och dansa, då skulle man gå på Klubba i Linköping. 
Den låg i de sämre kvarteren i Linköping bakom Blue Rose porr-
butik. Man fick gå in och upp för en sjabbig trappa och in i ett 
mörkt rum, där fönstren var igenspikade med plywoodskivor. 
Jag kom ihåg att jag tänkte att det här var ju jättespännande men 
samtidigt var det ju oerhört konstigt att mina heterokompisar 
fick gå på Statt och dansa, medan jag fick gå på ett litet sjabbigt 
ställe bakom porrbutiken. Det fanns inte några lagar om diskri-
minering mot homosexuella. Det fanns inga partnerskapslagar 
eller äktenskapslagar.  

Sedan åkte jag till Stockholm och utbildade mig till sjukskö-
terska 1986–1988 och det var precis då, som vi har hört idag, när 
det var svarta plastpåsar, när det var frågan om internering på 
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Gotland för alla hivpositiva. Det var mycket om pestsmitta. Jag 
började i en sjukvård som hade väldigt dålig information. Min 
bild av Jonas Gardells pjäs – när man ser sjukvårdspersonal, att 
man inte skulle torka tårar utan handskar – handlar för mig om 
övrig vård, där man hade väldigt dålig kunskap och inte om 
infektionssjukvård.  

1987 kanske det var, kom en kille från Noaks Ark och berät-
tade om hiv för oss och om Noaks Arks arbete. Det var Jukka 
Aminoff, som idag är verksamhetschef på Noaks Ark. Jag blev 
oerhört berörd av det. Vi bad också att få komma på studiebesök 
till Noaks Ark, som då låg på Wollmar Yxkullsgatan. Det slog mig 
hur berörd jag själv var av det här. Jag var inte man, men jag var 
en del av kollektivet och jag kände mig berörd. Det kunde lika 
gärna ha varit jag. Då beslutade jag mig för att jag vill göra någon-
ting, jag vill försöka minska diskriminering. Omkring 1988 sökte 
jag mig till Noaks Ark som då hade flyttat till Drottninggatan.  

Noaks Ark var ju från början en förening som bildades av 
några läkare, bland andra Lars Moberg, som sitter där uppe i 
hörnet. Omkring 1988 bildade man en stiftelse med Noaks Ark 
tillsammans med Röda Korset. Då kunde man få så mycket 
pengar, man fick pengar av stat kommun och landsting och lite 
av Röda Korset, att man kunde flytta till det stora huset på 
Drottninggatan. Noaks Arks idé var att verka för att information 
och stöd skulle gå hand i hand, alltså att information, som gavs 
till allmänheten eller till vårdpersonal eller till berörda yrkes-
grupper skulle göra att diskrimineringen av hivpositiva skulle 
minska och att man skulle få ett bättre välbefinnande som hivpo-
sitiv. Detta skedde i form av att man var ute och föreläste bland 
vårdpersonal och i skolor men man hade också startat AIDSjou-
ren, dit allmänheten kunde ringa och ställa frågor och där man 
visste, att när man ringde dit, så var det kompetent personal som 
svarade. Det var inte någon som bara satt och svarade i telefon. 
Eftersom det florerade så mycket osanning kring hiv, så var det 
viktigt att det fanns någonstans, där jag får rätt svar. 

Det här lockade mig, så jag började på Noaks Ark. För den 
här stora verksamheten som det ändå var, fanns det ett antal 
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anställda, jag kommer inte ihåg hur många det var nu. Men för 
att kunna driva en hel verksamhet, så byggde det på volontära, 
alltså frivilliga insatser.  

För att kunna vara volontär på Noaks Ark kunde man inte 
bara komma dit och göra någonting, utan man var tvungen att 
gå en så kallad basutbildning. Basutbildningen var indelad i tio 
kvällar, då man kom och fick höra om hiv, hur det infekterade 
kroppen och vilka sjukdomar det gav. Man fick också höra hur 
det smittade och hur man skulle skydda sig. Man träffade hivpo-
sitiva som berättade om sin situation. Man pratade om vilket 
stöd hivsmittade fick på de här föreläsningarna och sedan var 
man indelade i smågrupper, där man diskuterade kvällens ämne.  

Till basutbildningarna sökte sig hivpositiva själva, närstående 
till hivpositiva, personer vars söner hade dött i aids, vårdperso-
nal, omsorgspersonal, socialtjänst. Det var en brokig samling 
människor. Efter att man hade gått utbildningen fick man bli 
volontär.  

För mig var det som att komma in i en annan värld. Noaks 
Ark var för mig ett tryggt ställe dit man fick komma och vara 
som man var. Det var högt i tak, det var otroligt engagerade 
människor och jag har i mitt yrkesliv aldrig träffat mer engage-
rade människor än under den tiden, måste jag säga. Det var stort 
allvar men också väldigt nära till skratt. Jag började starta upp 
kaféverksamheten. Jag kommer ihåg så väl att vi åkte till Martin 
Olsson två dagar i veckan och fyllde på skåpen och så fick vi orga-
nisera så att det skulle fungera. Jag började sedan vara gruppledare 
för basutbildningar. Jag var ute i skolor och i vården och föreläste 
om hiv. Det där höll jag på med från 1988–1997, kanske en eller 
två kvällar i veckan vid sidan av mitt arbete. Jag utbildade mig till 
barnmorska och jobbade på förlossningen. Men från 1997–2001 
blev jag anställd på Noaks Ark och jobbade då på Aidsjouren och 
i utbildningsverksamheten. Under hela mitt 90-tal var jag väldigt 
nära hiv och fick många goda och nära vänner. När jag tittar 
tillbaka också många vänner som jag har mist på vägen. 

För mig som inte satt i ledningsfunktion, så är det ju förstås 
svårt att prata om Aidsdelegationen men jag har tänkt väldigt 
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mycket på Noaks Ark och vad Noaks Ark betydde för övriga 
verksamheter och synen på hiv. Det var naturligtvis inte bara 
Noaks Ark utan det var ju alla vi som var verksamma som för-
sökte förändra synen. Men jag upplevde väldigt mycket att synen 
förändras i mångt och mycket i vården. Det var nödvändigt att 
vården inte själv stod för informationen utan det var viktigt att 
det kom personer, som var nära knutna till någon form av verk-
samhet, och pratade om patienter. Jag har tänkt mycket på det 
där. Vad hade hänt om vi inte hade fått några bromsmediciner? 
Det var en sak att vara volontär på Noaks Ark, när vi inte hade 
några bromsmediciner men det var något helt annat, skulle jag 
säga, när bromsmedicinerna kom 1996 och framåt. Det är min 
tanke kring det hela. 
 
Lena Lennerhed 
Varsågod, då är det Inger. 
 
Inger Forsgren 
Här är min sanning och ni får väl rätta mig om jag har fel men 
det här är, som sagt, min sanning. Jag har varit intravenös miss-
brukare. Jag gick på heroin. 1982 läste man i tidningarna om 
bögpesten och sådana saker, men det rörde absolut inte mig, 
absolut inte. Sen gick det några år och jag fortsatte med heroinet. 
1985 kom Aidsdelegationen och samtidigt med dem alla stora 
affischerna och reklamen.  

Jag åkte in på Kronobergshäktet. Där fick jag frågan om jag 
ville testa mig. Jag tände av heroinet, och jag var jätte-, jättesjuk 
och tänkte att det är klart att jag ska göra. Jag mådde så dåligt av 
att ligga i den där lilla cellen, så jag gjorde det. Jag minns inte 
tidpunkten nu men jag vet också att en dag öppnades dörren och 
jag skulle få det här beskedet. När jag tog testet, så fanns det inte 
i min vildaste fantasi, att jag överhuvudtaget kunde ha HTLV3, 
jag visste ju knappt var det var. För det var ju någonting som 
drabbade bögarna, så var det ju. Men jag gjorde i alla fall testet 
och fick veta då: Tyvärr, du har HTLV3. Där någonstans så stan-
nade min värld i ungefär två år. Men under den tiden, så visste 
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jag i alla fall. När jag fick gå ner i cellen igen, så visste jag att jag 
skulle dö i morgon så klart. Jag skulle dö i morgon, det fanns 
bara det framför mig. Jag dog inte morgonen efter; jag dog inte i 
veckan efter men jag gjorde i alla fall åtta månader inne på an-
stalten. Jag hade gjort den här avvänjningen på heroinet inne på 
Kronobergshäktet och i fängelset. Jag tänkte att jag ska dö av 
aids, det ska jag göra, men jag ska i alla fall inte jaga heroin. Jag 
har inte rört heroin sedan den dagen. Men det är som sagt var en 
lång historia. Jag brukar prata om det här 1,5 timme till två tim-
mar, så jag ska försöka dra ner det.  

Det som hände då, när jag kom ut våren 1987, var att man 
visste att till exempel knarkare, horor och bögar var de som 
skulle se till att hela det svenska samhället var smittat. Då sa man 
ju absolut ingenting, man fortsatte ju med den tystnaden. För jag 
var ju i alla fall övertygad om att jag inte skulle leva så länge till. 
Men det gick veckor och det gick månader och det gick år också. 
Jag var tyst i två år, när jag hade fått det här beskedet. Jag har läst 
mina journaler, jag har haft Lars Moberg som läkare i 27 år och 
jag följde med honom till Södersjukhuset, där de sedan öppnade 
upp för mig som kvinna och intravenös missbrukare. De flesta 
missbrukarna hamnade på Huddinge sjukhus men jag fick följa 
med Lars, och det är jag stolt över. Jag älskar Venhälsan, för de 
har gett mig ett jättebra bemötande. 

På något underligt sätt, så dog jag inte utan jag levde i många 
år med att jag skulle dö. Jag gjorde inte det; jag fortsatte; jag var 
hemlös; jag gick på amfetamin, så jag hade inte slutat helt och 
hållet. När man är hemlös och inte har någonstans att ta vägen, 
så går det bara inte att låta bli att göra någonting. Men 1995 så 
träffade jag min man och nu bestämde vi oss för att nu får det 
bannemej vara slut, nu slutar vi och vi har inte rört någonting 
sedan den dagen, nästan…  

Under den tiden fanns ju Noaks Ark, som har betytt jätte-
mycket för mig. Jag var en av de sista gästerna innan gästhem-
met stängdes i början på 2000-talet. Där började min resa tillba-
ka till att jag faktiskt var värdefull som människa, att jag kunde 
förändra saker. Jag visste efter 1996, när jag var jättesjuk och fick 
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mina bromsmediciner, att jag faktiskt skulle kunna leva med den 
här sjukdomen.  

Där någonstans började min aktivisttid när jag engagerade 
mig i Kvinnocirkeln Sverige. De startade 1995 och Hiv-Sverige 
startade 1990 men Hiv-Sverige hette då RFHP, som betyder 
Riksförbundet för hivpositiva, vilket bidrog mycket, tycker jag, till 
stigmatiseringen av hivpositiva – när inte ens vårt förbund kun-
de heta det som det egentligen skulle heta, Hiv-Sverige. Jag var 
ordförande i ett antal år och sedan blev jag invald i dåvarande 
RFHP-styrelsen. När jag tog över ordet där så bestämde jag mig 
för att vi skulle byta namn till Hiv-Sverige och det gjorde vi. Jag 
avgick för två år sedan och jag sitter nu i valberedningen.  

Jag skrev en ledare i min organisations tidning, som heter 
Oberoende om tystnaden under 30 år med hiv och aids. Kvin-
norna som var intravenösa missbrukare syntes inte när vi pratar 
30 år med hiv. Jag skrev också i min ledare: Tänk, om vi också 
hade fått en Jonas Gardell. Jag respekterade Jonas historia men vi 
behöver också en. Då får jag försöka. Jag är ju inte lika känd som 
han. Jag gör så gott jag kan i alla fall. Det är viktigt, vi kvinnor är 
ännu mera utsatta, för att vi är kvinnor, vi har barn, vi har familj. 
Det förväntas så mycket mer av oss som kvinnor än vad vi gör av 
övriga. Så är det. 

Jag skrev också i min ledare, som sagt, det är min sanning att 
när Aidsdelegationen kom till 1985 visste man att det första fallet 
kom 1982 i Sverige. Jag sa det redan i slutet på 80-talet att nu 
trodde man, efter nästan tre års tystnad, att nu skulle knarkarna, 
hororna och bögarna utrota sig själva och det är min sanning. 
Jag tror fortfarande, att det var en del av det. Varför var man tyst 
i nästan tre år, innan man insåg att det här faktiskt var någon-
ting, som kunde drabba vanliga så kallade heteromänniskor, som 
inte var som vi, utsatta? Det är min sanning, som sagt. 

Men jag vill prata lite grann om psykosocialt stöd. Det fanns 
ingenting för oss som var intravenösa missbrukare. Jag blev 
nedförd i cellen och fick veta att jag hade beskedet men jag fick 
inga som helst råd och inget stöd. Ingenting. Jag fick leva med 
det här att den här sjukdomen skulle jag dö av. Jag vet vad Psyk-
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hälsan och de gjorde och vad dom kunde, men vi intravenösa 
missbrukare fick ingenting då heller. Och det är så som det ser ut 
fortfarande. Jag vet också att behandlingar med metadon kom 
1985 ungefär för att stoppa aids-smittan men det var ungefär det 
som vi blev erbjudna. 

Jag tänkte prata lite om KCS. Jag kom ju in ganska sent i KCS, 
då när bromsmedicinerna hade kommit. Med i Kvinnocirkeln 
Sverige som KCS betyder är en grupp, Sveriges hivpositiva kvin-
nor, de ville vara medlemmar. Vi var mer eller mindre en hemlig 
grupp. KCS fick inte ens nämnas högt, vi fick inte ens tala om att 
vi gick in till deras möten utan vi fick veta innan vi gick in att nu 
får ni inte säga vad vi gör här. Redan lärde vi oss också att inte 
prata om den här sjukdomen. Vi får inte prata om den här, för 
det är så skamligt att vara kvinna och ha sjukdomen. Och det 
lever fortfarande kvar. Så när vi pratar på träffar som vi har, så är 
det sista man säger i bussen, innan vi kliver av: Inte ett ord nu! 
Men hur ska vi kunna gå vidare? Det här är för mig en kronisk 
sjukdom, som man faktiskt kan leva med. Men om våra organi-
sationer, min egen organisation, inte ens vågar vara öppen, hur 
ska vi då kunna prata om det här? 

Jag tror att det kommer följdfrågor på det här. Lite kort. Att 
vara kvinna och hivpositiv är absolut inte lätt och särskilt inte 
om man har fått det genom intravenöst missbruk. För då var 
man ännu sämre än alla andra. Men jag vägrar att ta det så, jag 
tycker att mina erfarenheter gör att jag faktiskt kan se till att 
debatten lyfter lite grann. Tack. 
 
Lena Lennerhed 
Tack, Inger. Då är det Staffan, varsågod. 
 
Staffan Hallin 
Jag brukar definiera mig själv, när jag får frågan: Vad har du 
gjort med hiv? Jag har varit proffshomo och så har jag varit sex-
arbetare. Jag har arbetat med sexualitet och sex och sexuell hälsa.  

Var jag var i början på 80-talet? Då måste man först titta på 
omgivningen. Homorörelsen som det var då, det var långt innan 
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HBTQ kom till. Den var faktiskt ganska manligt dominerad med 
få kvinnor. RFSL grundades ju 1950 men det radikaliserades 
under 70-talet med den sexuella revolutionen och sedan med 
gay-lib, Stonewall-upproret och med Black Power som förebild. 
Så fanns det alltså en ganska sexualpolitiskt medveten rörelse 
som engagerade. I Stockholm togs gardinerna bort i slutet på 70-
talet men det var debatter, ibland var gardinerna för, ibland var 
gardinerna borta, man ska vara öppen och ”komma ut” som nu 
är ett allmänt accepterat uttryck. Det lanserades ju i slutet av gay-
rörelsen: Kom ut ur garderoben! RFSL som organisation samlade 
ju en väldig massa olika människor. Det fanns alltså professionella, 
som arbetade inom professionella yrken, sjukvård, lagstiftning, 
politiker, massa gamla elevrådsordföranden var där till exempel.  

När hiv- eller då som vi kallade den aids-epidemin drabbade 
bögarna eller män som har sex med män. Vi tänkte i termer av 
bögar då. Så det fanns en struktur, en organisation som kunde ta 
hand om det här som var delvis förberedd. Sedan hade vi en – 
jag tror att den heter så, jag har försökt att komma ihåg – psyko-
social arbetsgrupp. Det fanns en läkargrupp. Det fanns ett nät, 
som den här frågan hamnade i, och vi såg det som ytterligare en 
börda att bära. Det var mycket ropande i öknen, när vi började 
märka att någonting var fel, någonting var på gång. 

En parentes bara. Min mor sa då någon gång i mitten på 80-
talet: Varför händer det ingenting? Det är som en ropande röst i 
öknen. Då sa min morsa: Så länge bara bögarna dör, så är det 
ingen som bryr sig. Det finns mycket ”vi och dom” i det här. 
Riskgrupperna, de riskutsatta, alltså bögar, knarkare, de prosti-
tuerade, klart, det är dom, inte vi. Det gäller inte oss. Det var 
först när faran kom och hotade den vanliga, den normala, den 
justa, den oskyldiga befolkningen, ”I morgon din fru” som… Det 
där var ju en felbedömning. Vi hoppade aldrig i Sverige mellan 
de riskutsatta grupperna till den stora befolkningen. 

Men när jag kom i kontakt med de här grupperna. Jag jobba-
de på Gayradion och då hade vi för avsikt att visa hur attityder 
kan förändras. Vi var en ganska eller väldigt bra och lokal närra-
diostation. Vi gjorde proffsiga program, och vi gjorde några 
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”trallor”, några trailers. Då tog vi den vänaste rösten i redaktionen 
och så hade vi klinkande mjuk-soft cocktaillounge-musik, piano 
och sedan satte vi Ove framför mikrofonen. Det var först en som 
var så här: [Mjuk och len röst]. Ingen rädsla för oorganiserade 
realiteter, homosex, det enkla sättet att vara tillsammans. [Skratt] 
Den andra var: [Trygg, auktoritativ röst] Inget kladd med onödiga 
kondomer. Homosex, det naturliga sättet att vara tillsammans 
på. Denna ”tralla” gjorde vi 1981. Kondom hade man alltså inte 
för att skydda sig mot sexuellt överförda infektioner så mycket, 
det var mest för bajs på snoppen kanske. Kondomer lyste med 
sin frånvaro, det fanns ingen anledning som profylax. 

Sedan kommer jag ihåg, när du sa 1981. Det måste ha varit 
julen 1981. Gayrörelsen hade ett spräng- eller bombattentat, så vi 
var i lånad studio på Gotlandsgatan på Söder och vi hade jul-
sändningar. Vi hade bakat klenäter i obscena former och vi hade 
gjort allt möjligt, julmat och sånt. Då var det någon som sa: Här 
står en notis om en ny sjukdom. Vi hade nyhetsnotisinslag, så då 
läste vi upp den där. "Av någon oförklarlig anledning, så insjuk-
nar massor med unga homosexuella män i sjukdomar, som de 
inte borde bli sjuka i." Och där började det, så att säga. Jag blir 
riktigt rörd… Alltså, så lite vi visste, vi visste ingenting. Någon-
ting händer och så kommer hela det här: Guds-straffet, onatur-
ligt leverne, taram taram… 

Frågan hamnade i en sexualpolitisk, medvetet ganska radikal 
organisation, där det fanns kunniga människor, som slöt upp 
kring den här frågan. Som jag sa, det var ju en manligt domine-
rad miljö men väninnor ställde upp, många, och det ska vi inte 
förglömma. 

Sedan var jag borta ett tag i mitten på 80-talet och kom tillba-
ka 1988. Då blev jag proffs, då blev jag anställd, för då hade den 
psykosociala arbetsgruppen – läkargruppen gått till Venhälsan, 
till Noaks Ark och till Psykhälsan. Men RFSL byggde upp en 
egen psykosocial verksamhet med rådgivning. Man började med 
rådgivning i Stockholm och sedan blev det rådgivningar i Malmö 
och Göteborg. Man hade både en kurativ verksamhet men också 
en preventiv verksamhet. Under tiden hade säkrare sex-begrep-
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pet myntats av faktiskt två sexuella män i New York. […] Säkrare 
sex blev en homosexuppfinning eller manlig homosexuppfin-
ning och där det allmänna budskapet var: ”Använd alltid kon-
dom vid samlag, undvik sperma i munnen!” Det låg till grunden 
för säkrare sex och det sexuella förebyggande arbetet. Det var 
som Mikael sa om den kliniska verksamheten vid Psykhälsan 
och Venhälsan, att vi fick hitta på den.  

När jag kom tillbaka efter fyra à fem års frånvaro, och från att 
ha varit i en organisation där man var aktivist – det fanns alltså 
proffs men proffsen var aktivister – hade processen att professio-
nalisera verksamheten påbörjats. Hivepidemin innebar ju också 
ett tillskott av medel. Margareta Böttiger, som nämndes här 
tidigare, var den första som hörde av sig och gav pengar till den 
första säkrare sex-broschyren. Hon slogs för något anslag på Sta-
tens Bakteriologiska Centrallaboratorium. Diskussionens vågor 
gentemot myndigheter och Aidsdelegationen gick ibland ganska 
så höga. Det var inte direkt blodvite men näst intill.  

Man möttes av det som kan definieras som stor homofobi. 
Det fanns ju naturligtvis delar av det, men också oförstånd och 
okunskap. Okunnighet om hur homosexuella män levde sina liv, 
om sexuella praktiker. Det har vi fortfarande problem med. I 
testverksamhet, ska jag som 18-årig pojke, som haft mitt första 
anala samlag behöva tala om för doktorn att han ska ta test i 
rumpan också, för klamydia eller så? Det var ju en okunskap, 
som var enorm.  

RFSL ägnade sig väldigt mycket åt att påverka. RFSL var ju 
och är fortfarande en politisk organisation, en intresseorganisa-
tion som har till uppgift att arbeta för bättre situation för homo-, 
bisexuella- och transpersoner nuförtiden också. Det ledde alltså 
till en professionalisering. Vad hivepidemin och aids-epidemin 
gjorde var alltså att plötsligt fanns det pengar efter många år. Jag 
slutade ju som statstjänsteman och alla som man träffade på den 
nivån sa: ”Ni fixade det så fint i Sverige, det var inga problem, 
titta på hur det var i England eller i USA.” Men det var inte lätt, 
det var stora motsättningar. Alla dessa pengar, som David talade 
om, ja, hur de användes… Det var ju en förhållandevis liten del 
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som gick till homo- och bisexuella män. I det fallet är Sverige 
inte unikt, utan över hela Västvärlden, kan vi säga, i de utveckla-
de länderna, så har vi bidragit till homorörelsens, om jag får 
använda det uttrycket, tillväxt och stöd. Det växer ju fram en 
struktur som inte var möjlig innan. Den har ju naturligtvis då 
bidragit till den homosexuella frigörelsen.  

Nu är det inte frigörelse längre utan nu är det pride och det är 
inte demonstrationer utan det är parader. Paradoxalt nog kan 
man säga att hiv- och aids-epidemin har bidragit till normalise-
ring av homosexualiteten. I första hand var det då den manliga 
homosexualiteten. Det fanns ju mycket kritik från våra lesbiska 
väninnors sida, att homosexuell var lika med att vara man. Men 
då kunde RFSL i sitt arbete med sexualprevention använda hiv-
pengar för att starta lesbiska säkrare sex-projekt till exempel, 
som inte alls hade någon anknytning till hiv. Det har ju lett till en 
normalisering av homosexualiteten, kan vi säga.  

Kombinationsbehandlingarnas ankomst har ju också lett till 
en, om jag får använda uttrycket, normalisering av hiv. Som 
Inger sa, det är en kronisk sjukdom. Vi satt och talade om det på 
pendeltåget hit. Den verklighet som Jonas Gardell beskriver, det 
var ju: ”Nu fick Pelle diagnosen, ja, då ska Pelle dö.” Så var det. 
Det levde vi med i 20 år. Vad Jonas Gardells böcker visar på, i 
perspektiv, är att vi stod ut. Men vi gjorde det. Vi stretade vidare. 
Det känner jag som gammal dinosaurie, som gambög. Det vet 
inte de unga pojkarna om. Tystnaden om hiv är ju ett problem, 
om vi ska se det ur homo- och bisexuella mäns och andra mäns 
synvinkel. Den gruppen är fortfarande den grupp som under 
hela epidemin har drabbats. Den största smittspridningen är i 
Sverige i den gruppen. Vi står för ungefär 50 à 60 procent av den 
smitta som sprids i Sverige. Jag är inte i RFSL längre, inte på tio 
år snart, men tillspetsat finns det en kritik, i viss mån berättigad. 
Det har tagit lång tid, men ändå har det satsats mycket pengar på 
forskning och strukturerade insatser, men det finns fortfarande 
väldigt mycket att göra. 
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Lena Lennerhed 
Tack. Innan vi tar paus kan vi väl höra om ni vill lägga till nå-
gonting nu, när ni har suttit och lyssnat på varandra. Det kanske 
var någonting som ni vill kommentera som någon annan har 
sagt eller om det är någonting som ni i sista minuten kom på att 
ni hade glömt bort i ert vittnesmål, innan vi går vidare. Är det 
någonting som ni vill tillägga. Lotta och sedan Inger. 
 
Lotta Andreasson 
När jag pratade om det här med Noaks Ark och att information 
och stöd gick hand i hand, så glömde jag helt bort stödverksam-
heten. Det var ju så att för att man skulle kunna ge ut informa-
tion, det var ju viktigt, så fanns stödverksamhet för hivpositiva. 
Som hivpositiv kunde du komma till Noaks Ark och prata med 
de som jobbade där om din livssituation. Hur ser mitt liv ut nu, 
hur ser den sociala och ekonomiska situationen ut, så att man 
kunde få hjälp med det. Man hade också öppna luncher, då man 
kunde komma och träffa andra. Vi hade det som Inger också var 
inne på, nämligen gästhemmet, ett konvalescenthem, om man 
var för sjuk för att vara hemma och för frisk för att vara på sjuk-
hus så kunde man få komma dit. Det var ju en ganska stor verk-
samhet, som krävde väldigt mycket folk. Det var här volontär-
verksamheten kom in. Jag höll helt på att glömma den här stöd-
verksamheten som var så viktig. 
 
Inger Forsgren 
Jag ville bara säga. Det var ju så att knarkarna skulle ju smitta 
hela Sverige. Vi kunde ju inte ta ansvar för någonting, för vi var 
ju längst ner på samhällsstegen och vi skulle ju inte kunna ta vårt 
ansvar. Vi har ju fått "cred" för det nu under senare år, att vi 
faktiskt tog vårt ansvar. Vi lyckades stanna i den gruppen som 
fick det här. Sedan minns vi ett och annat fall, men vi lyckades 
åtminstone hejda den så kallade epidemin. Vi tog vårt ansvar och 
klarade av det också. 

Jag vill också säga. Jag är Hiv-Sveriges ordförande. Det är 
svårt att berätta på tio minuter om sitt eget liv men vad jag vill 
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säga är: Jag har många, många medlemmar, som har fastnat 
mellan döden och livet. Vi fick faktiskt lära oss hur vi skulle dö 
med värdighet och vad vi skulle göra och så vidare. Sedan kom 
bromsmedicinerna och revolutionerade allting. De som hade 
turen, som jag, överlevde. Men många av de jag känner, känner 
sig lurade på livet också. De vet inte hur de ska gå vidare med 
problem som alkohol, piller och sådana saker. Det är en viktig 
grupp, som vi måste komma ihåg, de känner sig lurade på både 
döden och livet. 

En sak till, riskutsatta grupper eller riskgrupper. Så länge vi 
talar om riskgrupper och riskutsatta grupper, så kommer vi 
aldrig komma längre än att det är bara de som drabbas. Det vill 
jag att vi slutar med omedelbart bums. Tack. 
 
Staffan Hallin 
Jag kom på en liten sak. Det är alltid så efteråt. Jag var inne på 
det. En engelsk forskare har sagt – en bög som forskar på hivpre-
ventionen: Det finns ingen grupp, som så radikalt har förändrat 
sina beteenden, alltså sexualvanor, sexualiteten, som gruppen 
män som har sex med män. Och behållit den under så lång tid. 
Varför skulle jag nu dra upp det? Jo, detta är alltså då frukten av 
inte den samhälleliga informationen utan den information som 
gruppen själv har producerat utifrån egen erfarenhet till den 
egna gruppen. Det ligger mycket i RFSL:s arbete i Sverige men 
också i de andra nordiska länderna, i Västvärlden just, att gay-
organisationerna tog på sig detta ansvar, när samhället inte ville 
ställa upp till att börja med.  

Det har gått så långt, i många länder så blev gay-organi-
sationer aids-organisationer i stället. Men i Sverige och i de nor-
diska länderna, på lite olika sätt, så har vi hållit ihop kopplingen 
mellan… Det är naturligtvis en intressegrupp, som har talat uti-
från egen erfarenhet och sin egen situation, i sitt eget intresse för 
att främja sitt liv, så att säga. Den informationsinsats som gruppen 
har gjort, homo- och bisexuella män, gentemot sig själva med 
hjälp av andra, lesbiska kvinnor till exempel, har ju bidragit till 
denna beteendeförändring som kanske nu, så här 30 år efter det 
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att epidemin brutit ut håller på att vända, att vi ser av massor av 
olika skäl en ökning av oskyddat sex eller osäker sex. 
 
Mikael Westrell 
Jag skulle bara vilja återkomma till att för mig kännetecknar den 
här tiden väldigt mycket att vi var tvungna att samarbeta väldigt 
mycket. Organisationer, personer och yrkesroller, som inte i 
andra sammanhang alls var tvungna att sitta på samma möten. 
Men vi var på ett sätt tvungna till det. Det var unikt, tror jag, för 
hivepidemins början.  

Det frågas om vad våra relationer till Aidsdelegationen var. 
Jag tror inte att det är så vanligt, att det springer en massa klini-
ker uppe på Statsrådsberedningen men det gjorde det på den 
tiden. Jag var ju kallad till Aidsdelegationen mer än en gång för 
att prata om en massa olika saker som hade med hiv att göra. Jag 
var med och skrev en bok om kontaktspårning av hiv. Jag hade 
varit på Aidsdelegationen och fick föredra hur vi tänker kring 
kontaktspårning av hivpositiva, för det skiljer sig åt väldigt 
mycket från hur man hade kontaktspårat tidigare. När jag ser 
Ulla-Britt här kommer jag att tänka på flera sådana här möten 
som vi var tvungna att ha för att hitta strategier tillsammans. Där 
kunde sitta representanter naturligtvis från vården men också 
från begravningsbyråerna, från kyrkan, från organisationer som 
låg ganska långt bort från hiv men som vi var tvungna att på 
något sätt hantera.  

Media inte minst var vi ju tvungna att hela tiden förhålla oss 
till, vi som jobbade i det här dagligdags. Vi hade stundtals en 
ganska ansträngd relation till media. Vi tyckte att media ständigt 
hade en väldigt onyanserad bild, inte minst av vad hivpositiva 
och homosexuella män höll på med. Det gjorde att vi under en 
period, åtminstone på Psykhälsan, sa nej till journalister. Vi ville 
inte uttala oss i media, för vi var så vana vid att vi blev misstol-
kade. Man skrev helt fel saker. Man vände på det som vi sa. Vi 
tyckte att vi var ganska tydliga med att beskriva en ganska kom-
plex verklighet och dagen efter så läste vi någonting, som vi inte 
kände igen. Det tror jag var lite speciellt för den här tiden. Hur vi 
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skulle förhålla oss till det som vi jobbade med, det som var vår 
vardag. Och hur skulle det här beskrivas i efterhand? 
 
Inger Forsgren 
Bara ett ord till. Jag tänkte bara säga att alla de här intravenösa 
missbrukarna som fick sitt besked på aidsprojektet uppe i Stock-
holm på Kronobergshäktet muckade ofta till ett liv i hemlöshet 
och ändå hanterade vi livet ganska hyfsat om man ser med facit i 
hand, vi som överlevde. Men vi hade, som sagt var, inget stöd av 
resten av samhället. 
 
Lena Lennerhed 
Tack så jättemycket, kära vittnen. Vi tar en fikapaus nu och 
sedan fortsätter vi med frågor. Vi kommer att bredda diskussio-
nen lite grann. Vi kommer att prata om konflikter mellan orga-
nisationer och så vidare. Det är också en del av 80-talet och 90-
talet. Sedan ska vi också, ni som sitter här, få vara med och dis-
kutera.  
 
[Paus] 
 
Lena Lennerhed 
Då börjar vi igen… Jag skulle vilja ta upp en fråga, innan jag 
släpper in er alla andra. Nu har ni talat utifrån er tillhörighet i 
olika organisationer. Ni representerar inte men ni talar utifrån 
era egna erfarenheter där ni har varit och arbetat med de här 
frågorna eller engagerat er politiskt. Det finns också andra orga-
nisationer. De här är ju inte de enda. Vi har ju till exempel Före-
ningen för Blödarsjuka, Positiva Gruppen, Kamratföreningen 
Oasen. Alla bildas ju inte här på 80-talet men ändå det finns 
också fler och det tycker jag också är viktigt att bara säga här, att 
det finns också andra organisationer. 

Jag vill fråga om samverkan eller konflikt mellan organisatio-
ner. Vi har tidigare varit inne lite grann och nosat kanske på 
förhållandet till staten, Aidsdelegationen. Men hur såg det ut 
mellan organisationerna? Hur mycket samarbetar man? Finns 
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det konfliktytor? Det vet vi ju i och för sig att det gör, kring bud-
skap om säkrare sex och så vidare. Men om ni skulle kunna be-
rätta lite om det. Jobbade ni bara i er egen organisation eller 
samverkade ni med andra? Hur såg det där ut? Vad var det som 
var problematiskt i så fall? Vad var det som kunde bli en kon-
flikt? Vem vill börja? 
 
Mikael Westrell 
Jag både känner igen och inte känner igen det där. Som jag sa 
tidigare, det jag tänker framför allt på, är att vi samarbetade 
faktiskt väldigt mycket. Det som fanns mellan organisationen 
och mottagningarna det handlade om att ”Ja, visst hade vi olika 
tolkningar ibland av dels smittskyddslagen men också kanske 
säkrare sex.” Det budskapet kunde ju tyckas för en utanförståen-
de som onyanserade diskussioner ibland, men för oss som var 
mitt i det och satt med patienter, som hade att hantera en sexua-
litet, en aktiv sexualitet som då var reglerad i en lag, det där be-
hövde vi ju prata med varandra om. Det kanske inte alltid var 
konfliktfritt, för vi valde också att tolka lagen på lite olika sätt 
även om vi alla var mycket medvetna om vad som stod där. Jag 
förstår vad frågan var, men jag vill också ändå betona att det var 
extremt samarbete över olika slags gränser. 

Du nämnde om andra organisationer. Jag tänkte, Lafa har 
inte nämnts här, Landstingets förebygger AIDS, som också verkli-
gen fanns med. De fick enligt min erfarenhet en överlappande 
funktion för de förde ihop många av oss som arbetade i olika 
organisationer och på olika vårdinrättningar. De var en av de 
som skapade de här grupperna där vi plötsligt blev sittandes med 
människor som vi aldrig tidigare hade träffat eller behövt samar-
beta med. Vi hade ett enda syfte och det var att sprida kunskap, 
att förbättra kvaliteten för omhändertagandet för bemötandet av 
hivpositiva. Det var det som var drivkraften. Medlen kunde 
kanske skilja sig åt lite. 
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Lotta Andreasson 
Jag håller med om vad Micke säger men jag var inte i lednings-
grupp. Jag var inte anställd på Arken förrän 1997, så jag kan inte 
riktigt uttala mig. Men att prata säkrare sex och att arbeta i AIDS-
jouren, det är klart att det fanns ett tolknings… när det gäller 
säkrare sex-budskapet som gav dubbla budskap ibland. Det var ju 
svårt att i enskilda samtal kanske att förhålla sig till det. Så var det 
ju absolut. Det pågick ju en ständig diskussion om det. 
 
Lena Lennerhed 
Kan du förklara för de som absolut inte har en aning om. Många 
i det här rummet är ju inbegripna i den här diskussionen sedan 
länge, men om du inte var det, vad var det som det handlade om 
det här med säkrare sex? Att man hade olika tolkningar? Kan du 
bara kort förklara för alla som sitter och lyssnar. 
 
Staffan Hallin 
Jag kan göra det, jag tar på mig det. Mycket enkelt kan man säga 
så här att det rör sig på ett teoretiskt plan om riskreduktion 
kontra nollrisk. Nollrisk är ett mer medicinskt perspektiv medan 
riskreduktion är mera folkhälsoperspektiv. Nollrisk är individni-
vå, riskreduktion är mera gruppnivå, skulle jag vilja säga. Alltså 
det är individen, som reducerar sin risk inom olika sexuella 
praktiker men man kan också då se på gruppnivå ett epidemi-
ologiskt tänkande hur man begränsar en smitta i en given grupp.  

Det mest tydliga exemplet på detta är då oralsex till exempel, 
där man i ett epidemiologiskt perspektiv kan hävda att oralsex 
bland män som har sex med män inte har påverkat epidemins 
utveckling. Men naturligtvis på individplanet så har om jag sugit 
kuk och fått sperma i munnen och har blivit smittad så är det en 
högst påtaglig faktor. Epidemiologen, folkhälsomänniskan säger 
att det inte påverkar. Om vi får bort alla oskyddade anala samlag 
med sperma i anus så minskar vi smittbördan i gruppen mycket 
mera. För att tala klarspråk kan man säga: att Noaks Ark har 
stått på den ena sidan och RFSL på den andra som huvudkom-
battanter. 



 
 

V I T T N E S S E M I N A R I U M  

 45

Lena Lennerhed 
Tack för det klargörandet. Förlåt, Lotta, jag avbröt dig förut. 
 
Lotta Andreasson 
Och det här blev ju svårigheter i det enskilda samtalet, absolut. 
 
Lena Lennerhed 
Kan du beskriva samtalets svårigheter? 
 
Lotta Andreasson 
Nej, men det är väl klart om man pratar med en man som har 
sex med män och som har fått det här budskapet, och som var 
oerhört besviken för att "Om jag hade fått riktig kunskap så hade 
jag kunnat skydda mig på det sättet som jag själv hade kunnat 
välja". Men om man går ut och säger: Undvik sperma i munnen 
och så gör jag det Så tror jag på det budskapet och så gör jag så. 
Men så kommer någon och säger: Det finns ju en viss risk. Då 
blir jag besviken på det. Det var de jag träffade på i samtal och 
det är klart att det blev svårt i det enskilda samtalet. 
 
Stefan Hallin 
Men då är vi där, Lotta. RFSL har aldrig sagt det. Eller dom har 
hävdat att RFSL har sagt att det är riskfritt att ha oralsex. Man 
har reducerat risken på ett avsevärt sätt, på ett mycket stort sätt. 
 
Lena Lennerhed 
Inger, har du någonting att säga om samverkan med andra och 
konflikter? 
 
Inger Forsgren 
Jag har någonting att säga om samverkan men konflikter vet jag 
inte om jag tycker att det är så mycket. När jag tog över Hiv 
Sverige, så var det mycket det här pratet om kamratstödsföre-
ningar: ”Arken tar våra medlemmar och vice versa”. Jag har 
alltid tyckt, att det är väl bra om man har olika ställen att gå på. 
Jag har aldrig varit en sådan där hivtänkare, för att jag vet att 
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mina medlemmar och även jag har gått till Arken och ätit lun-
cher och på våra medlemsträffar. Vi tycker att det är viktigt. Vi 
har ju samverkat den 1 december varje år, tillsammans med 
några Noaks Arker och även om det nu de sista åren Inte blivit 
något fackeltåg och sådana saker, men vi har ändå varit i kyrkan 
där vi har deltagit. Så jag vill inte se något som en konflikt. Till 
exempel Nola [Jan-Olof Morfeldt] och jag har ju haft jättebra 
samarbete. Kanske lite bakom kulisserna men vi har ändå kun-
nat enas om saker och ting. Det ena utesluter inte det andra. Det 
som vi kanske inte är överens om just nu är väl Smittsamhets-
studien som pågår, bland annat på Södersjukhuset. Den sägs 
skrämma bort Noaks Ark och vi är inte riktigt överens. Vi får väl 
se hur det blir, när studien är klar. 
 
Staffan Hallin 
Jag ska hålla med Micke bara. Om man ser i stort perspektiv så 
ända från epidemins början så har ibland av nöd, men oftast av 
lust, väldigt många samarbetat. Det är typiskt för hivepidemin 
att den är så mångfaktorerad, så det går inte att bara sätta in en 
sorts insats. Och det tror jag att vi som arbetat i den och med den 
som frivilliga eller som professionella, insåg ganska snabbt.  

Jag brukar lite skämtsamt säga, och inte bara jag, aids-maffian 
eller hivmaffian. Sverige är ett litet land, alla lär känna varandra, 
från Malmö till Umeå och med Stockholm, Göteborg och Mal-
mö som de stora. Det har varit mycket samarbete. Men däremot, 
vi ska inte lämna myndigheterna helt åt sidan, har vi haft ett 
ganska smärtsamt förhållande till smittskyddsläkarkåren, en del 
av dem.  

I slutet på 90-talet, tror jag att det var, det var till den första 
Euro Pride, så satte vi ihop en gemensam arbetsgrupp från PG 
[Positiva gruppen] alltså positiva och homosexuella män, Lafa 
[Landstinget förebygger AIDS], RFSL och Smittskyddsenheten i 
Stockholms läns landsting. Det hade alltså varit totalt otänkbart 
sju à åtta år tidigare. Vi har närmat oss och vi blir klokare med 
tiden och inser. Det kan finnas olika uppfattningar om vissa 
studier och vissa smittskyddsgrader eller bästa behandlingsme-
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tod, sådana saker, men i princip så tror jag att alla aktörer – och 
det är inte unikt för Sverige – inser att man måste samverka för 
att det ska bli någonting.  
 
Lena Lennerhed 
Kjell vill gå vidare med en fråga som ansluter till detta. 
 
Kjell Östberg 
Egentligen kanske jag har fått svar på den redan. Det handlar om 
frågan om staten, vän eller fiende? Från Davids inledning här 
kan man tänka sig att mycket av det budskap som fördes ut från 
statsmakterna var i högsta grad problematiskt eller kontroversi-
ellt för era organisationer. Å andra sidan säger flera av er att det 
fanns en samverkan. Mickes organisationer byggdes ju upp med 
offentliga medel enligt de exempel som du gav här. Har du nå-
gonting mer att säga om det här med relationer mellan era orga-
nisationer och nätverk och stat och myndigheter? 
 
Staffan Hallin 
Ja, jag kan fortsätta. Jag hamnade ju, efter 16 år som homo och i 
en frivillig organisation, som statstjänsteman, ”The same same, 
but different”. Som jag sa tidigare, så innebar det att man fick 
medel för att strukturera sig och bygga upp en professionalitet, 
både inom existerande vårdsystem men också inom frivillig-
organisationerna. Vi har finansierats av staten hela tiden. Om 
man ser Sverige i ett internationellt perspektiv så har vi fått för-
hållandevis mycket pengar till hivprevention i bred bemärkelse. 
Via omvårdnad också om vi tar bort sjukvårdskostnader och så. 

Jag vet att inom RFSL hade vi stora diskussioner på 80-talet. 
Är vi nu köpta av staten? Om jag talar om hur vi tänkte på 80-
talet, så var vi inte det, för vi käftade emot och vi bråkade och det 
fanns en förståelse från myndigheternas sida. De insåg att om de 
inte kunde göra något för den här utsatta gruppen – som är 
speciell och som inte syns, de ser ut som vanliga människor – så 
måste man ha en väg in på något sätt. 
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Vid normalisering av både homosexualiteten och hiv, så finns 
det någon slags politisk korrekthet som har inträtt, vilket gör att 
– skulle jag säga då som inte stod utanför organisationerna – att 
det är en väldigt medveten konsensus. Man talar samma språk. 
Jag sa det på pendeln. Jag är gambög så jag tycker om utanför-
skapet och kampen. Det är inte så mycket kamp längre, utan det 
är mera samförstånd och då kanske man förlorar. Det skulle 
behövas lite mer krydda i det hela, tycker jag. 
 
Lena Lennerhed 
Gambög är ett sådant ord man kommer att komma ihåg efter det 
här seminariet. 
 
Mikael Westrell 
Det är en annan gambög här som ska uttala sig. Jag tänker på det 
här med konflikt. Jag tror att man ska se hivepidemin under den 
här tiden också som att det var verkligen en normativ utmaning 
för samhället också. Det handlar ju om att det här att det var sexu-
alitet, det var smittsamhet. Vad skulle man göra med det här?  

I en sådan här konflikt fanns det mycket moraliska övertoner 
också i debatten tyckte vi. Vi som var lite aktivister och aktiva 
försökte föra den på en saklig nivå. Bastuklubbslagen var ju ett 
sådant exempel, där vi verkligen var på konfrontation med var-
andra och där jag vet att vi var rädda för att man från statsmak-
ternas sida skulle dra det här ännu hårdare, att det skulle dra 
tillbaka pengar eller stifta ännu fler lagar. Så att det var så att 
man gick med lite grann på den där bastuklubbslagen, för att det 
kanske inte skulle vridas åt ännu mera. Bastuklubbslagen inne-
bar att man stängde bastuklubbarna. Vi var ju många då som 
jobbade aktivt som var emot detta, för vi såg också möjligheten 
till att arbeta förebyggande. Venhälsan och homosexuella läkare 
hade en uppsökande verksamhet på de här bastuklubbarna, vil-
ket ju många av oss verkligen trodde på. Det var ett sätt att möta 
män, som inte kom till vården förrän de var smittade. Den pre-
ventionen, den beredskapen, slogs ju helt ur händerna på oss och 
det här var en konflikt som vi hade och där jag tror att många av 
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oss fortfarande har väldigt olika åsikter om. Och där statsmak-
terna… ja, lagen finns ju där den finns. 
 
Lena Lennerhed 
Inte nu. 
 
Mikael Westrell 
Just det, men den fanns väldigt länge. 
 
Inger Forsgren 
Om vi ska prata konflikt… Vad vi var oense om från Hiv Sverige 
var ju att Smittskydd-Stockholm och deras smittskyddsläkare 
absolut inte ville att det skulle bli [sprut]byte för att värna om 
intravenösa missbrukares hälsa. Därför har vi jobbat stenhårt 
under flera år-Smittskyddsläkare i Stockholm gav hårdnackat 
motstånd, men gjorde en helomvändning för några år sedan, när 
man fick mera fakta. Det är väl den konflikten, som jag minns 
bäst. Det blev så bra när vi väl lyckades landa i att det här var en 
hälsofråga. 
 
Lena Lennerhed 
Och det finns sedan i måndags i Stockholm. 
 
Inger Forsgren 
Ja, i måndags eller i tisdags. 
 
Lotta Andreasson 
Men jag tänker också på att man var ute i Europa. Att vi var ju 
ständigt påhoppade när det gällde vår smittskyddslag. Alla gick 
på oss. Och vi skulle försvara den här lagen hela tiden. ”Hur kan 
ni ha det så här i Sverige?” Det var oerhört provocerade för oss 
hela tiden, att vi hade den här. Det var väldigt svårt många gång-
er att försvara sig, måste jag säga. 
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Lena Lennerhed 
Tack så mycket. Nu tror jag att det sitter många här med frågor, 
så jag tänkte gå runt med mikrofonen och försöka hålla reda på 
frågorna. Om ni räcker upp handen ordentligt så ser jag vilka 
som vill börja. Berätta gärna vilka ni är till en början. Håll inte 
alltför långa inlägg, så att många hinner komma till tals, men 
berätta vilka ni är och sedan vad ni vill säga. 
 
Inger Andersson von Rosen 
Inger Andersson von Rosen heter jag och är före detta smitt-
skyddsläkare. För att börja med det här sistnämnda, som jag 
tycker är intressant. En idé om organisationer som är köpta av 
staten. Den frågan som du ställde, nämligen att väldigt många av 
hivorganisationerna, vad jag förstår, är extremt beroende, full-
ständigt helt beroende av de här bidragen. Det innebär ju ett 
beroendeförhållande, som inte kan vara okomplicerat. Ni kan ju 
resonera om det vidare men det är i alla fall en synpunkt som jag 
har och som naturligtvis inte bara gäller det här men det kom-
mer mycket till uttryck här. 

Nu går väldigt mycket av pengarna… och det är väl rimligt 
med tanke på det du sa Staffan att så stor andel av dom som 
hivsmittas idag är män som har sex med män. Det som hände 
då, när jag blev infektionsläkare 1982, är att då försvann gonorré. 
Det bara försvann som en följd av skräck. 
 

Staffan Hallin 
Kondomanvändning var nu det vanliga. 
 
Inger Andersson von Rosen 
Ja. Varför ändrade man vanor och varför började man använda 
kondom? Jo, man blev ju rädd. Nu är vi uppe här på noll på resis-
tent gonorré osv. Jag vill ju tro att det ni säger, och det många för-
fäktar. Det här med information och utbildning är det som ändå 
måste till för att man ska kunna få en förändring, inte bara för-
ändrad attityd, förändrad politisk korrekthet, utan också förän-
drat beteende. Men vi är väldigt långt ifrån. Framför allt klamy-
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dia-epidemin är ett tecken på att vi är lost, framför allt den unga 
generationen är lost. Det behövs skräck att visa vid information. 

Sedan har jag bara en kommentar här. En stor del av dem 
som nu blir diagnostiserade med hiv, och inte minst av dom som 
blir diagnostiserade med aids samtidigt som de får sin diagnos, 
är utlandsfödda. I sig då en gigantisk bit både därför att det 
handlar om information och information på flera språk, men 
också att det har väldigt mycket med skam att göra. Jag har för-
sökt att få tag på folk i kamratföreningen Oasen till exempel, jag 
tycker att det perspektivet är jätteviktigt men ingen av dem kun-
de vara med idag. Men jag tycker det är en jätteviktig pusselbit i 
det här seminariet som saknas. 
 
Man i publiken 
Vad är Oasen? 
 
Lena Lennerhed 
Kamratföreningen Oasen, personer som har hiv och som har en 
bakgrund i Afrika, i något afrikanskt land. 
 
Per-Olov Pehrson 
Per-Olov Pehrson heter jag. Jag var den som ställde den första 
diagnosen på aids i Sverige. Sedan var jag verksam på Roslags-
tulls sjukhus så länge Roslagstulls sjukhus fanns i stort sett, och 
så småningom Huddinge. 

Jag har en annan fråga. Den förekom under hela hela hiv- och 
aids-epidemin. Organisationer och enskilda har framställt sig 
och framställts som offer och utsatta som ska ha si och så mycket 
hjälp och bistånd allt sånt, och väldigt sällan som organisationer 
som är ansvarstagande. Jag håller med om vad Staffan och Mika-
el har sagt, men väldigt mycket har det ju funnits den här kon-
flikten mellan att framställas och framställa sig som ansvarsfull, 
ansvarstagande person för att minska smittspridning i Sverige.  

Den här offerrollen att nu är man utsatt, man är diskrimine-
rad och så vidare, det är ett historiskt perspektiv. Det som jag 
egentligen mest är intresserad av är att jag tycker att den här 
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offerrollen i viss mån både stärks och framhålls. Den riskerar att 
bli bestående till exempel genom Jonas Gardells TV-serie. Jag 
tillhör en av de få, som inte faller framstupa i hallelujarop inför 
den här serien, för jag tycker att den är en berättelse om offren, 
som jag tror är farlig att förmedla vidare till nya generationer. 
Människor mår sällan bra av att framställas eller framställa sig 
som offer. Tack. 
 
Lena Lennerhed 
Tack så mycket. Vill ni säga någonting om de här två inläggen 
nu, innan jag går vidare? Varsågod, Inger. 
 
Inger Forsgren 
Jag tycker att det är jättebra, när vi pratar om offer. Jag sa i ett 
annat sammanhang i den här veckan: ”Jag är jätteledsen, Jonas 
Gardell har alltså kidnappat vår historia för nu blir vi ännu en 
gång offer.” Det var precis den meningen som jag sa till någon 
här i veckan. Det är jätteviktigt, för vi är inga offer. Jag är inget 
offer och jag vill att mina medlemmar också ska förstå att vi inte 
är offer. Jag tycker att det var en jättebra synpunkt. 
 
Mikael Westrell 
Jag vill verkligen hålla med P-O också, jag tillhör också dem som 
inte vill falla in där och det är en av anledningarna till varför jag 
valde att vara med här idag. Det är för att jag skulle vilja nyanse-
ra den här bilden, nej de var verkligen inte bara offer. Jag tänker 
på alla mina före detta patienter. De skulle vända sig i sin grav, 
tror jag, om vi satt här idag och framställde dem som enbart 
offer för det var de verkligen inte. De kämpade så att det bara 
stänkte om det och de hatade när vi i olika sammanhang pratade 
om dem som drabbade. Ett sådant där ord som hivdrabbade. Det 
lärde vi oss väldigt tidigt i epidemin, att inte kalla hivpositiva för 
hivdrabbade. Det ligger i just detta att komma ifrån stigmatise-
ringen av att man var ett passivt offer som inte kunde göra nå-
gonting själv åt sin situation. Det stämmer verkligen inte med 
den verklighet som är min verklighet i alla fall. Man var långt 
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ifrån offer, även om man sedan blev svårt sjuk och dog. Jag håller 
med P-O verkligen. 
 
Lotta Andreasson 
Det är märkligt hur olika vi uppfattar saker. Min upplevelse av 
de som var drabbade var absolut inte att de var några offer och 
jag tycker inte att Gardell förmedlade det heller. Jag tycker fak-
tiskt att de visade en styrka i att de inte var offer utan de återupp-
rättade sig. Men jag kan förstå det här vi pratar om för det har 
varit mycket diskussion kring det, eller hur? 
 
Staffan Hallin 
Vi kanske inte ska diskutera Jonas bok.  

När jag blev statstjänsteman, så upptäckte jag: Oj, det finns 
andra människor än bögar, som har hiv. Man kommer ju från 
sin egen grupp men på 80-talet fanns ju inga invandrare, nästan. 
Om jag ska tala för gruppen bögar och deras representanter så 
hade man fullt upp med att ta hand om sig själv för att kunna 
tänka på afrikanska invandrare eller vietnamesiska invandrare. 
Men den demografiska situationen har förändrats med ökad 
invandring.  

Men det är också det där, som Mikael var inne på att vi drar 
oss från pressen för det blir alltid fel. Men varje år när det kom-
mer nya siffror från SMI [Smittskyddsinstitutet] om ökad homo-
sexuell smittspridning är det för det mesta ”importerad smitta”. 
Det är folk som kommer från hög-endemiska länder som blir 
diagnostiserade här eller får diagnosen här och då märks det i 
statistiken. Det lever ju fler heterosexuellt smittade personer i 
Sverige än homosexuellt smittade. Men om vi ser på personer, 
som lever i Sverige, så är det ju flest MSM [Män som har sex med 
män]. Visst jag håller med om att invandrarproblematiken är 
betydligt mera komplicerad än MSM-problematiken. Här har 
man i alla fall en, även om den är svårdefinierad, en definierad 
grupp som har sina talespersoner. Och här har vi då massor från 
olika länder och olika kulturer osv.  
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En vanlig yrkessjukdom bland preventörer,1 alltså rena Pre-
ventörer med stort p, är att när människor väl har blivit smittade 
”då har vi misslyckats och då lämnar vi dom därhän. Här lever 
ett ökat antal personer med hiv och då måste vi ägna oss…” 
Preventionerna är inte längre primära och sekundära, preven-
tionerna riktar sig till alla. 

Skillnaden mellan 80-talet och 2000-talet i offer… Jag tycker 
att man har rätt att beskriva sig som offer, man är utsatt för nå-
gonting som är orättvist, som är diskriminerande. Men det är 
skillnad på att vara liksom jädra anamma-förbannad och påpeka 
att vi är utsatta för diskriminering och att internalisera sin… att 
ha offerskapet som livsinnehåll. Vad man gör är att man fråntar 
sig ansvaret också. Jag kan se, om vi tar gruppen män som lever 
med HIV så finns det en ny generation; de är inte offer. De ser 
inte på sig själva som offer längre, många skulle jag vilja säga. 
Gambögar, som blev smittade på 80-talet och fortfarande lever, 
lever nog ganska mycket som offer. Men en ung person som får 
sin hivdiagnos idag ser sig inte som offer på samma sätt. Det 
finns alltså möjligheter hur vi behandlar dem, hur vi ser på dem. 
Jag skulle vilja hävda att man inte ska använda ordet hivpositiv 
längre, för det är en identifikation med patologi. Man har hiv 
men män är inte hiv. Man är inte diabetiker, man har diabetes. 
Hur vi använder språket, visar hur vi tänker, hur vi ser på det 
också. Personer som lever med hiv, skulle jag vilja säga i stället 
för hivpositiva. 
 
Inger Forsgren 
Jag håller med Staffan. Jag brukar inte använda ordet smitta, för 
det är det värsta jag vet, det är så negativt. Jag brukar säga hivpo-
sitiv. Jag lever med en kronisk sjukdom, som är hivpositiv. Det 
är bättre i alla fall än att man säger smittad. 
 

 
 

                                                                               
1 Person som möter andra och har ett motiverande förhållningssätt, där syf-
tet är att påverka det sexuella beteendet.  
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Hans Olsson 
Hans Olsson heter jag. Jag jobbar numera på RFSU:s förbunds-
kansli men har tidigare på 90-talet, jobbat på RFSL-rådgivningen 
med hivprevention bland annat. Jag skulle vilja återknyta lite till 
konflikten. Jag håller med om att man är imponerad över den 
samling som faktiskt blev, och jag tror att det är viktigt att kom-
ma ihåg att den tid som var på 80-talet var väldigt polariserad 
och utsatt. Rubrikerna från Expressen med bögar, knarkare och 
prostituerade. Snart är det din tur. Den typen av retorik vände 
ändå i den offentliga debatten bland offentliga personer, myn-
digheter. Det fanns en samling kring det där. Det blåste över 
ganska snart.  

Men jag tänkte på det du sa, Lotta, om att det var lite proble-
matiskt att försvara Smittskyddslagen. Det är intressant att du 
säger det. Jag tänker, RFSL skulle aldrig försvara Smittskyddsla-
gen. Varför kände man behov av att försvara den? Det fanns ju 
problem med den och också då ett moraliserande av de här frå-
gorna som man fick hantera hela tiden och bemöta. Alltså vilken 
typ av sexualitet var en OK sexualitet?  

Jag minns också Karin Johannisson som skrev om epidemier. 
Alltså hur man kan arbeta och bekämpa epidemier i samhället. 
Om inte den som adresseras inkluderas utan man ställer dem 
utanför då kommer de inte att känna sig som en del av en sådan 
åtgärd. Då ställer man inte upp solidariskt på det här som sam-
hället vill att man ska göra.  

Det här leder också in på en fråga, som jag också har. Ni får 
gärna kommentera konflikterna. Det är fortfarande så att man 
ska som hivpositiv berätta att man är hivpositiv om man står i 
begrepp att ha sex med en annan person, vilket jag tycker är 
problematiskt för det lägger över ett ansvar. Då tänker man just 
på hivpositiv för smittöverföring. Då tänker jag på stigmatise-
ringen som fanns, för så mycket av det som jag också tycker 
fortfarande finns kvar. Det är inte många hivpositiva som berät-
tar öppet och det finns skäl till det naturligtvis. Varför berättar 
man inte? Varför är det fortfarande problematiskt att göra det? 
Offer eller vad det nu kan vara, jag vet inte. Men det skulle vara 
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intressant att höra hur det fortfarande lever kvar och kan det 
också ha att göra med exempelvis vissa lagar som vi har. 
 
Inger Forsgren 
Vad gäller oss kvinnor, jag träffar ju de här kvinnorna ett par 
gånger om året då vi har träffar. Vi pratar ofta om den rollen och 
varför man är tyst. Jag påstår att vi är stigmatiserade på olika sätt 
men självstigmatiseringen är största problemet för oss. Samtidigt 
så lever de här kvinnorna med barn, man har familjer. När berät-
tar man egentligen? Det är det här vi behöver hjälp med nu. Hur 
kan man gå vidare med hiv, en kronisk sjukdom, när den är så 
stigmatiserande, när den är så förenad med tystnad? 

Jag träffar nysmittade unga människor, tjejer och även äldre 
kvinnor, som får höra av läkare att ni säger ingenting och i nästa 
mening: ”Tänk dig för, innan du säger till någon, fundera nu, 
vem du ska berätta till.” Men just när man får beskedet så hör 
man bara: ”Säg ingenting!” Där någonstans, så tror jag, om man 
får det här beskedet. Man har kurator, en sköterska… Men att 
man någonstans där hittar former för att förstå, att när man får 
ett sådant här besked, så är ju det första man tror är att man ska 
dö. Man försöker utveckla det till flera träffar. Man kanske inte 
tog del av den här informationen de första gångerna, man försö-
ker ta det på ett annat sätt. Jag tror att det är det som vi måste 
utveckla, för då kanske vi kan komma ifrån självstigmatisering. 
Sedan är inte jag så säker på att mammorna vill berätta. För det 
är ju tufft att ha en förälder som lever med den här sjukdomen 
och då blir också barnen drabbade. Så som kvinna är det svårare. 
 
Mikael Westrell 
Jag tänker att det finns många orsaker till att det finns en så stor 
tystnad fortfarande. Det är ju bedrövligt att behöva säga det 2013 
men min erfarenhet är att kunskapen om hur hiv smittar är 
fortfarande… Det blir en ond cirkel av det. Pratade vi mer om 
det och det fanns på någon slags daglig agenda att vi pratade om 
sexualitet men också hur hiv smittar konkret… Det finns ju inga 
sådana annonser i tidningarna idag. Det finns inga informa-
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tionskampanjer och det växer upp en ny generation. Det gör ju 
också att den här moralpaniken, den finns ju fast den inte är lika 
tydlig idag. Det handlar fortfarande väldigt mycket om homo-
sexualiserat sex mellan män. Det handlar om missbruk och det 
är tabubelagda stigmatiserande ämnen. När jag jobbar idag i helt 
andra verksamheter, så pratar ju jag ofta om hiv som en metafor 
för en väldig massa andra saker och möts ju ofta då av en otrolig 
okunskap hur faktiskt hiv konkret smittar idag. Det tror jag har 
att göra med den där tystnaden och då säger vi till nydiagnostise-
rade: Säg ingenting! I stället för att se det som en utmaning. Och 
så lagen naturligtvis. 
 
Lotta Andreasson 
Jag tänkte på det du sa om försvar. Det kändes som man var 
tvungen att försvara sig. Det var ingenting med hur man själv 
tyckte att det var. Det var svårt att stå bakom någonting och själv 
tycka någonting annat kanske. Så fort man visade sig, när man 
kom utomlands: ”Du är från Sverige. Smittskyddslagen, förklara 
varför ni har den.” Det var det som var svårt och det kändes då 
att man var tvungen att försvara någonting, som ibland var väl-
digt svårt att försvara. Så menar jag.  

Får jag bara säga det här om att det är tyst även i Sverige när 
det gäller hiv. Jag som jobbar som barnmorska, som sitter i en-
skilda samtal med framför allt kvinnor som kommer för att man 
har haft oskyddat sex, jag skulle säga att hiv existerar i väldigt 
liten utsträckning överhuvudtaget. Precis som Micke säger, man 
vet inte alls om hur hiv smittar överhuvudtaget. Det är som att 
gå tillbaka 30 år. Det handlar om ofrivilliga graviditeter och kla-
mydia. Hiv finns i väldigt liten utsträckning, skulle jag vilja säga. 
Det är klart att man vill testa sig men det är inte någon reell 
känsla av eller en rädsla för att jag skulle vara smittad av hiv utan 
det gör jag för att jag ändå ska testa mig. Det finns inte den räds-
la som det fanns förr överhuvudtaget. 
 
Lena Lennerhed 
Tack för den presentationen. 
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Lars Moberg 
Lars Moberg heter jag. Jag har precis som många andra här job-
bat med hiv sedan början på 80-talet. Aids-epidemin var bak-
grunden när jag en gång i tiden, hösten 1981, pratade med Nisse 
Olofsson på Timmy om min oro för den här epidemin, som då 
hade beskrivits i juni 1981. Jag fick namnet Göran Bratt, som jag 
tog kontakt med i december och det blev grunden till Venhälsan, 
som satte igång i november 1982. Med hjälp av Margareta Bötti-
ger, som var statsepidemiolog och Lennart Hellström, som var 
förste stadsläkare och Erik Sandström, venereolog på SÖS.  

Redan från början fanns aids i bakgrunden och vi kollade 
hjälparceller till exempel, ett mått på hur immunförsvaret och 
andra mått på immunförsvaret redan från början… Det är vik-
tigt att veta, även om vi inriktade oss på andra sexuellt överförda 
sjukdomar, som var behandlingsbara. 

Sedan ska jag hastigt bara ta upp några frågor, som har 
nämnts här. ”Säkrare sex”-konflikter fanns ju i hög grad inte 
bara mellan RFSL och Noaks Ark utan i viss mån med Venhäl-
san. Venhälsan gjorde – när jag inte var där på 90-talet, för då 
jobbade jag på Roslagstull och sedan på Huddinge Infektion, på 
vår AIDS-avdelning där – en studie som visade att minst 6 pro-
cent av dem som fick hivdiagnos, var män som har sex med 
män, var smittade vid oralsex. Det var mer proof of concept. Jag 
skulle tro att det ligger mellan 10 och 15 procent för oralsexsmit-
ta på Venhälsan. Det har inte varit populärt att prata om det i 
gay-sammanhang. Jag tror att det betyder ju inte samma idag när 
så många, som har en hivdiagnos, har en effektiv behandling av 
väldigt låg virusnivå. 
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Det första fallet av aids i Sverige diagnostiserades år 1982. 
Hiv var då ett okänt virus, och aids ett tecken på en snar 
död. Hiv spreds till en början i redan utsatta grupper som 
homosexuella män, intravenösa missbrukare, prostituerade 
och blödarsjuka. 

En vanlig reaktion på sjukdomen var rädsla och stigma-
tisering, inte minst från medias sida. Men det bildades också 
grupper och organisationer som sökte stödja de drabbade, 
motverka fördomar och arbeta för adekvata behandlingar. 
Här var bland andra Noaks ark, Venhälsan, Kvinnocirkeln 
och RFHP (Riksförbundet för hivpositiva) sedermera Hiv-
Sverige. Hur arbetade dessa organisationer och vad ville de 
uppnå? Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola 
samlade några av aktivisterna till ett vittneseminarium på 
temat ”Hivepidemin och rörelserna”.
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