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ABSTRACT 
 
 
 
Vi hade en tes när vi började arbetet med den här uppsatsen och den var att 

rapporteringen om hiv och aids ur ett Sverigeperspektiv har minskat. Det var vår 

utgångspunkt när vi utvecklade vårt syfte med uppsatsen. Syftet blev därför att 

undersöka hur hiv och aids beskrivs, när det beskrivs ur ett Sverigeperspektiv i 

svensk press. Med Sverigeperspektiv menar vi artiklar som berör Sverige och 

landets befolkning. Vårt material har bestått av artiklar från två av Sveriges 

största tidningar, Dagens Nyheter och Expressen. Artiklarna är hämtade från tre 

månader under år 1986 (januari, februari, mars) och från åren 2006 och 2009. 

Genom att använda kvalitativ textanalys har vi kunnat se bland annat att det 

fortfarande är stort fokus på riskgrupperna, detta då det är personer som 

omfattas av riskgrupperna som porträtteras och omnämns i artiklarna. 

Rapporteringen har även visat sig vara stereotyp och vi har kunnat se hur 

texterna delar in personer i grupper som offer och förövare, kriminella och 

goda. Vårt material visar även på att rapporteringen ur ett Sverigeperspektiv har 

minskat.   

 
 
Sökord: journalistik, hiv, aids, mediepåverkan, textanalys, socialkonstruktivism  



 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

 

 

Begreppen nedan är sådana som vi anser kan behöva förklaras och som kommer 

att användas i vår uppsats. 

 

Aids Acquired immunodeficiency syndrome, på svenska förvärvat 

immunbrist syndrom 

 

Hiv Human immunodeficiency, på svenska humant 

immunbristvirus 

 
Norm En överenskommelse mellan människor i en kultur om vad 

som anses vara det normala eller i huvudsak rådande. Kan 

exempelvis handla om sexuell läggning eller beteendet vid 

matbordet.  

 
Närhetsprincipen Ett skeende som ligger närmare läsarna geografiskt och 

kulturellt ges ett högre nyhetsvärde och är mer troligt att bli 

en nyhet än något som ligger längre ifrån 

 

Riskgrupp Grupper av människor som under 80-talet pekades ut att löpa 

större risk att smittas av aids. Dessa grupper är homo- och 

bisexuella män, prostituerade, intravenösa missbrukare och 

invandrare 

 

Stigmatisering Den negativa behandling som personer som anses avvika från 

det normala utsätts för. Är synonymt med diskriminering. 

 
Sverigeperspektiv Artiklarna som analyserats har, vad vi anser, ett tydligt fokus 

på svenska händelser och svenska berättelser. 

 
 
 



 

”Vi och Dom”/ 
andrafiering ”Vi” är den stora massan, allmänheten eller 

majoritetsbefolkningen. ”Dom” är exempelvis de grupper och 

länder som inte tillåts tillhörs ”vi:et”. ”Dom” är på så sätt 

alltid ”vi:ets” motsats. Andrafiering är i stort sett samma sak, 

då ”vi:et” gör grupper till ”de Andra”. 
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1 INLEDNING 

 

 

1.1 Problemformulering och förförståelse 

 

Vad vet du om hiv och aids? Var har du fått den kunskapen ifrån? Medierna 

spelar en stor roll i vårt åsiktsskapande och har ett stort inflytande på vår 

kännedom om svårrelaterade fenomen som vi själva inte har någon direkt 

kunskap om (Nohrstedt & Camauër 2006:9-10). Som utgångspunkt för den här 

uppsatsen har vi en tes om att hiv-rapporteringen ur ett Sverigeperspektiv 

försvinner allt mer. Troligtvis påverkar det synen på och kunskapen om hiv och 

aids hos allmänheten. Har rapporteringen om viruset förändrats sedan 1980-talet 

i bemärkelsen hur man beskriver ämnet?   

 

Under en informatörsutbildning på RFSU Stockholm väcktes Hannas intresse 

för hiv. Innan utbildningen hade hon en viss förförståelse men nu började hon 

omvärdera sin kunskap om sjukdomen. Något som slog henne var hur hon 

tidigare sett på hiv som något som rör de Andra. Det gjorde att Hanna bestämde 

sig för att skriva sin b-uppsats i etnologi om hur ungdomar resonerar kring hiv 

som risk. Under uppsatsarbetet visade det sig att mycket av den kunskap som 

ungdomarna, och även Hanna själv, hade/har kunde kopplas till mediernas 

rapportering om hiv under 80-talet. Maria har ingen egentlig anknytning till hiv 

och aids. Ingen hon känner bär på viruset och hon har inte tidigare jobbat med 

frågan. Men några av Marias hjärtefrågor berör och snuddar vid hiv, i b-

uppsatsen i etnologi skrev hon om sprututbyten och synen på sprutnarkomaner. 

Hennes förförståelse om hiv och aids är framför allt det mest grundläggande och 

det är med den och annan kunskap om hur det är att leva med andra stigman 

som hon går in i uppsatsarbetet.  

 

När det sedan var dags att skriva c-uppsats i journalistik ville vi arbeta 

tillsammans och då bygga vidare på något av våra tidigare uppsatsämnen. Den 
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gemensamma nämnaren för våra båda uppsatser var stigmatiserade grupper i 

samhället. Vi valde att skriva om hiv och aids eftersom ämnet har en historia 

som är överskådlig över tid, till skillnad från till exempel drogmissbruk. Hiv 

fick även en speciell plats i medierna. Då viruset kom till Sverige sågs det som 

ett nationellt hot, därefter följde hiv-männen och sedan ett svalnande intresse för 

hiv och aids i rapporteringen (Ljung 2001:21-26). Vi är intresserade av att se 

om rapporteringen har minskat och vilka förklaringar vi i så fall kan hitta. Som 

blivande journalister tycker vi att den makt som medierna har över vilken 

kunskap människor får är ett viktigt och spännande ämne att undersöka. Vilket 

ansvar har vi som journalister egentligen? 

 

Hiv och aids skulle egentligen kunna bytas ut mot något annat. Det här är bara 

ett exempel på många andra grupper och samhälleliga företeelser som påverkas 

av hur medierna skildrar dem. Ämnet skulle lika gärna kunna vara 

drogmissbruk, sexuell läggning eller förorten. Men den här uppsatsen handlar 

om hiv och aids och människorna som bär på viruset.  

 

 

1.2 Disposition 

 

I kapitel 1 Inledning redovisar vi vårt syfte med uppsatsen samt de 

frågeställningar vi arbetat utifrån. Vi tar även upp bakgrundsfakta kring hiv. 

 

Kapitel 2 Teori och tidigare forskning tar upp hur en händelse blir nyhet och 

socialkonstruktivismen. Här presenteras också den forskning som vi särskilt 

utgått från i uppsatsen.  

 

Vidare i kapitel 3 Material och metod beskriver vi vår metod, den kvalitativa 

textanalysen, och det material som vi valt ur våra tidningar. Vi redovisar även 

för hur urvalet gått till och varför just det här materialet valts framför annat. 

 

I kapitel 4 Resultat och analys börjar själva undersökningen. Här har vi delat 

upp materialet utifrån de teman vi sett samt vad som varit relevant för vårt syfte. 
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Temana är som följer: 1) Fortfarande bögarnas sjukdom. Under 1980-talet blev 

homosexuella män dem första att pekas ut som riskgrupp (Ahlin, Moberg, 

Thourot 2009:5-7). Därefter började man även prata om narkomaner, 

prostituerade, afrikaner och blödarsjuka (Ljung 2001:23) Använder man sig 

fortfarande, under 2000-talet, av benämningen riskgrupper i rapporteringen om 

hiv och aids? 2) Bland offer, hjältar och förövare. I det här avsnittet fokuserar 

vi på vilka benämningar och egenskaper hiv-positiva får i medierapporteringen. 

Kan en hiv-positiv någonsin bli en hjälte? Är alla som smittas av hiv offer? Om 

inte; vilka kriterier måste uppfyllas för att en människa ska kunna bli ett offer? 

Och när blir någon en förövare? 3) Vem har hiv i Sverige idag – på riktigt?  De 

hiv-positiva som porträtteras i vårt material får ofta fingerade namn och det 

påpekas ofta, från deras sida, att det inte går att vara öppen med sin hiv-status i 

Sverige. Hur påverkas synen på vem som har hiv i Sverige om att man inte kan 

tala om det? Här diskuteras också den andrafiering som råder i de två tidningar 

vi valt.  

 

Avslutningsvis i kapitel 5 Avslutande diskussion diskuteras det vi kommit fram 

till i vår analys samt tänkbar framtida forskning.  

 

 

1.3 Syfte 

 

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur hiv och aids beskrivs när det 

beskrivs ur ett Sverigeperspektiv i svensk press. Det blir intressant för oss att 

göra detta då vår tes är att rapporteringen ur ett Sverigeperspektiv har minskat. 

Det vi vill titta på är de trender som finns i språkbruket, vilket säger något om 

synen på sjukdomen, hiv-positiva och aids-sjuka. Vi tror och vet att orden har 

en stor makt och vi tror att mediernas rapportering och ordanvändande påverkar 

hur allmänheten ser på personer med hiv och aids. Vad säger orden om 

skribenternas och samhällets syn på hiv och aids som fenomen, sjukdom och 

risk? Finns det ett Vi och Dom-perspektiv i texterna och använder sig 

skribenterna av stereotyper? 
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1.4 Frågeställningar 

 

I undersökningen har vi utgått från följande frågeställningar: 

• Hur beskrivs hiv och aids? 

• Hur porträtteras personer med hiv och aids? 

• Vilka ord används i rapporteringen? 

 

 

1.5 De homosexuellas sjukdom – aids i begynnelsen 

 

1981 uppmärksammade forskare i USA att en grupp unga, tidigare friska homo- 

och bisexuella män insjuknade i ovanliga sjukdomar. Aids hade upptäckts. 

Eftersom de flesta drabbade var homo- eller bisexuella kallade man då 

sjukdomen för GRID, Gay Related Immunodeficiency. Forskarna trodde alltså 

att sjukdomen hängde ihop med männens sexuella läggning. Men då man även 

började upptäcka fall bland narkomaner, heterosexuella kvinnor och män och 

blödarsjuka patienter som fått blodtransfusion valdes istället namnet aids, 

acquired immunodeficiency syndrome (Ahlin, Moberg, Thourot 2009:5-6) I 

Sverige konstaterades det första aidsfallet i november 1982 (Sörberg 2008:155).  

 

Till och med december 2009 hade 8 935 fall av hiv anmälts i Sverige. Dryga 

2 300 av dem har utvecklat aids. Anmälda hiv-fall per år har sedan slutet av 

1980-talet varit konstant men sedan 2002 har man sett en viss ökning 

(Smittskyddsinstitutet 2010a). Sedan hiv upptäcktes har 60 miljoner människor 

världen över infekterats. 25 miljoner av dessa har dött (UNaids 2010).  

 

1.5.1 Vad är då hiv och aids? 

Hiv tillhör virusgruppen lentivirus vilket betyder att infektionsförloppet går 

långsamt (Ahlin, Moberg, Thourot 2009:8). Viruset lagras i kroppens arvsmassa 

och stannar därför i den hiv-positives kropp livet ut (Smittskyddsinstitutet 

2010a). Infektionen smittar genom kroppsvätskor (slidvätska, slidsekret, 
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sädesvätska och försats), slemhinnor och blod. Smittvägar för viruset är 

oskyddat samlag, oralsex, blodkontakt (blodtransfusioner, att dela sprutor och 

transplanterade organ) och från mamma till barn (Ahlin, Moberg, Thourot 

2009:14-16). Viruset smittar inte vid sociala kontakter som exempelvis kramar 

(Ahlin, Moberg, Thourot 2009:12) 

 

Aids är ett samlingsnamn för de följdsjukdomar som kan uppstå då hiv-viruset 

skadat kroppens immunförsvar påtagligt. Alltså är hiv och aids inte synonymer 

utan hiv kan leda till aids (Ahlin, Moberg, Thourot 2009:7-8).  
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2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Till den här kandidatuppsatsen har vi framför allt använt oss av nedan redovisad 

tidigare forskning. Forskningen har framför allt sina rötter i Sverige. Studier och 

skrifter från andra länder kan ha varit av intresse för oss men vi har valt att göra 

denna avgränsning då vår uppsats utgår från vad vi kallar ett Sverigeperspektiv.  

 

2.1.1 Bortom oskuldens tid 

Etnologen Anna Ljung har skrivit avhandlingen Bortom oskuldens tid. En 

etnologisk studie av moral, trygghet och otrygghet i skuggan av hiv (2001). 

Ljung lyfter fram värderingar och förhållningssätt gällande hiv och aids i ett 

land som Sverige där smittan och sjukdomen aldrig blev den epidemi som stora 

delar av världen drabbats av. Hon har för avhandlingen intervjuat fyra personer 

som lever med hiv och aids samt utgått från artiklar från det sjukdomen kom till 

Sverige och framåt. Avhandlingen för diskussioner kring de riskgrupper som 

tidigt utsågs, homosexuella (framför allt män), prostituerade, intravenösa 

missbrukare och senare även invandrare och hur medierna hjälpt till att befästa 

dessa grupper som just risk.  

 

Med intervjupersonerna för Ljung samtal om den fysiska delen av hiv och aids, 

till exempel hur kroppen påverkas av viruset, sjukdomen och 

bromsmedicinerna. Men att vara hiv-positiv får även andra fysiska 

konsekvenser, menar Ljung. Hon visar på en rädsla för sjukdomen som finns 

hos ”den friska allmänheten”, men också hos smittade själva, som tar sig i 

kroppsliga uttryck. Man är rädd för att smitta andra på sätt som man vet inte 

smittar och att friska personer kan dra sig för vanlig social närkontakt som 

kramar och handslag.  
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2.1.2 Mediernas Vi och Dom 

Mediernas Vi och Dom. Mediernas betydelse för den strukturella 

diskrimineringen (2006) är en rapport från Statens offentliga utredningar, en så 

kallad SOU-rapport, med medieforskarna Leonor Camauër och Stig Arne 

Nohrstedt som redaktörer. Utredningens uppdrag är att ”identifiera och 

kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund 

av etnisk och religiös tillhörighet” (Nohrstedt & Camauër 2006:3). Det finns 

dock avsnitt i rapporten som är tillämpbara på vår uppsats, bland annat 

introduktionskapitlet där man ger en översiktlig bild av den strukturella 

diskrimineringen samt medieforskare Ylva Brunes kapitel Den dagliga dosen. 

Diskriminering i Nyheterna och Bladet. Brune kallar sitt kapitel för en 

temperaturmätning av tre stora dagstidningar. Hon frågar sig bland annat: ”på 

vilka sätt framgår det att Sverige samt Stockholm och Malmö med omnejd har 

en etniskt heterogen befolkning?” (Brune 2006:89). Undersökandet av 

diskriminering och stigmatisering är just kopplingen till vår uppsats som på sätt 

och vis har liknande ambitioner i och med att hiv-positiva och aidssjuka 

personer ofta stigmatiseras.  

 

2.1.3 Berättelsen i sjukdomens värld 

Etnologen Georg Drakos avhandling Berättelsen i sjukdomens värld. Att leva 

med hiv/aids som anhörig Sverige och Grekland (2005) undersöker tystnader 

kring hiv och aids och varför familjer och hiv-positiva själva väljer att vara tysta 

om sjukdomen. Bland annat diskuterar Drakos kring hur tystnaderna både 

stigmatiserar och frigör dem med hiv-diagnos. 

 

2.1.4 Ideala offer, och andra 

Sociologerna Simon Lundgren och Ragnar Lundström har skrivit boken Ideala 

offer, och andra. Konstruktioner av brottsutsatta i medier (2010). Kärnan i 

boken är framställningen av offer och förövare i dagspress och tidskriften 

Misstänkt. Exempelvis jämför de liknande händelser med varandra och 

undersöker vad som betonas i de olika nyheterna. ”Ideala offer” som begrepp 

används av till exempel kriminologer och Lindgren och Lundström kommer 

fram till att ett idealt offer är utsatt, svag och fri från skuld. 
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2.2 Teoretisk ansats 

 

Som ett redskap i vår analys har vi valt att titta på hur händelser blir nyheter. 

Inom medie- och kommunikations samt journalistikforskningen finns det flera 

teorier om mediernas påverkan på dess publik. Ett exempel på sådan påverkan 

finner man i processen som gör en händelse till nyhet.  Vi har också använt oss 

av socialkonstruktivismen som ger en förklaring till hur världen är beskaffad. 

Då socialkonstruktivismen innehåller många perspektiv har vi valt att fokusera 

på sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmanns beskrivning av 

socialkonstruktivismen.  

 

2.2.1 Mediernas makt över vår kunskap – vad blir en nyhet? 

Som nämnts i inledningen till den här uppsatsen spelar medierna en stor och 

ibland avgörande roll för vad det finns kunskap om och vad som diskuteras i det 

vardagliga livet (Nohrstedt & Camauër 2006:9-10). För att en händelse ska bli 

en nyhet i medierna måste den uppfylla ett eller ett antal kriterier, händelsen 

nyhetsvärderas. Tre av de mest grundläggande kriterierna är närhetsprincipen, 

det vill säga om en nyhet ligger nära publiken i tid och rum, om händelsen är 

ovanlig eller oväntad samt om händelsen har ett nyhetsvärde för en stor del av 

befolkningen, förklarar journalistikforskaren Bengt Johansson (2004:225).  

 

Utöver dessa kriterier skriver en annan journalistikforskare, Jesper Strömbäck, 

att stereotypisering är ett tacksamt verktyg inom medievärlden då det är lätt att 

göra nyheter med hjälp av dem. Stereotyper är någonting som delas i samhället, 

någonting som skapas tillsammans (Strömbäck 2000:159-160). Medierna kan då 

effektivt använda sig av dessa stereotyper för att slippa beskriva varenda detalj 

av en person eller händelse och nyhetsarbetet blir på så sätt effektivare. Det är 

också lättare att använda sig av de bilder som redan finns i publikens 

medvetande än att försöka skapa nya, och på så sätt riskera att förvirra publiken 

som kanske inte kan identifiera den bild som man försöker förmedla. 

 

De olika stadier som händelsen eller informationen måste passera igenom för att 

tillslut bli en nyhet kallas för gatekeepeing (Hadenius, Weibull & Wadbring 
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2008:298-299). Det är på så sätt enskilda medieföretag som bestämmer vad som 

är av allmänintresse och tillräckligt viktigt för att bli en nyhet. Inom 

mediebranschen har två begrepp fått stor betydelse för hur medierna påverkar 

sin publik. Det ena är framing (Entman, Matthes & Pellicano 2009:175-177), 

också kallat förståelseramar, och det andra är agenda-setting (Coleman, 

McCombs, Shaw & Weaver 2009:147-150), att sätta dagordning.  

 

I introduktionskapitlet i Mediernas Vi och Dom skriver redaktörerna att 

medierna kanske inte bestämmer vad vi tycker och tänker, men att de utgör en 

viktig källa för våra förståelseramar, alltså vad som är ”önskvärt och icke 

önskvärt, normalt och onormalt, möjligt och realistiskt” (Nohrstedt & Camauër 

2006:9). Medierna, precis som alla institutioner med makt (Strömbäck 2000:54-

55), besitter vad som kan kallas tolkningsföreträde. Det betyder, enligt 

Strömbäck, att de har rätt att ”definiera vad ett problem består av, och därmed 

hur det ska uppfattas” (Strömbäck 2000:54-55). Redaktörerna till SOU-

rapporten Mediernas Vi och Dom menar att en stor del journalister, precis som 

resten av befolkningen, socialiserats in i ett Vi och Dom-tänk som med lätthet 

reproduceras i de medier som journalisterna arbetar i (Nohrstedt & Camauër 

2006:3).  

 

2.2.2 Dramaturgin i nyheterna 

Eftersom händelser i det verkliga livet är mycket större och mer komplexa än 

vad som ryms i tidningarna är det nödvändigt för journalister att bearbeta dem. 

Dessutom måste en nyhet vara intressant för att fånga läsarens intresse menar 

journalistikforskare Marina Ghersetti (2004:253).  

 

I Sverige följer den journalistiska berättartekniken den anglosaxiska 

dramaturgin som återfinns i exempelvis Hollywoodfilmer och tv-dramer. För att 

en berättelse ska bli en lättillgänglig, intresseväckande och meningsfull nyhet 

finns fyra grundstenar; konflikt, förändring, grundhandling och personifiering. 

Berättelsen bör ha en tydlig början, mitt och slut som följer ett linjärt 

tidsperspektiv. Konflikten är den vanligaste vinkeln inom journalistiken och kan 

handla om faror som hotar individer, grupper eller hela samhällen. 
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Personifiering handlar om att ge nyheten en eller flera huvudpersoner som 

berörs eller startar konflikten i fråga. Motstånd och viljestyrka från eller mot 

dessa personer ger berättelsen dess dramatik. Skribenten kan använda sig av 

stereotypiseringar för att underlätta identifikationen från läsarna. Det kan handla 

om att peka ut onda och goda aktörer, offer eller förövare. Elitpersoner som 

exempelvis politiker, experter eller konstnärer är de som ges mest talrum i 

texterna. Kvinnor, ungdomar, äldre och invandrare får sällan komma till tals och 

när de gör det så får de ofta rollen som allmänhet, särintresse eller offer. Kända 

personer är också en viktig ingrediens eftersom de drar publik till medierna 

(Ghersetti 2004:254-259). 

 

2.2.3 Socialkonstruktivism 

Socialkonstruktivismen ger en förklaring till hur samhället skapas och hela tiden 

reproduceras. Nyckelorden inom perspektivet är kunskap och verklighet. Inom 

socialkonstruktivismen är det viktigt att se all kunskap som kunskap oavsett om 

den är giltig fakta. Alltså behöver en persons vetande, om hur saker och ting är 

eller ter sig, inte överensstämma med vad vetenskapen anser vara sanning. All 

mänsklig kunskap utvecklas, sprids och uppehålls genom sociala situationer. 

Det kan exempelvis handla om saker man lär sig i skolan, det mamma och 

pappa lär oss eller det vi ser på tv. Denna vetskap blir och är något som vi 

oreflekterat tar för givet, vetskapen är vad vi i vardagen kallar för verklighet, det 

vi förstår vår värld utifrån. Men den konstruerade verkligheten är inte statisk 

utan föränderlig i och med människors sociala påverkan. Det är denna process 

om kunskap och vetande som vi som använder oss av perspektivet måste se och 

förstå (Berger & Luckmann 1966:1-3, 116) 

 

För att kunskap ska kunna föras vidare, exempelvis genom generationer, krävs 

en typ av symbolsystem. Exempel på ett sådant symbolsystem är ett gemensamt 

språk som gör det möjligt för människor att dela samma kunskap (Berger och 

Luckmann 1966:65-66). 

 

Vår förståelse av Berger och Luckmann och socialkonstruktivismen är att 

mänsklig och samhällelig utveckling hänger ihop. Människor som individ eller 
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grupp liksom samhället omkring oss utvecklas genom sociala konstruktioner. 

Sociala konstruktioner kan vara till exempel språkinlärning för barn. Som liten 

får vi lära oss att en viss form heter ”stol”. När vi blir äldre förstår vi 

användningsområdena som är kopplade till formen ”stol”. Vi kan sitta på den, 

klättra på den, hoppa från den och flytta på den. Ytterligare senare kommer 

andra människor vi möter bekräfta för oss att formen heter stol och vi kan börja 

se skillnad på exempelvis en stol och en pall. Vi lär oss också att stolar kan se 

olika ut. Överenskommelsen om ”stolen” mellan oss och de vi möter är en 

social konstruktion. På ungefär samma sätt skapas också normer som är en 

viktig del i socialkonstruktivismen (Berger & Luckmann 1966:132-133).  

 

Varför vi har valt socialkonstruktivismen till vår uppsats eftersom vi ser 

medierna som en viktig institution i det svenska samhället. Att läsa 

nyhetstidningar är en vana som delas av en stor del av vår befolkning. 

Tidningarna använder sig av det språk vi i Sverige delar och därför kan den 

kunskap som journalisterna tar till sig och publicerar också nå ut till och förstås 

av läsarna. Hur tidningarna eller insändarskribenterna valt att vinkla sina texter 

bygger på en överenskommelse som finns i det svenska samhället om hur en 

historia kan berättas och förstås. All kunskap som skrivs om i tidningarna 

behöver inte alltid vara vetenskapligt giltig, om än journalistens strävan varit 

detta, men det är ändå kunskap som läsaren väljer att ta till sig eller inte.  

 

Det blir intressant att sätta tolkningsföreträdet och resten av nyhetsprocessen i 

relation till socialkonstruktivismen då detta kan ge en helhetsbild av hur stor roll 

nyhetsrapporteringen har. Det medierna publicerar nås av deras publik, den 

kunskap läsaren försetts med i exempelvis tidningen förmedlar de sedan till 

andra. Kunskapen sprids på så sätt vidare och kan bli en befäst kunskap i 

samhället eftersom den reproduceras hela tiden. Journalisterna är en del av detta 

reproducerande, så väl privat som i sin yrkesroll. Ingen människa är ett blankt 

bland eller kan vara helt objektiv, så inte heller journalisterna. Journalisternas 

egna åsikter kan alltså bli en del av den kunskap vi får med oss från 

tidningsläsandet. 
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Stereotypisering är ett viktigt dramaturgiskt verktyg som kan liknas vid Berger 

och Luckmanns typifieringsbegrepp. Genom sociala konstruktioner skapas 

roller som människor intar, exempelvis rollen som mamma, lärare eller granne, 

och i rollen finns ett förväntat beteende (Berger & Luckmann 1966:72-79). 

Stereotypisering är en än mer avskalad version av typifiering som finns till för 

läsarens igenkännande. Detta hjälper oss i analysen av hur personer med hiv och 

aids porträtteras.  

 

Mediernas makt att påverka vilka ämnen som blir intressanta och diskuteras kan 

ses som viktig del i den sociala konstruktionen och reproduktionen (Berger & 

Luckmann 1966:1-3,116). Framing påverkar, som ovan nämnts, vår syn på 

exempelvis vad som är normalt och onormalt, på så vis påverkar medierna våra 

normer. Begreppet framing kan hjälpa oss att analysera hur hiv och aids 

beskrivs när det beskrivs och uppmärksamma vilka ord som då används. 
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3 MATERIAL OCH METOD 

 

 

3.1 Material och källkritisk diskussion 

 

Materialet vi har valt är tidningsartiklar från två svenska tidningar, Dagens 

Nyheter och Expressen. Anledningen till att vi tog just dessa två dagstidningar 

och inga andra var främst för att de fanns tillgängliga sedan flera år i det arkiv 

(Presstext) vi tänkt använda oss av för att hitta våra artiklar. Vi har använt oss 

av reportage, nyhetsartiklar, debattartiklar, insändare och notiser. Självklart kan 

det vara en idé att utesluta debattartiklar och insändare då författarna bakom 

dessa inte alltid är journalister och ofta har ett motiv till varför de skriver, 

exempelvis att lobba för en politisk sakfråga. Men vi anser att det är viktigt att 

titta på de här texterna eftersom det finns en ansvarig utgivare på tidningarna 

som valt att publicera dem. En debattartikel kan få väldigt stor genomslagskraft 

oavsett om en journalist står bakom den eller ej. Vår uppsats har främst 

beskrivande ambitioner, även om det kommer att vara omöjligt att inte säga 

något om det generella.  

 

Vi har valt tre nedslag i tiden, ett från 1980-talet då hiv kom till Sverige (1986) 

samt två från 2000-talet (2006 och 2009). Nedslagen från 2000-talet sträcker sig 

över ett år vardera medan artiklarna från 1986 är från årets tre första månader. 

Anledningen till att just dessa år valdes är att debatten kring hiv och aids kom 

igång ordentligt åren 1985 och 1986. Därefter hoppade vi fram i tiden för att se 

om trenderna i språkbruket och rapporteringen förändrats tjugo år senare. Vi 

ville sedan se om man kunde se förändringar under en kortare tid och hur hiv 

och aids beskrivs i medierna idag, slutet 2010. Eftersom att 2010 i skrivande 

stund inte är avslutat valde vi det år som är närmast i tiden, alltså i det här fallet 

2009 som får bli vår referens för hur det rapporteras om hiv och aids idag ur ett 

Sverigeperspektiv.   
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3.1.1 1986 

När det var dags att samla in material från 1986 var tanken från början att vi 

skulle täcka hela året. Men då artiklar från den här tiden inte finns i något 

digitalt arkiv var vi tvungna att vända oss till Kungliga bibliotekets arkiv i 

Stockholm och använda oss av mikrofilmskopior av tidningarna. Att rulla 

mikrofilm är väldigt tidskrävande då man, som i vårt fall, är tvungna att gå 

igenom hela tidningar. Det här resulterade i att vi endast, med tanke på det 

tidsutrymme som ges till en kandidatuppsats, hade tid att gå igenom tre månader 

för respektive tidning. Vi anser inte att den minskade tidsperioden utgör något 

problem för vår uppsats då vi främst kommer att använda oss av 1986 som en 

jämförelsepunkt till vårt senare material. Dessutom är de artiklar vi funnit (ur ett 

Sverigeperspektiv) under de här tre månaderna fler till antalet än de som vi 

funnit under hela år 2006 respektive år 2009.  

 

Vid mikrofilmsläsningen koncentrerade vi oss främst på rubrikerna där vi letade 

efter orden aids eller HTLV-3, vilket är den medicinska beteckningen för vad vi 

idag kallar för hiv. Vi sökte också efter ord som kan kopplas till sjukdom, vård, 

lagstiftning och sexualitet. För att effektivisera arbetet med mikrofilmen har vi 

valt att bara titta på DNs och Expressens huvudeditioner och därmed även 

utelämnat bilagor som PåStan, Månadens Mat, RuntStan och Pengarna & Livet. 

Däremot har vi läst bilagor som vi anser vara mer av en förlängning av 

huvudtidningen, så som DN Söndag och Expressens Fredag-, Lördag- och 

Söndags-bilagor. Mikrofilmsläsningen vi gjort klassar vi som noggrann men vi 

kan ändå inte hålla det för omöjligt att vi missat någon eller några artiklar som 

skulle ha varit av intresse för oss. När de tre månaderna i båda tidningarna var 

genomlästa lottade vi ut 10 artiklar från Dagens Nyheter och 10 artiklar från 

Expressen som vi sedan analyserade. 

 

3.1.2 2006 & 2009 

För att hitta artiklar till vår undersökning från åren 2006 och 2009 använde vi 

oss av tjänsten Presstext, ett av Nordens största pressarkiv som finns tillgängligt 

via nätet och ger tillgång till artiklar i fulltext.  Sökorden var hiv och aids. Antal 

artiklar vi fann redovisas i kapitel 4, Resultat och analys. Urvalet här har gått till 
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så att vi läst alla de artiklar som sökmotorn hittade och sammanställde i en 

träfflista. Eftersom Presstext här har gjort jobbet med att hitta artiklarna åt oss 

kan det finnas en risk att någon artikel har fallit utanför. Detta skulle såklart ha 

kunnat kontrolleras om vi även med 2006 och 2009 hade tittat på tidningarna i 

mikrofilmsarkivet. Detta fanns det dock inte tid till. 

 

Vid läsningen sökte vi efter orden hiv och aids och i vilket syfte de användes. 

Vissa artiklar hade sitt egentliga fokus på andra saker, som exempelvis 

svininfluensan, och använde hiv och aids som jämförelse. Dessa artiklar valdes 

bort då vi ville ha texter som hade hiv och aids som huvudfokus. Vi sökte också 

efter indikatorer på att artikeln handlade om Sverige och berörde människor 

som lever i Sverige. Alla texter som berörde Asien, Afrika och övriga världen 

kom därför inte med i urvalet. Träfflistan innefattade även artiklar om 

exempelvis svenska organisationer som arbetar i Afrika, de här artiklarna ansåg 

vi inte beröra vårt Sverigeperspektiv och togs inte med.  De texter som 

uppfyllde alla de här kriterierna var sammanlagt 33 stycken, från 2006 och 

2009, och vi bestämdes oss för att använda oss av alla dessa i vår undersökning.  

 

 

3.2 Kvalitativ textanalys 

 

Som metod till vår undersökning har vi valt den kvalitativa textanalysen. 

Metoden går ut på att ”ta fram det väsentliga innehållet genom en noggrann 

läsning av textens delar, helhet och kontext vari den ingår” (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson & Wängnerud 2007:237). Vi anser att metoden är lämplig för vår 

undersökning då det inte enbart är vad som faktiskt står i texten vi är 

intresserade av utan även de underliggande budskap som finns. Vad säger 

skribenten genom sitt ordval? Vad sägs mellan raderna? Vad kan texten säga 

om den samtid den är producerad i? 

 

En kvalitativ textanalys går till på så sätt att man ställer frågor till den text man 

valt ut. Svaren på dessa frågor blir således även svaret på uppsatsens 
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frågeställningar (Esaiasson et al. 2007:243). Rent konkret djupläser man texten 

flera gånger.  

 

Författarna till Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och 

marknad menar att det vid en textanalys är ytterst viktigt att tolkaren, i det här 

fallet vi författare till denna uppsats, är medveten om sin förförståelse och är 

reflexiv i sina tolkningar (Esaiasson et al. 2007:251). Vi som uttolkare av 

textens uppenbara och underliggande budskap måste därför akta oss för att, med 

grund i egna erfarenheter, tolka in för mycket i den text vi undersöker. All 

kunskap vi samlat på oss under vår livstid spelar in när vi använder oss av 

metoder som den kvalitativa textanalysen.  

 

Eftersom vi analyserar journalistiska texter har vi tagit hjälp av 

massmedieteoretisk textanalysmetod. För guidning och inspiration har vi använt 

oss av Britt Hulténs Journalistikanalys - En introduktion (2000). 

Massmedieteoretisk textanalys är en kvalitativ metod. Utgångspunkten är att 

språk skapas i ett sammanhang. Publik, avsikt och avsändare påverkar text och 

tal. Den kontext, där i den journalistiska textens språk kommer till, är den 

redaktionella processen. Denna process är ekonomiska villkor, institutionella 

faktorer, individuella erfarenheter och kunskap och tidens normer och 

föreställningar (Hultén 2000:7). 

 

Vi har valt att endast basera vårt material kring texter och därför inte gjort några 

intervjuer med journalisterna och författarna bakom texterna. Detta på grund av 

att vi är intresserade av att se hur de redan tryckta texterna ser ut, vad som sägs, 

inte sägs och hur de av läsarna kan tolkas. Vi ansåg också, efter att ha samlat 

ihop allt tryckt material, att det inte fanns tillräckligt med tid för kompletterande 

intervjuer. Att exempelvis bara göra en intervju med en journalist hade kunnat 

bli missvisande. Däremot anser vi att en framtida forskning inom området kan 

handla om journalisterna och redaktörerna som arbetat med rapporteringen om 

fenomenet hiv och aids.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

 

 

I det här kapitlet presenterar vi vårt resultat och de analyser vi har gjort utifrån 

vårt material. Vi har valt ut teman som vi tycker utmärker sig i texterna och som 

är relevanta för vårt syfte. I vår analys har vi fokuserat på språket, hur ord och 

uttryck får sin betydelse och blir till verklighet i form av normer som styr 

människors sätt att vara, se på andra och uppleva sig själva. 

Överenskommelsen, som är själva grunden till vårt språk, gör att vi kan dela 

kunskap (oavsett om vi tar den för sanning eller ej) genom medier som Dagens 

Nyheter och Expressen. De teman eller tendenser vi valt att fokusera på ska inte 

ses som något unikt för vissa artiklar, snarare går de igen, på ett eller annat sätt, 

i större delen av vårt material. De exempel vi plockar fram är de mest tydliga 

eller typiska för alla artiklar.  

 

Materialet har varit olika svårt att analysera. Det finns texter i vårt material som 

är väldigt opartiska och neutrala i sin framställning, detta ser vi som mycket 

positivt. Det är dessa artiklar som varit extra svåra att analysera då de inte ger 

mycket tolkningsutrymme. Tyvärr, är det knappt någon av dessa neutrala texter 

som berör porträttering av hiv-positiva, snarare är det den mer medicinska delen 

av smittan som behandlas. 

 

 

4.1 Vad hittade vi?  

 

Vi har här valt att göra en enklare redovisning av det material vi hittat för att ge 

en helhetsbild av hur rapporteringen kring hiv och aids sett ut under våra 

undersökningsperioder. Det vi gjort kan liknas vid en kvantitativ metod där man 

räknar olika företeelser i till exempel en tidning. Vi har gjort tabeller av de 

artiklar vi funnit samt hur många som är skrivna ur det vi kallar för ett 
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Sverigeperspektiv. Anledningen till att vi gjort detta räknande är för att kunna se 

om rapporteringen ur ett Sverigeperspektiv har minskat.  

 

4.1.1 1986 januari-mars 

De artiklar vi hittade och valde ut vid mikrofilmsläsningen från januari till mars 

1986 redovisas i tabell 4:1. Överlag var det mycket artiklar som berörde aids 

och de allra flesta texter var ur ett så kallat Sverigeperspektiv. Det var alltså få 

artiklar under de tre månader vi studerade som behandlade aids som en fråga för 

andra länder än Sverige. Detta är inte förvånande då aids vid den här tidpunkten 

var ett konkret hot mot landets befolkning. När aidssjuka eller aidssmittade 

omskrevs i texterna pratade man ofta om riskgrupper, drogmissbrukare, 

homosexuella och prostituerade. Nära hälften diskuterade även sex och 

sexualitet som risk. Tydligt är att man i artiklarna utgår från de utnämnda 

riskgrupper som pekades ut under sjukdomens första år.  

 

Nedan har vi redovisat hur många artiklar ur ett Sverigeperspektiv som vi fann 

totalt i vår undersökning innan urvalet till analysen gjorts. I mars 1986 mördas 

Sveriges statsminister Olof Palme och händelsen får, av förståeliga skäl, stort 

utrymme i våra två tidningar. Expressen hade i början av månaden mars en 

artikelserie om aids i en av tidningens helgbilagor. Två av texterna finns med i 

vårt analyserade material (se Sima Expressen 860302 & Torshall Expressen 

860302).  Artikelserien verkade gå läsarna oberört förbi då knappt några 

insändare eller artiklar skrevs till följd av denna. Vi tror att publikens intresse 

under den här månaden främst låg hos mordet på statsministern och att 

artikelserien troligtvis hade väckt mer debatt om den publicerats vid ett annat 

tillfälle. Exempelvis intervjuades en läkare som menade att vi inte längre får se 

sex som ett tidsfördriv (Sima Expressen 860302). 
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Tabell 4:1 Artiklar från mikrofilmsläsning,  januari-mars 1986 

 

4.1.2 2006 & 2009 

För åren 2006 och 2009 använde vi oss som sagt av sökmotorn Presstext och 

sökorden vi tog hjälp av var hiv och aids. Vissa av artiklarna förekom vid båda 

sökorden, dessa är då redovisade två gånger i tabell 4:2. Vid sökningen 

innefattades även artiklar som inte i första hand handlar om hiv eller aids, 

exempelvis debattinlägg om sprututbytesprogram utan huvudfokus på hiv och 

artiklar som endast använder sig av hiv och aids som synonym eller liknelse. 

Dessa artiklar är också medräknade i tabellen nedan under Antal artiklar.  

 

År Tidning Sökord Antal 
artiklar 

Antal artiklar 
ur ett Sverige-
perspektiv  

2006 Dagens Nyheter Hiv 75 Antal för båda  

2006 Dagens Nyheter Aids 110 sökorden: 18 

2006 Expressen Hiv 41 Antal för båda 

2006 Expressen Aids 63 sökorden: 3 

2009 Dagens Nyheter Hiv 63 Antal för båda 

2009 Dagens Nyheter Aids 56 sökorden: 5 

2009 Expressen Hiv 39 Antal för båda 

2009 Expressen Aids 27 sökorden: 7 

Tabell 4:2 Artiklar från Presstextsökning, 2006 och 2009 

 

När man under 2006 och 2009 beskriver personer med hiv eller personer som 

riskerar att få hiv är det framför allt narkomaner som omtalas. Därefter nämns 

främst homosexuella och invandrare som personer som riskerar att vara eller bli 

Tidning Månad Antal artiklar ur ett 
Sverigeperspektiv 

Dagens Nyheter januari  26 

Expressen januari 14 

Dagens Nyheter februari 11 

Expressen februari  9 

Dagens Nyheter mars 17 

Expressen mars 5 
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smittade. Den huvudsakliga smittvägen som nämndes i rapporteringen i Dagens 

Nyheter och Expressen var sexuellt umgänge.  

 

Utifrån tabellerna ovan anser vi att man kan dra slutsatsen att rapporteringen om 

hiv och aids ur ett Sverigeperspektiv har minskat i jämförelse med 1986. Varför 

det kan vara så försöker vi svara på i kapitel 5 Avslutande diskussion. Vi kan 

också se att det under 2006 och 2009 har funnits många artiklar som förknippas 

med hiv och aids (se tabell 4:2 Antal artiklar) men att det är få som faktiskt 

behandlar ämnet ur ett Sverigeperspektiv (se tabell 4:2 Antal artiklar ur ett 

Sverigeperspektiv). 

 

 

4.2 Fortfarande bögarnas sjukdom?  

‒ En analys kring riskgrupper 

 

Det man kan se i vår undersökning är att man fortfarande i rapporteringen 

fokuserar mycket på riskgrupperna, även om man under 2000-talet, till skillnad 

från 1986, inte alltid använder benämningen riskgrupp. 2006 och 2009 var det 

dock personer som faller inom riskgrupperna som texterna handlade om, 

exempelvis en insändare om att man inte ska behandla homosexuella män som 

smitthärdar och tillåta dem att donera blod, en nyhetsartikel om att somaliska 

män ”tar in” hiv-viruset till Sverige och smittar sina fruar samt en debattartikel 

om att Stockholms narkomaner måste få rena sprutor (Henriksson Dagens 

Nyheter 060920, Hamrud Dagens Nyheter 090813, Bard, Brihed, Monke & 

Wassén Dagens Nyheter 090811). 

 

4.2.1 Experter, experter, experter och så en narkoman 

2006 publicerade Dagens Nyheter en artikelserie under vinjetten ”Leva med 

hiv: hiv i Sverige tio år efter bromsmedicinerna”. Artikelserien är ett undantag 

från resten av materialet i många avseenden, bland annat för att det är endast här 

vanliga personer med hiv intervjuats i tidningarna. I de övriga texterna har dock 

popartisten Andreas Lundstedt citerats två gånger, varav en gång är tagen ur 
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hans tal från Qx-galan.1 Ingen av våra andra artiklar som vi analyserat, från 

2006 och 2009, låter personer som har hiv eller aids komma till tals. Det är 

också i den här artikelserien vi fann en porträttering som var så gott som neutral 

i sin framställning (se Kantor Dagens Nyheter 060131). 

 

Majoriteten av artiklarna i vårt material som på något sätt berör människor med 

hiv handlade om narkomaner. I våra artiklar från 2009 kom dock ingen av de 

berörda till tals utan blev föremål för en het debatt politiker och läkare emellan 

om sprututbytesprogrammens vara eller icke vara (Bard, Brihed, Monke & 

Wassén Dagens Nyheter 090811, Bromme, Rohdin, Lindquist & Johansson 

Dagens Nyheter 090818, Ekström & Kåberg Dagens Nyheter 090825). Med 

undantag för artikelserien, ”Leva med hiv”, såg rapporteringen kring 

narkomaner och hiv likadan ut under 2006. Det pågick ingen debatt men i de 

artiklar vi funnit så kommer endast experter och människor som jobbar med 

missbruksvård till tals. Rapporteringen från 1986 följer samma mönster, 

narkomanerna gavs aldrig ordet.  

 

Det vi kan se i debatten från 2009, och som avspeglar sig i de andra texterna 

som berör temat, är att det är en väldigt klinisk debatt. Med det menar vi att den 

inte går in på personliga människoöden utan diskuterar sakfrågor med hjälp av 

siffror, vetenskaplig fakta och politisk ideologi. För att läsaren ska kunna bjudas 

in till en känslomässig gemenskap med den/de drabbade i frågan krävs att 

journalisten gör ett medvetet stilval i texten. Detta kan göras genom att 

textförfattaren skriver in budskap och ställningstaganden mellan raderna eller i 

valet av språk och fakta (Hultén 2000:77-81). Denna känslomässiga gemenskap 

är svår att finna i många av texterna. Dramatiken byggs inte upp kring 

narkomanernas liv, kamp eller oro utan av samhällets och experternas oro. Den 

stereotypisering som skrivs in, mellan raderna eller i klartext, är att 

missbrukarna själva inte klarar av att hantera risken att bli smittad eller att föra 

smittan vidare. Ett exempel från 1986 är en nyhetsartikel som handlar om den 

första tvångsvårdsdomen.2 Den dömde var en man med narkotikamissbruk och 

                                                 
1 Qx-galan är en svensk gay-gala som hålls årligen. 
2 Från och med 1986 har vården kunnat tvångsvårda personer som man anser inte håller sig till 
Smittskyddslagens föreskrifter (Sörberg 2008:134). 
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läkaren var tydligt oroad över hur mannen skulle stoppas från att föra smittan 

vidare. 

 

Efter kanske en veckas avgiftning återstår det svåraste arbetet - att försöka övertyga 

narkomanen om att han inte bör utsätta andra för risken att smittas av aids (Westmar 

Dagens Nyheter 860110) 

 

 Det anmärkningsvärda med den här artikeln är synen på mannen i fråga. Att 

han själv inte skulle ha samvete eller förståelse nog att inte smitta andra. Ljung 

skriver om hur narkomaner hamnade i fokus under tvångsvårdsdebatten under 

1980-talet. De ansågs vara farliga och opålitliga (Ljung 2001:30), vilket citatet 

ovan blir ett tydligt exempel på. I vårt material kan vi se att tonen under 2000-

talet mildras, man uttrycker sig inte i lika hårda ordalag men det är tydligt att 

synen på narkomaner som de Andra lever kvar. Att de allra flesta artiklarna i 

vårt material utesluter narkomanernas röster väcker frågan om det är en allmän 

uppfattning att missbrukare inte har kunskap nog att uttala sig i hiv-debatten? 

Som vi ser det omyndigförklaras de i rätten att uttrycka sina åsikter. Siffrorna 

över antalet narkomaner eller antalet hiv-smittade narkomaner får istället 

representera och placera ett stort antal individer i en homogen grupp. 

 

4.2.2 De promiskuösa får mest hiv – en debatt om kondomer 

Gemensamt för alla våra tre undersökningsperioder är att de innehåller artiklar 

och debatter om promiskuitet och kondomanvändning. I tre debattartiklar från 

2006 och i en debattartikel från 2009 diskuterades sexuellt riskbeteende bland 

svenskar och hur man jobbar bäst hiv-preventivt. Debattörerna är överens om att 

kondomer skyddar mot hiv men tycker inte att det är tillräckligt. I vissa fall 

anses påhejandet av kondomanvändning överskugga upplysningen om ett 

mindre riskfyllt sexualbeteende. Det skrivs inte ut i klartext men mellan raderna 

kan man förstå att skribenterna och citerade i texterna menar att människor, trots 

information, ändå inte använder kondomer. Därför menar de att man måste 

komma åt det sexuella riskbeteendet, vilket ofta skrivs ut som promiskuöst. Med 

promiskuöst menar man flera olika sexpartners, sex tidigt i relationen, otrohet 

inom äktenskapet och one night stands (se Malmgren Dagens Nyheter 060816, 
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Malmgren Dagens Nyheter 060818, Andersson Expressen 060803, Lidström 

Expressen 090320).  

 

I samma artiklar är det de heterosexuella som blir föremål för debatten om 

promiskuiteten. Det är deras sexvanor som diskuteras. Ungdomarna blir 

utpekade som en grupp och indirekt som heterosexuella. I och med att andra 

könssjukdomar ökar pekas ungdomarna ut som en möjligt framtida riskgrupp. 

Men denna oro fanns redan år 1986 i nyhets- och debattartiklar. I texterna 

ansågs den fria sexualiteten vara hotad, ungdomar levde ett riskfyllt och naivt 

liv, människor ignorerade den egna sårbarheten och även heterosexuella kunde 

komma att drabbas (Narti Dagens Nyheter 860116, Älskar livet och bor i 

Stockholm Expressen 860203, Sima Expressen 860302, Torshall Expressen 

860302).  Ett exempel på hur den heterosexuella promiskuiteten beskrivs är ett 

citat från debattartikeln ”Roland E Andersson vill att Sverige lär av Uganda: 

Bara avhållsamhet kan vinna kampen mot hiv”, i Dagens Nyheter 2006. Citatet 

är från chefen vid centrum för sexuell hälsa i Malmö: 

 

Idag verkar det okej att ha sex med vem som helst, hursomhelst och när som helst. 

Förr hade man en sexpartner. I dag är det inget konstigt att ha tre relationer 

samtidigt. (Andersson Dagens Nyheter 060803) 

 

Innehållet i texterna kan jämföras med Anna Ljungs resonemang om 

moralkonservativa tankegångar (Ljung 2001:40). Hiv och aids ses inte först och 

främst som en konsekvens av ett virus utan som något som drabbar individer 

och grupper som lever moraliskt fel. Ljung menar att kärnfamiljen, ur detta 

synsätt, är själva grunden till ett lyckligt samhälle. Det sekulariserade samhället 

och avståndstagande från äldre traditioner blir syndabocken för att hiv sprids. 

Ljung menar att detta synsätt har en historisk grund. Olika sjukdomar har 

förknippats med lägre klasskikt i samhället och oron har varit att dessa 

sjukdomar i framtiden skulle komma att sprida sig till övriga befolkningen 

(Ljung 2001:41).  

 

Detta kan jämföras med hur hiv har förknippats med de så kallade riskgrupperna 

i samhället. I debattartiklarna, som diskuteras ovan, uttrycks också en oro för att 
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viruset ska spridas/ ta fart bland heterosexuella. Skribenterna menar att 

sexualmoralen förfallit. Debattörerna uttrycker bland annat irritation över 

ständiga påhopp på katolska kyrkans avhållsamhetsmetod och en av 

skribenterna menar att diskussionen om avhållsamhet till och med har blivit 

tabu i Sverige (se Malmgren Dagens Nyheter 060816, Malmgren Dagens 

Nyheter 060818, Andersson Expressen 060803, Lidström Expressen 090320).  

 

De förståelseramar som finns i texterna är att vi har ett mer sexuellt öppet och 

frisläppt samhälle. Att ha flera olika sexpartners eller att leva ensam är inte 

konstigt, i alla fall inte bland unga människor. Däremot ser vi att sättet man har 

sex på kan ifrågasättas, exempelvis om man köper sex, om man har sex med 

någon av samma kön eller allt för ofta byter partner. I texterna kan också utläsas 

att vi har haft en tradition av avhållsamhet. Då var ett monogamt giftermål 

mellan en man och en kvinna det normala och sex innan eller utanför 

äktenskapet var inte accepterat. Skribenterna behöver i princip bara skriva ut 

exempelvis katolska kyrkan eller avhållsamhet för att läsaren ska förstå vad han 

eller hon menar. Vi tolkar att författarna bakom debattartiklarna har en agenda 

att ifrågasätta den fria sexualiteten genom att peka på dess konsekvenser och 

föra fram den gamla traditionen som lösningen.  

 

Andra artiklar som berör promiskuitet och sexualitet har inte alltid en lika stark 

agenda att förespråka avhållsamhet som den ultimata lösningen. Men de 

beskriver sexuella livsstilar och betonar riskbeteenden. Exempel på detta är 

Johan Hiltons artikel i Expressen, Aids ansikte, där Sighsten Herrgård beskrivs 

som en bisexuell man som ”flyr närmast periodiskt från kvinna till man till 

kvinna till man” (Hilton Expressen 091201). I Jan Kantors artikel i Dagens 

Nyheter, Leva med hiv: Mikael lekte med livet, där Mikael beskrevs ha levt 

”sexuellt utåtriktat och hade olika förhållanden” (Kantor Dagens Nyheter 

060204). Och i Daniel Tarschys debattartikel i Dagens Nyheter, Ett ovanligt 

elakt virus, säger han att det bara är en tidsfråga innan viruset når människorna 

utanför riskgrupperna (Tarschys Dagens Nyheter 860121). 
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Sammanfattningsvis kan vi med det här avsnittet säga att fenomenet riskgrupper 

fortfarande är aktuellt i nyhetsrapporteringen. Mediernas aktiva val, att under 

våra undersökningsår, porträttera vissa människor med hiv och val att publicera 

vissa debatt- och nyhetsartiklar är med och reproducerar bilden av vem som är 

möjligt hiv-positiv. På så sätt har medierna använt sitt tolkningsföreträde, 

medvetet eller omedvetet, att ”definiera vad ett problem består av, och därmed 

hur det ska uppfattas” (Strömbäck 2000:54-55). I det här fallet är hiv främst ett 

problem som kopplas till narkomaner och invandrare (Sörberg 2008:133). I våra 

undersökta artiklar porträtteras också homosexuella män, som var den första 

grupp människor som pekades ut som riskgrupp (Ahlin, Moberg & Thourot 

2009:5-7).  

 

En intressant anekdot i sammanhanget är att man på Smittskyddsinstitutet 

hemsida har en lista över ”preventionsgrupper” (Smittskyddsinstitutet 2010b). 

Alltså grupper som skulle löpa större risk att utsättas för smittan eftersom 

viruset är mer utbrett inom gruppen. Rent statistiskt finns det belägg för att en 

del grupper är mer utsatta för hiv men inom sjukvården har man bytt ut det 

gamla ordet riskgrupper mot preventionsgrupper. Prevention betyder 

förebyggande. Skillnaden i orden ligger på så vis i att man under 80-talet 

pratade om grupper som i större utsträckning riskerade att smittas eller bära på 

hiv och under 2000-talet pratar man om att jobba förebyggande mot dessa 

grupper. Det skulle kunna vara det här tänket som skribenterna använder sig av i 

författandet av sina texter. Vår tolkning är däremot att journalisternas och 

publikens föreställningar om vem som bär på hiv vilar på gamla fördomar från 

sjukdomens första år. Denna tolkning gör vi eftersom en arbetsmetod som 

journalister arbetar med är att använda sig av de sanningar (stereotyper) som 

redan finns i samhället. Detta är lättare än att utmana dem och beskriva personer 

utom riskgrupperna. Problemet med indelandet i grupper om risk och ickerisk 

ger signaler om att grupperna skulle vara konstanta. Detta kan göra att de 

personer som inte identifierar sig med riskgrupperna inte tycker sig behöva 

fundera kring ett riskfullt beteende. 
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4.3 Bland offer, hjältar och förövare  

– porträttering av hiv och aids 

 

I nyhetsrapporteringen är det tacksamt att använda sig av olika tekniker för att 

förenkla och förtydliga händelser som görs om till nyheter. Bland annat kan 

man leta efter konflikter att gestalta. Konflikten är en typ av händelse som 

publiken lätt kan identifiera sig med och som dessutom skapar en spännande 

framställning och en tydlig avgränsning (Ghersetti 2004:255-256). En klassisk 

konflikt är den mellan ett offer och en förövare.  

 

4.3.1 Offer och förövare 

I de flesta av de artiklar vi har analyserat finns en tydlig offer och förövare-

tendens. Ylva Brune menar att medierna har en stor roll i hur det socialt farliga 

och opålitliga karakteriseras (Brune 2006:4). Simon Lindgren, professor i 

sociologi, och Ragnar Lundström, doktorand i sociologi,  skriver, i boken Ideala 

offer, och andra, om hur brottsoffer beskrivs med bland annat ålder, 

personlighetsdrag och familjerelationer. Ord som används är bland annat glada, 

sympatiska och hjälpsamma. Denna gestaltning förstärker offrens oskuld. Men 

konsekvensen av att metodiskt använda denna offerbild i berättandet gör att de 

som inte passar in i mallen exkluderas från offerporträtteringen (Lindgren & 

Lundström 2010:37,44).  

 

Det fanns exempelvis inga narkomaner som beskrevs som direkta offer i våra 

texter. Vi tolkar det som att deras missbruk inte passar in i bilden som 

oskuldfull. Vidare skriver Lindgren och Lundström att poängen med att använda 

denna statiska offer och förövar-mall är att den känns igen av läsarna. Publiken 

är säkert medvetna om att alla historier som berättas på något vis är vinklade. 

Att det finns flera möjliga perspektiv. Men genom ett välkänt narrativt mönster 

får vi hjälp att ordna och hantera verkligheten. Vi får genom berättelsen en 

gemensam kunskap om vad som i olika situationer kan hända och vad som 

borde hända (Lindgren & Lundström 2010:44). 
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Ett exempel på hur offer och förövare porträtterats, i vårt undersökta material, är 

en debattartikel och en nyhetsartikel under 2009 som berättar om somaliska 

kvinnor som smittats eller riskerar att smittas av hiv av sina män. I 

debattartikeln anklagas männen för att åka till Somalia och vara otrogna 

antingen genom att gifta om sig tillfälligt eller besöka prostituerade. En 

liknande varning utfärdades i två debattartiklar från 1986. Även då var det män 

som var förövarna och deras fruar och flickvänner offer för deras otämjda 

sexlust. Under 1986 var det bisexuella och otrogna män som under 

lunchrasterna besökte mörka lokaler och hade sex med anonyma människor. 

Risken var då som nu att männen skulle ta med sig smittan in i familjen. 

Kvinnorna blir offer, männen blir förövarna (se Nordin Dagens Nyheter 

860324, Musesultan Expressen 090114, Nordin Dagens Nyheter 860203, 

Hamrud Dagens Nyheter 090813). 

 

Nedan har vi, med hjälp av Britt Hulténs modell (jfr 2000:63), gjort en 

jämförelse mellan två debattartiklar som behandlar en liknande diskussion, den 

om ansvar.  

 

 DN 1986, 24 mars 
Män tar ej ansvar för 

aidssmittan 

Expressen 2009, 14 
januari 

Kräv hiv-test för att 
ha sex med maken.  

   
 

Inledning 
 

Män har sex med okända 
män på lunchen och efter 

jobbet. Kvinnor, ställ 
kondom som villkor för 
samlag! Uppmanar Vera 

Nordin 

 
Somalier som haft sex 

under besöket i 
hemlandet riskerar att 

smitta sina fruar, 
skriver Gibril 
Musesultan, 

kontaktperson för 
Somaliska hälsoteamet. 
/…/ “Vägra ha sex med 

era män som varit i 
Somalia så länge de inte 

hiv-testar sig”  
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Kvinnans roll 

 
/…/ Att hjälpa, vårda, 

vaka över sjuka barn och 
vuxna har i alla tider varit 
kvinnogöra. Vi har prisats 
för vår inlevelse i andras 

lidande. Vi gjorde 
örtmediciner och förlöste. 

Men häxbålen brände 
kloka gummor, och 

jordemödrar ersattes av 
manliga läkare. 

Sjuksystrarnas “kall” 
återstod. Hemma och på 
sjukhus står fortfarande 

mest kvinnor för den 
“nära” vården. De tröstar, 

matar, byter, lyssnar.  

 
/…/ Jag är också oroad 
över tecken på att det 

finns somaliska kvinnor 
som börjat söka tröst 
genom att missbruka 

khat. I många somaliska 
familjer är kvinnan den 

sammanhållande 
kraften. Om också 

kvinnor börjar 
missbruka khat kommer 
familjer att splittras och 

värst av alla drabbas 
barnen.  

 
Hur smittan 

når kvinnorna  

 
/…/ Kvinnor som söker 
nya partner, sambor och 
gifta som har bisexuella 
eller helt enkelt otrogna 
män kan när som helst 

vänta sig att bli smittade. 
/…/ En man som är gay 

och lever i ett fast 
förhållande berättar för 

mig om ett ställe i 
Stockholm. Precis som i 

pjäsen “Arnold” på 
Klarateatern har män där 
sex med osedda i mörka 
rum. De ser på porrfilm 
och har sex vid ihåliga 

bardiskar eller genom hål 
i väggarna - med okända 
människor. Utanför står 
rader av bilar på dagtid. 
Män använder ofta hela 
lunchen till sex, eller de 
går hit direkt efter jobbet 

innan de åker hem till 
familjen i förorten.  

 
/…/ Det gäller inte alla, 
men många somaliska 
gifta män har sex med 
andra kvinnor när de 
besöker sitt hemland. 
Ibland handlar det om 
prostituerade kvinnor. 

Ibland gifter sig 
mannen tillfälligt med 

en annan kvinna i 
Somalia, men håller det 
nya äktenskapet hemligt 

för sin fru hemma i 
Sverige. Detta är en 
viktig förklaring till 

varför utbredningen av 
hiv är större bland 
svensksomalier än 

bland svenskar eller 
andra invandrargrupper.  
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Uppmaningen 

 
/…/ Så kvinnor börja 
undervisa era barn, 

ungdomar och män om 
aids. Låt testa dig och köp 
hem bra kondomer. Kan 

våra systrar, hororna, 
hålla upp en kondom som 
villkor för samlag så kan 

vi. 

 
/…/ Vi uppmanar nu 

alla somaliska kvinnor 
att vägra ha sex med 

män som varit i 
Somalia, så länge de 

inte hiv-testar sig.  

 

De två debattartiklarna, trots att det är mer än 20 år emellan dem, visar stora 

likheter i sin dramaturgiska uppbyggnad. Redan i inledningen läggs det på 

kvinnans ansvar att använda kondom och tvinga sin make att testa sig. Detta för 

att männen verkar oförmögna att själva ta sitt ansvar. Varför skulle de? Bilden 

de båda textförfattarna ger läsaren är att männen både är otrogna och ljuger om 

det. Föreställningen av hur en kvinna är, könsnormen, genomsyrar båda texterna 

och beskrivs med ord som tröstande, vårdande och familjens sammanhållande 

kraft. Kvinnornas obegränsade godhet och oskuldsfullhet gör dem till 

tacksamma offer i aidsdramat (Lindgren & Lundström 2010:37). Ovetande om 

sina mäns svek tar de hand om familj och medmänniskor.  

 

Männen däremot sviker sina goda fruar, de har sex med prostituerade och 

anonyma människor på sexklubbar och dessutom antas några vara bisexuella 

vilket bryter mot den heterosexuella normen.3 I slutet av båda texterna 

uppmanas kvinnorna att ta sitt ansvar för att undervisa hela familjen om aids, 

kräva kondom och neka sex tills det att ett hiv-test tagits. Så i slutändan hålls 

både mannen och kvinnan ansvarig för att hålla smittan utanför familjen. 

Utifrån den här jämförelsen kan vi se att debatten om ansvar inte ändrats 

avsevärt på 20 år. Normen tycks fortfarande vara att kvinnor, i alla fall vissa, 

bär ansvar för vad deras män gör.  

 

De undantag från att kvinnor framställs som offer som vi kunnat se är två så 

kallade hiv-kvinnor. Den ena är en prostituerad ung kvinna som också 

misstänks för att ha bedrivit koppleriverksamhet, den andra är en 

                                                 
3 Heteronormativitet handlar om hur heterosexualitet blir till det normala och önskvärda genom 
relationer, handlingar, institutioner och strukturer (Svensson 2007:22). 
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medelålderskvinna som dolt sin hiv-diagnos för sin familj. Den senare döms, 

enligt tidningsartikeln, till ett två och ett halvt år långt fängelsestraff samt att 

betala böter till sin familj.  

 

Redan då fick hon förhållningsregler om vem hon ska upplysa om sin hiv-smitta och 

om att hon har skyldighet att informera sin omgivning. Och har man en gång fått 

förhållningsorder så gäller de hela tiden, även om man flyttar, säger kammaråklagare 

Tord Josefson i Helsingborg till Dagens Nyheter. (Sörbring Dagens Nyheter 060429) 

[vår kursivering] 

 

I en artikel ur DN från 2006 berättas om en ung man som smittats av sin 

mamma. Mamman faller in i vad som beskrivs vara en dålig människa; hon har 

ett förflutet som narkoman, hon fick sin hiv-status som senare utvecklades till 

aids genom att ha använt smutsiga nålar och fört smittan vidare till sitt barn. 

Ändå porträtteras kvinnan inte som en förövare, snarare tvärtom. “Han bryr sig 

inte om att det var hans mamma som smittade honom ‘Hon skaffade sig inte hiv 

frivilligt, precis. Så det spelar ingen roll, hon är min mamma för det. Jag saknar 

henne så otroligt mycket’” (Svensson Dagens Nyheter 060202). 

 

Till skillnad mot den prostituerade kvinnan och kvinnan som undanhöll sin hiv-

status för sin familj blir den här mamman förlåten, i alla fall av sonen. 

Skillnaden är också att den här mamman går ut och berättar om sin hiv-status, 

även offentligt i tv. Vidare beskrivs i artikeln hur den andra kvinnan som valde 

att inte berätta ”förtigit”, har ett ”stort ansvar” i och med sin smitta och framför 

allt att det hade varit skillnad ”om hon hade varit ärlig” (Sörbring Dagens 

Nyheter 060429). Den här kvinnan får helt klart rollen som förövare, hon är 

kriminell i och med sin oärlighet. Ändå skiljer sig de tre kvinnornas historier 

inte så mycket åt. De har begått samma ”brott”, de har utsatt andra för 

smittorisk, men ändå framstår den ena kvinnan mer som ett offer än en förövare.  

 

Kvinnan som berättat om sin diagnos ”benådas”, utmålas inte som en förövare, 

från sitt ”brott”, att ha smittat sin son, och detta i och med att hon berättat om 

sin smitta. Hon var ärlig och passar då in i rollen av en god människa. I det 

västerländska samhället och den anglosaxiska berättartraditionen är normen att 
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en god människa inte ljuger. Vi anser att det verkar finnas ett krav på att berätta, 

från samhällets sida, om man inte ska klassas som en förövare. Hade kvinnan 

som dolde att hon var hiv-positiv berättat hade hon troligtvis istället varit ett 

offer.  

 

Här återvänder vi till Ylva Brunes kapitel i Mediernas Vi och Dom. Brune 

beskriver hur ”nyhetsjournalistiken behöver/…/ motsatser, polariseringar och 

konflikter för att formulera sig” (Brune 2006:91). Det Brune menar är att 

konflikter underlättar skribentens framställning då publiken redan känner till 

den typen av artiklar. Skribenten behöver inte göra någon djupare förklaring då 

publiken tydligt kan se att det finns en ond och en god sida i den här berättelsen. 

Behovet av motsättningen mellan kvinnan och hennes familj är större än önskan 

att nyansera kvinnan och göra henne till en människa som begått ett misstag.  

Skulle skribenten försöka sig på att göra kvinnan till ett offer finns det en risk 

att publiken blir förvirrad i och med att hon också beskrivs som kriminell då 

hon dömts till fängelse. 

 

4.3.2 Hjältarna 

I artiklarna från 2009 var Alcazar-sångaren Andreas Lundstedt i ropet. Han 

hade kommit ut som hiv-positiv efter hot om att få sin hiv-status avslöjad. För 

sitt mod blev han tilldelad priset Årets homo på Qx-galan. Den svenska 

kändiseliten och politiker var på plats för att hylla honom som en hjälte (Persson 

Expressen 090203). Men popsångaren är inte den första svenska kändis som 

gått ut och berättat om sin hiv-diagnos i medierna. Under 1980-talet gick den 

svenske modeskaparen Sighsten Herrgård ut och berättade att han var aidssjuk. 

Även han prisades för sitt mod och benämndes som en hjälte (Hilton Expressen 

091201). 

 

Det Andreas Lundstedt och Sighsten Herrgård har gemensamt är att de båda är 

kända personer, de är män och att de är homo- respektive bisexuella. De bryter 

alltså mot den heterosexuella samhällsnormen men är kända personer som 

uppskattas och älskas av många. De är män men i och med att de är ärliga om 

sin hiv-status så utsätter de inte någon för en risk. I nyhetsdramaturgin blir de 
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martyrer som trotsar risken att bli utstötta, hatade eller ses som potentiellt 

farliga. De vågar ge sjukdomen ett ansikte. Berömmelse är kopplat till någon 

form av begåvning, någonting som andra människor ser upp till eller kan 

identifiera sig med. Eftersom deras fans och beundrare känner en personlig 

koppling till dessa människor är det lättare att känna medkänsla.  Detta gör dem 

till tillfredsställande huvudroller i berättelsen. Dessutom lockar deras kända 

ansikten läsare till tidningen (Ghersetti 2004:257-258). En annan aspekt i 

möjligheten till att få hjälterollen är att kända människor endast existerar på 

distans. Fans och beundrare behöver aldrig komma fysiskt nära den verkliga 

människan och behöver därför inte fundera över riskerna. 

 

I vårt material var det svårt att hitta ”vanliga människor” med hiv som 

porträtterades som hjältar. I Dagens Nyheters artikelserie ”Leva med hiv” 

berättar en av intervjupersonerna om sin mamma som gick ut i tv och berättade 

om sitt liv som hiv-positiv. Hennes mod fick dock andra konsekvenser. I 

området där hon och hennes familj bodde tilläts inte hennes barn att leka med de 

andra barnen på grund av hennes hiv-diagnos (Svensson Dagens Nyheter 

060202). Kanske sågs hon som modig av tv-tittarna men för de som fanns i 

hennes direkta närhet blev hon en risk. I samma artikelserie ställer tre av 

intervjupersonerna upp med sina riktiga namn, varav en av dem med både för 

och efternamn. De berättar sina personliga berättelser för den som vill läsa 

vilket också kan ses som modigt. Men ingen av dem framställs som hjältar (se 

Kantor Dagens Nyheter 060131, Svensson Dagens Nyheter 060201, Kantor 

Dagens Nyheter 060204). 

 

 

4.4 Vem har hiv i Sverige idag - på riktigt?  

‒ Om tystnad och andrafiering  

 

4.4.1 Andrafiering 

I artiklarna har vi hittat att man beskriver aids som en svår sjukdom, en sjukdom 

som främst berör de Andra. Detta har vi kunnat se bland annat genom att det 

fortfarande finns en rapportering kring riskgrupper (se 4.2 Fortfarande bögarnas 
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sjukdom?). Vi har också kunnat se det genom de artiklar vi valt att inte analysera, 

de som inte passade in i uppsatsens kriterium om Sverigeperspektiv. Den stora 

majoriteten av artiklar handlade om hiv och aids i S:t Petersburg och olika länder i 

Afrika. Det finns även en skillnad i rapporteringen mellan de artiklar som skrivs 

om Sverige och exempelvis Afrika. Artiklarna ur ett Sverigeperspektiv handlar 

om hiv medan artiklarna som inte är ur detta perspektiv snarare handlar om aids. 

Under perioden vi undersökte år 1986 menade man att personer som inte var 

sjuka i aids men bar på hiv-viruset endast var smittbärare. Huvudfokus under 

1986 låg alltså på sjukdomen, aids. I artikelserien ”Leva med hiv” säger flera av 

de intervjuade, som redan var smittade då bromsmedicinerna kom till Sverige, att 

det var en stor omställning att gå från att ha fått en dödsdom till att ställa in sig på 

att man kan få ett långt liv, något som återfinns även i exempelvis Ljungs Bortom 

Oskuldens tid (se exempelvis Kantor Dagens Nyheter 060204 och Ljung 2001).  

 

Det här mönstret i rapporteringen skulle kunna sammanfattas så att i Sverige har 

man gått från att vara aids-sjuk och döende till att, sedan bromsmedicinerna, vara 

hiv-positiv och levande. Sjukdomsförloppet i Sverige behöver inte få samma 

dramatiska konsekvenser som tidigare. Utvecklingen är inte densamma i fattigare 

länder. Bromsmediciner är dyrt och många blir därför utan, förklarar etnologen 

Georg Drakos (2005:20). Man får fortfarande aids i fattigare länder medan man i 

västerlandet får hiv. Lidandet och döden blir de Andras, inte Sveriges. Anna 

Ljung menar att ”den bakomliggande logiken är att ’det riktiga aids’ egentligen 

bara existerar i Afrika och möjligtvis i Asien” (Ljung 2001:134). Sverige behöver 

inte oroa sig. Kan det vara därför rapporteringen minskar i Sverige, för att det 

riktiga hiv och aids finns i andra länder? Det personliga öde som det innebär att 

ha hiv i Sverige idag passar inte särskilt bra i den dramaturgi som nyhetsmedierna 

använder sig av. Dramatiken och konflikterna är inte tillräckliga. Framför allt inte 

om en jämförelse görs med det lidande som aids innebär i u-länderna. 1986 

däremot, då var hotet påtagligt och ovissheten om sjukdomen stor. Men idag finns 

inte epidemierna nära den svenska publiken vare sig rent geografiskt eller 

tidsmässigt, vilket betyder att även enligt närhetsprincipen har hiv i Sverige 

förlorat sin attraktionskraft rent nyhetsmässigt.  
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4.4.2 Tystnaden 

I artiklarna där intervjupersoner kommer till tals fingeras namnen lite mer än 

hälften av gångerna. Det man här behöver minnas är att det är få texter som 

faktiskt tillåter hiv-positiva själva att uttala sig. Fingerandet av namnen samt 

rent textmässigt innehåll ger en förståelse kring den dubbla inställning som 

finns kring hiv och öppenhet.  

 

DN har bett henne, och andra som arbetar med hivfrågor, att fråga de som smittat 

sina barn om det vill berätta om sin situation. Samtliga har avböjt. (Kantor Dagens 

Nyheter 060202) 

 

 

Exemplet här ovan visar att hiv-positiva själva inte enbart tar emot rapportering 

kring hiv med öppna armar. Många, både experter och smittade, menar att det 

inte går att vara öppen om sin hiv-status. Samtidigt visar materialet på att det 

bland experter och smittade finns en önskan om en större öppenhet kring 

virusinfektionen, att tabu-stämpeln måste bort.  

 

Georg Drakos ger en intressant infallsvinkel på tystnaden kring hiv och aids och 

menar att det sedan bromsmedicinerna har blivit mindre angeläget för personer 

med hiv att berätta om sin virusinfektion då de i stort sett kan leva sina liv som 

innan diagnosen. Då man i västerländska länder som Sverige inte längre 

behöver drabbas av aids och med hjälp av mediciner kan undvika att diagnosen 

syns rent fysiskt finns det istället en rädsla för att stigmatiseras om man berättar 

(Drakos 2005:11, 31 & 211). Det finns alltså ett behov av tystnad, åtminstone i 

vissa situationer, från de hiv-positivas sida, enligt Drakos.  

 

En tanke som väcks är om det spelar det någon roll, för förutsättningarna att vara 

öppen om sin hiv-status, att de hiv-positiva porträtteras med fingerade namn? 

Tvingar det andra, som vill vara öppna, att vara tysta? Tystnaden kring hiv och 

aids i våra artiklar är talande. Det tycks finnas en vilja, eller i alla fall ett påtvingat 

måste, att tala om viruset och sjukdomen (se även 4.3.1 Offer och förövare). 

Svårigheten är dock att ingen verkar veta hur, var eller kanske ens varför man ska 

göra detta. Påtagligt är att den frånvaro av personifiering som dominerar de texter 
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vi läst från 2006 och 2009 förstärker den bild av att hiv inte är ett problem för 

Sverige. Detta cementeras i och med att rapporteringen om utlandet är större än 

den inhemska. Vi tycker oss se en ambivalens som kan liknas vid det gamla 

talesättet att tala är silver men tiga är guld. Smittskyddslagen säger att hiv-

positiva måste tala om för eventuella sexpartners att de är smittade. Samtidigt 

finns det en risk att stigmatiseras om man berättar. Ansvaret läggs här på den 

enskilde personen, det kan tolkas att i lagens ögon får man helt enkelt skylla sig 

själv om man blir lämnad eller stigmatiserad. Tvetydigheten blir tydlig. Sett ur 

samhällets perspektiv, som vi tolkat vårt material och som här representeras av 

våra två tidningar, så gäller samma skyll dig själv-princip. 

 

Det som också blir synligt i vår analys är att man i u-länder drabbas av aids, en 

dödlig epidemi som de Andra i u-länderna har svårt att kontrollera på grund av sin 

dåliga ekonomi, kunskap och/ eller kultur. I Sverige finns pengar till 

bromsmediciner och tillgång till kunskap. För att smittas av hiv här måste man ha 

utsatt sig själv för risken genom exempelvis ett promiskuöst leverne (se även 

4.4.2 De promiskuösa får mest hiv). De Andra i Sverige, utöver människor i u-

länder, är minoritetsgrupper som tidigare kallats för riskgrupper. Att tillhöra en av 

dessa kan förklara för omgivningen varför man har smittats. Men en person som 

tillhör ”vi:et” blir svår att placera. 

 

Janne: Heterosexuella kvinnor och män verkar inte ha det så bra. /…/ Det är första 

gången som de känner sig utanför. Vi har ju bögeriet som träningsmoment ett, att vara 

lite utanför och sen hivsmittad på det. Det är en utmaning till, men man har någonting 

att bygga på /…/. (Ljung 2001:97) 

 

Janne, en av Ljungs intervjupersoner, menar att homosexuella män har den 

erfarenhet som krävs för att tackla den stigmatisering som sjukdomen för med sig. 

Därför, menar han, är det lättare för dem att gå ut i medierna och dela med sig av 

sin livshistoria. Men han tror också att andra utpekade riskgrupper som 

exempelvis afrikaner och narkomaner inte har samma erfarenhet av att organisera 

sig och klara brännmärkningen (Ljung 2001:97). Med detta är det inte sagt att 

homosexuella inte tvingas till tystnad eller lider av stigmatiseringen. Anna-Maria 

Sörberg skriver i artikeln ”Gränsvärden - Svensk HIV-politik”: 
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/…/ maktmedel som blivit helt normaliserat också i den ”upplysta” bögkulturen: så 

länge du är tyst är du accepterad, men den som blir ”upptäckt” kan bli föremål för hot. 

(Sörberg Expressen 090610) 

 

Sörberg syftar på de hot som tillslut tvingade popsångaren Andreas Lundstedt att 

gå ut och berätta om sin hiv-diagnos. Hon menar att inte ens de inom den egna 

gruppen finns där för att skydda den hiv-positives anonymitet (Sörberg Expressen 

090610, se även 4.3.2 Hjältarna). Och för att återkoppla till vi:et, som i det här 

fallet får vara den svenska heterosexuella majoritetsbefolkningen, blir det svårt att 

förklara för omgivningen varför en gruppmedlem smittats av hiv. Ett exempel är 

Birgitta som i artikelserien ”Leva med hiv” får representera den hiv-positive 

heterosexuella svenskan, som dessutom går ut i medierna med sitt riktiga namn. 

Artikelrubriken lyder ”En vanlig tant kan väl inte ha hiv?” (Kantor Dagens 

Nyheter 060131). Hon beskriver i intervjun hur hon fick trassla in sig i sina egna 

lögner på jobbet för att inte avslöja sin diagnos för arbetskamraterna. På grund av 

hennes sexuella läggning, kön och etnicitet tillhörde hon vi:et och ingen 

misstänkte att hon bar på viruset. Däremot brukade personalen skämta om att den 

manlige homosexuella kollegan säkert var hiv-positiv. Han tillhörde de Andra och 

kunde därför passa in i deras föreställningsvärld. Birgitta som faktiskt bär på 

viruset fick skylla på cancer för att få sina kollegors förståelse och medlidande 

(Kantor Dagens Nyheter 060131). Vi tolka detta som att en hiv-diagnos stänger 

ute människor från vi:et oavsett som gruppen är den heterosexuella 

majoritetsbefolkningen eller exempelvis homosexuella män.  

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns ett krav från lagens, samhällets och den 

egna gruppens sida att den hiv-positive är öppen och ärlig om sin diagnos. Men 

samtidigt innebär denna ärlighet risk för att personen förlorar sin plats i gruppen 

och stigmatiseras. Att tillhöra en riskgrupp kan förklara för samhället varför en 

person smittats av viruset. Men att smittas av hiv i Sverige ses ofta som 

självförvållat. Ansvaret att smittan inte sprids vidare ligger hos de hiv-positiva och 

den som tar detta ansvar får samhället och mediernas sympati (se Ljung 2001:96-

98, Kantor Dagens Nyheter 060131, 4.4.2 De promiskuösa får mest hiv). 
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5 AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

 
Det offentliga talet om aids påverkar både individuella och samhälleliga 

ställningstaganden (Ljung 2001:2) 

 

Vi har i den här uppsatsen försökt visa på hur hiv och aids beskrivs i två 

tidningar samt hur personer med hiv och aids porträtteras. Vi kan i vårt material 

se att rapporteringen ur ett Sverigeperspektiv har minskat i Sverige, och till det 

finns det flera tänkbara förklaringar. Ser vi i backspegeln var det först när den 

heterosexuella befolkningen riskerade att smittas som aids blev förstasidestoff 

eller ens nyhetsmaterial som krävde mer än en notis. Riskgrupperna var inte 

tillräckligt intressanta eller inkluderade inte tillräckligt många för att de stora 

artiklarna skulle skrivas. Hiv och aids berörde inte den stora majoriteten innan 

en blödarsjuk pojke smittades och det uppdagades att allmänheten inte var utom 

risk.  

 

Men det blev aldrig en epidemi i Sverige, den heterosexuella befolkningen 

drabbades aldrig på allvar. Frågan man bör ställa sig här är om intresset 

svalnade när man insåg att den stora heterosexuella befolkningen klarar sig 

undan smittan?  

 

Ljung ser även en förklaring till det svalnande mediala intresset i det höga 

tempo som leder till att nyheter blir gamla nyheter. Enligt henne finns det inte 

utrymme för en nyhet som inte längre är en fara för varje individ i Sverige och 

som dessutom har förlorat sin aktualitet, som en ny händelse eller företeelse har 

(Ljung 2001:22 & 26-27). Det skulle utifrån denna tanke inte finnas något 

behov av hiv-rapportering längre. Ljungs resonemang är något som vi själva 

funderat kring som en tänkbar förklaring till den tes om minskad rapportering 

som vi hade innan uppsatsens början. Materialet har stärkt den här tesen och 

Ljungs forskning ger oss mer kött på benen. 
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I vår analys har vi kunnat se att fenomenet riskgrupper lever kvar än idag, om 

än det inte skrivs ut under benämningen riskgrupper. Sexualitet och sexuellt 

beteende blir centrala frågor eftersom det är en av de vanligaste och mest 

omtalade smittvägarna för viruset. Det är intressant att se hur sexualiteten går 

från att vara någonting privat till att bli av allmänintresse i tidningarnas 

nyhetsrapportering. I artiklarna vi har analyserat skrivs exempelvis sexuell 

läggning ut i texten, om inte andra indikationer visar vilket/vilka typ av kön 

personen i fråga attraheras av. Med undantag för artiklar om narkomaner 

eftersom det då handlar om blodsmitta.  

 

Vi kunde också utläsa av artiklarnas framing att den kulturella kontexten 

(samhällets normer), både under 1980- och 2000-talet, har accepterat att 

människor lever ensamma och har flera sexpartners, i alla fall unga människor. 

Men det blir tvetydigt då det verkar finnas en osynlig gräns för hur många 

sexpartners det verkligen få röra sig om och hur ofta de får bytas ut. 

 

När vi samlade in vårt tidningsmaterial, från år 2006 och 2009, fann vi att de 

flesta artiklarna handlade om sjukdomen i andra länder i exempelvis Afrika och 

Asien. Varför hiv och aids i andra länder får större nyhetsplats i svenska medier 

än berättelser från vårt eget land har att göra med dramaturgin. Under 1980-talet 

sågs aids som att kunna bli en potentiell epidemi som skulle döda tusentals 

svenskar. Idag finns bromsmediciner och sjukdomen blir inte lika dramatisk 

eller farlig här som i fattigare länder där aids är ett livsfarligt och dagsaktuellt 

hot. Journalisterna gör sitt jobb i och med att de berättar om hiv och aids. Men 

som Ljung skriver i sin avhandling så kan skrämmande fenomen i tillvaron 

hanteras indirekt. Alltså genom att man ser på problemet hiv och aids som en 

verklig smitta men som finns bland de Andra (Ljung 2001:131, 134). Hemma i 

Sverige ”måste” en hiv-positiv ha utsatt sig själv för en risk. I och med att 

medierna fortsätter att beskriva hiv-positiva stereotypt, att människor med hiv 

passar in i riskgruppsmallen, så kan hiv-negativa personer anta att en hiv-positiv 

har haft oskyddat sex, är en man som har sex med män eller injicerar droger 

med smutsiga sprutor. Detta är den kunskap som medierna, under tjugo år, gång 
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på gång presenterar för sina läsare och därav accepteras den som verklighet 

(Berger och Luckmann 1966:1-3). 

 

Anna Ljung beskriver att det var år 1987 som blickarna vände sig mot Afrika i 

aidssammanhang, främst för att det var dit man spårat viruset. Det är också här 

som gruppen invandrare, och i början främst afrikaner, utses till börjar ses som 

en påtaglig riskgrupp. Ljung menar att detta ska ses i en tradition där Sverige 

och övriga västvärlden anser sig vara hotat utifrån (2001:67). Som vi ser det är 

det kanske därför att ”hotet utifrån”, i det här fallet invandrarna, passar bra in på 

Sveriges självbild om att vara oskuldfullt i hiv-sammanhang (Sörberg 

2008:143). Smittan hör inte hemma i Sverige då den inte kommer härifrån. De 

Andra får skulden för Vårt sjukdomstillstånd. Medierna förstärker den bilden då 

rapporteringen förläggs utomlands och visar på att de Andra är mer drabbade av 

aids. 

 

Avslutningsvis kan vi säga att den bild vi fått utifrån det material vi undersökt 

är att hiv och aids inte är en fråga som berör den stora allmänheten av Sveriges 

befolkning, vi:et. Vi tror att det är därför som intresset för bevakning av viruset 

i medierna är litet. Vi ser dock en större risk, än utanförskap och skam, med att 

inte rapportera om hiv som ett problem för Sveriges befolkning. Den risken är 

de kommande generationerna. Det är trots allt över tjugo år sedan larmen om 

hiv och aids kom, många av de vuxna som lever idag var inte gamla nog, eller 

kanske ens födda, för att minnas de bilder som visade vad det faktiskt kan 

innebära att ha aids, även i Sverige.  

 

Undersökningar visar dessutom ett skrämmande resultat om att var fjärde 

svensk tror att hiv går att bota och att endast fyra procent säger att de kan tänka 

sig att ha ett förhållande med en hiv-positiv person (Hiv-Sverige & Sifo 

Research International 2007). Som vi ser det finns det ett uppenbart behov av 

information och djupare kunskap bland allmänheten. Både för att minska 

fördomarna om vem som har och får hiv och för att förhindra att fler får det. För 

att göra det krävs det att blickarna lyfts från Afrika och Asien. Vi menar inte att 

medierna ska sluta rapportera om hiv och aids i Afrika och Asien men att vi 

också behöver se att sjukdomen finns i våra egna hemtrakter. Annars 
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reproduceras bara samma kunskap som redan finns i samhället, nämligen att 

aids är en hemsk, vidrig och fruktansvärd sjukdom, med vad berör det oss i 

Sverige?  

 

Om rapporteringen följer samma mönster i andra tidningar eller medium än de 

två tidningar vi undersökt kan vi egentligen inte säga något om. Däremot tror vi, 

eftersom arbetsteknikerna och nyhetsvärderingsprinciperna är de samma, att 

man skulle hitta ett liknande mönster i en undersökning som berör andra 

tidningar och medier. 

 

 

5.1 Framtida forskning 

 

För framtida forskning inom det här området har vi främst förslag på studier 

som rör den del som vi utelämnat i vår undersökning, nämligen journalisternas 

syn på sin roll. Då det finns belägg för att medierna påverkar publikens kunskap 

och kännedom om olika företeelser skulle det vara intressant att se hur 

journalisterna ser på sin roll i detta. Finns det en medvetenhet hos journalisterna 

som gör att de arbetar aktivt för att inte förstärka de stereotyper som finns, till 

exempel om vem som bär på hiv-viruset? En intervjustudie med journalister på 

olika typer av tidningar eller nyhetskanaler kan visa på om det skiljer sig mellan 

de olika medierna eller om det finns en arbetsstrategi som gäller för hela 

yrkeskåren. Här skulle man kunna göra en jämförelse och se om det finns någon 

skillnad mellan yngre och äldre journalister. 

 

Man kan också tänka sig att göra en tillbaka blick och intervjua journalister som 

har det mer historiska perspektivet på hiv-viruset. Hur upplevde journalisterna 

tiden för då hiv kom till Sverige, vad fanns det för svårigheter i att skriva om 

fenomenet och vad är deras syn på hiv och aids idag? Hur upplever de 

rapporteringen som förs idag jämfört med hur den var då?  
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