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B E G R E P P S F Ö R K L A R I N G A R  

__________________________________________________________________ 

 

Aids Acquired Immunodeficiency Syndrome 
 
Hiv Human Immunodeficiency Virus. Vi kommer genomgående att  
 använda oss av begreppet hiv förutom på de ställen där sjukdomen  
 aids åsyftas 
 
MSM Män som har sex med män. Eftersom det är själva handlingen att  

som man ha sex med en annan man som är i fokus och inte vilken 
sexuell läggning personen har,  kommer vi att använda oss av 
beteckningen MSM  

 
UNAIDS FN:s organ för aidsbekämpning 
 
WHO Världshälsoorganisationen 
 
SOU Statens Offentliga Utredningar 
 
Epidemi När många människor i ett område insjuknar i samma sjukdom. En  
 epidemiolog är således en forskare som undersöker epidemier 
 
Noaks ark En organisation som arbetar med att begränsa hivepidemin och dess  
 konsekvenser 
 
SMI Statens Smittskyddsinstitut 
 
IFJ International Federation of Journalists 
 
Riskgrupp När personer sägs riskera smittas av hiv genom att de tillhör en 

speciell grupp kommer vi att benämna detta som riskgrupp 
 
Stigma Eller stigmatisering. När personer eller grupper som avviker från 

samhällsnormen utsätts för ett nedvärderande utpekande kommer vi 
att benämna detta som stigma eller stigmatisering  

 
Diskurs Ett samlingsnamn för olika infallsvinklar och sätt att resonera 

inom ett visst område 
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1 I N L E D N I N G  

__________________________________________________________________

I detta kapitel kommer vi att redogöra för undersökningens bakgrund och 

problemdiskussion. Vidare redovisas uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Avgränsningar och tidigare forskning som berör området tas även upp.  

__________________________________________________________________ 

 

1.1 Problemformulering  

Idag lever 33 miljoner människor i världen med hiv, viruset som kan orsaka den 

dödliga sjukdomen aids. Trots förbättrade kunskaper om hur smittan sprids och 

ökad distribuering av bromsmediciner smittades omkring 2,5 miljoner människor 

av hiv under 2007 och samma år dog 2,1 miljoner människor av aids (unaids.org). 

När hiv upptäcktes på 80-talet gavs fenomenet stort utrymme i media och 

kampanjer för skyddat sex och kondomanvändning hölls flitigt. Okunskapen var 

stor och svenskarna var rädda för hiv. Parallellt med att kännedomen om hiv blivit 

större ökar emellertid viruset i Sverige. Under 2007 smittades 541 personer vilket 

är rekord sedan virusets upptäckt på 80-talet (smittskyddsinstitutet.se). Men 

debatten i Sverige har tystnat och rädslan för hiv tycks ha mattats av. Det 

diskuteras att könssjukdomarna ökar, vilket för oss är en indikation på att 

kondomanvändning vid sexuella kontakter blivit mindre förekommande.  

 

När folkhälsobudskap omskrivs i media resulterar det ofta i debatter och 

diskussioner om det aktuella ämnet. Som exempel kan nämnas avslöjandet att 

vanliga potatischips innehåller det giftiga ämnet akrylamid och många under en 

period helt slutade äta chips. När sedan tidningarna inte längre skrev om faran dog 

även diskussionen ut och vi gissar att de flesta idag äter chips utan att tänka på att 

dessa fortfarande innehåller akrylamid. Att media påverkar hur vi tänker och 

handlar tror vi är ett faktum som få skulle säga emot. När vi diskuterat hiv som 

förslag till uppsatsämne har vi märkt att många i vår omgivning har uppfattningen 

att hiv är något som drabbar andra. I ett nyhetsprogram på TV4 för några 

månader sedan omtalades en undersökning som visat att en fjärdedel av Sveriges 

befolkning tror att hiv går att bota. Hur är detta möjligt i vårt kunskapssamhälle? 
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Eftersom vår utgångspunkt är att media har inflytande över hur vi ser på vår 

omvärld, funderade vi kring hur hiv skildras i dagspressen och vilka sociala 

konsekvenser dessa mediala sanningar kan få.  

 

1.2 Syfte  

Vårt syfte med denna uppsats är att genom en diskursanalytisk studie granska 

Dagens Nyheters och Göteborgs Postens rapportering om hiv under år 2007. Vi 

ämnar undersöka hur denna rapportering kan påverka bilden av hiv och de 

personer som lever med viruset.   

 

1.3 Frågeställningar 

 

• Hur bidrar utvald media till att konstruera bilden av personer som 

lever med hiv? 

• Vilka diskurser kring hiv som socialt fenomen kan identifieras i de 

valda dagstidningarna? 

• Vem ges utrymme att komma till tals i artiklarna? 

 

1.4 Avgränsning 

Som framgår av frågeställningarna ämnar vi studera skildringen av hiv som ett 

socialt fenomen och kommer därmed inte diskutera den medicinska diskursen. 

Faktum är dock att hiv är ett virus och den medicinska aspekten kommer till viss 

del vara närvarande i vår diskussion. Varför människor med tillräcklig kunskap 

om viruset och dess smittvägar likväl utsätter sig för risk genom bland annat 

oskyddat sex, är intressant men dock inte en fråga som inryms i vår uppsats. 

Vidare kommer vi inte heller att granska sanningshalten i de fakta vi finner i 

artiklarna, utan enbart diskutera vad som belyses, hur det beskrivs och vem som 

uttalar sig. Journalistens roll och eventuella ansvar som nyhetsförmedlare i 

samhällsdebatten är inte heller en diskussion som ryms inom denna uppsats. Vår 

empiri kommer att bestå av artiklar från två olika tidningar men då syftet inte är 

att jämföra dessa källor kommer vi inte resonera kring skillnader och likheter dem 

emellan. Vi vill poängtera att uppsatsens fokus inte är hiv som helhet, utan utvald 

medias skildring av hiv som socialt fenomen.  
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1.5 Förförståelse 

Vårt intresse för hiv-relaterade frågor väcktes efter några månaders praktik i 

Indien där vi bland annat kom att besöka organisationer som arbetar med personer 

som lever med hiv och aids. Även inom de organisationer som arbetade med 

social problematik av annat slag, var hiv något som ofta kom upp till diskussion 

och som städigt var närvarande i vår vardag under vistelsen i landet. Eftersom 

2007 var rekordår i antalet smittade i Sverige sedan viruset upptäcktes på 80-talet 

funderade vi över frågans prioritet i samhällsdebatten här. Då vår förkunskap är att 

det preventiva arbete som sker mot hiv i Sverige främst är inriktat mot personer 

med så kallat högriskbeteende diskuterade vi kring vilken kunskap allmänheten 

nås av, förutom den information som ges i samband med sexualundervisningen i 

grundskolan. Vi hade inte någon sedan tidigare omfattande kännedom om på 

vilket sätt hiv förmedlas i media förutom en uppfattning om att löpsedlar om så 

kallade hivmän då och då figurerar i pressen. Förövrigt misstänkte vi att det var 

ganska tyst i debatten kring hiv. Eftersom vår förkunskap av uppsatsämnet var 

relativt liten har vi varit öppna inför vad vi skulle finna i empirin.  

 

1.6 Fakta om hiv 

1.6.1 Kort historik 

De första fallen av hiv rapporterades 1980 i USA. Det var då, liksom nu, osäkert 

varifrån smittan kom och många var förvirrade över situationen. De flesta 

personer som rapporterades som hiv-positiva under den första tiden var homo- 

eller bisexuella män. Detta kom att resultera i att infektionen benämndes som 

”gay related immunodeficiency”, en immunbristsjukdom som ansågs hänga 

samman med manlig homosexualitet och dessa mäns livsstil (Moberg, 2006). Det 

visade sig dock att även personer som inte var homosexuella smittades av viruset, 

därför krävdes en benämning som inte enbart associerades med denna grupp. 

Namnet på sjukdomen kom således år 1982 att ändras till Acquired 

Immunodeficiency Syndrome och i dagligt tal används förkortningen aids 

(Moberg, 2006).  
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1.6.2 Sjukdomsförlopp 

Aids är ett samlingsnamn för ett antal infektioner eller tumörsjukdomar som en 

person med hivinfektion kan utveckla om viruset på ett påtagligt vis skadar 

immunförvaret. Om däremot virusförökningen blockeras med hjälp av mediciner 

behöver inte hiv leda till aids. Vanligare idag är istället att det talas om att en person 

med hiv lever med eller utan symtom. Utan behandling tar det i genomsnitt 10 år från 

det att personen smittas av hiv till dess att aids utvecklats. Ofta går det att känna sig 

helt frisk under denna tid vilket bidrar till att många kan leva utan kännedom om sin 

sjukdom eller sin smittorisk (Moberg, 2006). En ytterligare komplicerande 

konsekvens av att det kan ta lång tid mellan smitta och diagnos är svårigheter med att 

beräkna hur smittspridningen ser ut i dagsläget. Den aktuella kunskapen om 

smittspridningen är beroende av hur screening och testnings-frekvens ser ut bland 

allmänheten och i synnerhet de grupper som anses vara särskilt utsatta (SOU 

2004:13).    

 

1.6.3 Smittspridning  

Enligt WHO är aids den infektionssjukdom som skördar flest liv och är den fjärde 

vanligaste dödsorsaken i världen. Smittan finns världen över och i Sverige lever 

ungefär 4500 människor med hiv idag (noaksark.org). I Västeuropa lever enligt SOU-

rapporten Samhällets insatser mot hiv/STI – att möta förändring (2004:13) cirka 

600 000 personer med hiv och de huvudsakliga smittvägarna är sex mellan män, 

smitta via injektionsmissbruk samt genom sexuella kontakter mellan personer med 

heterosexuell läggning. Män som har sex med män anges fortfarande vara den 

vanligaste smittvägen i många länder. I vissa länder, däribland Sverige, är dock 

heterosexuell smitta den huvudsakliga smittvägen bland nyanmälda fall under senare 

år. Trots att den inhemska spridningen i Sverige ligger på en relativt låg och stabil 

nivå vid jämförelse med andra delar av världen finns anledning att oroa sig för 

situationen i Sverige. Enligt rapporten pekar en rad omständigheter på risken för ökad 

spridning av hiv. Till exempel har antalet insjuknande i sexuellt överförbara 

sjukdomar den senaste tiden ökat i alla åldersgrupper, främst bland unga. Det lyfts i 

rapporten fram att detta ökade riskbeteende kan ses som ett tecken på en framtida 

spridning av hiv bland ungdomar. Det finns idag inga botemedel mot hiv. Däremot 

finns mediciner som kan bromsa viruset genom att stärka immunförsvaret och på så 

vis förhindra att personen utvecklar aids (SOU 2004:13). 
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1.7 Tidigare forskning 

Vi sökte avhandlingar och vetenskapliga artiklar rörande hiv, media och 

diskursanalys. Vi påträffade dock ingen tidigare forskning där dessa tre teman 

behandlades tillsammans. Detta behöver inte vara negativt utan kan motivera vårt 

val av uppsatsämne då vi kan bidra med ny kunskap inom detta fält. Likväl fann 

vi tre områden som tangerar vårt uppsatsämne, nämligen temat ”ras” genus och 

sexualitet, samhällets insatser samt medias roll.  

 

1.7.1 Safe sex – unsafe identities 

Anna Bredström har skrivit avhandlingen Safe sex, unsafe identities. Intersections of 

’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS Policy (2008). Författaren skriver 

att 1990 var kulmen av de svenska kampanjerna mot hiv. Mainstream -media skrev 

om misstro till experter och auktoriteter och ofta publicerades reportage som överdrev 

faran med hiv. Vidare tar Bredström upp, att det gällande riskgrupper, oftast syftas på 

stereotypa identiteter snarare än ett riskfyllt beteende. Även om medvetenheten om att 

fokus borde ligga på beteende istället för identitet har ökat, pekas likväl vissa 

målgrupper ut för det preventiva arbetet mot hiv. Media påverkar denna bild av 

riskgrupper samt identitetsskapandet hos läsarna. De riskgrupper som tas upp i 

avhandlingen är homosexuella, prostituerade (dessa grupper främst för att de anses ha 

många sexpartners) och intravenösa droganvändare. I sin avhandling har Bredström 

kommit fram till att även invandrare har börjat ses som en potentiell riskgrupp (a.a. 

2008). När det talas om heterosexuellt smittade i Sverige skriver Bredström att 

invandring eller att smittan skett i utlandet ofta nämns. Diskurserna kring hiv tenderar 

att konstruera vita heterosexuella som riskfria medan Afrika på många sätt blivit 

synonymt med hiv. Att benämna de smittade i olika riskgrupper eller kategorier säger 

egentligen ingenting om hur smittan har skett (Bredström 2008).  

 

1.7.2 Rapport från SOU  

En statlig utredning har gjorts med syfte att granska de insatser mot hiv som finns i 

samhället samt skapa en handlingsplan för att minska smittans spridning och dess 

konsekvenser. Enligt rapporten Samhällets insatser mot hiv/STI – att möta förändring 

(SOU 2004:13) sprids varje dag olika riskbudskap i medierna, vilka är mer eller 

mindre sanningsenliga. Folkhälsobudskapen har fått allt hårdare konkurrens om 
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utrymme för att nå ut till läsarna. Konkurrerande forskningsresultat skalas av och 

simplifieras i pressen och blir svårtydda, vilket medför osäkerhet bland läsarna. 

Eftersom risken att smittas av hiv är möjlig men inte överhängande, gör varje enskild 

individ en egen riskbedömning gällande om detta är någon som kan drabba mig, eller 

det bara händer andra. I rapporten nämns att media är den faktor som ökar mest i 

påverkansbetydelse för oss samt hur vi ser på oss själva och vår omgivning. En del av 

mediernas makt beskrivs som agendasättande, det vill säga att de påverkar vad som 

förs upp till diskussion (SOU 2004:13).  

 

Eftersom hiv är något som de flesta (i Sverige) saknar egna upplevelser kring har 

media en stor roll i konstruktionen av fenomenet. Huruvida den mediala 

uppmärksamheten för ett fenomen är stor eller liten påverkar också läsarnas 

uppfattning om fenomenets betydelse. Sättet som folkhälsobudskap förs fram på i 

media är av stor vikt för allmänhetens syn och handlande i förhållande till fenomenet. 

Om risken överdrivs skapas oro och rådvillhet medan läsarna kan förbise nyheter som 

är för indifferenta (SOU 2004:13).  

 

1.7.3 Rapport från IFJ 

Journalisternas Internationella Federation (IFJ) publicerade 2006 en rapport gällande 

medias rapportering av hiv och aids i några länder i Afrika och Asien under 

tidsperioden november 2005 till mars 2006. Länderna som ingick i studien var: 

Filipinerna, Indien, Kambodja, Zambia, Sydafrika och Nigeria. Undersökningen visade 

att rapporteringen av hiv generellt var tillfredsställande, dock tenderade skildringen 

ibland att bli obalanserad och stereotyp. Språket var överlag positivt men stundtals 

användes kränkande begrepp som kan öka stigman av de smittade. Enligt rapporten är 

medias skildring av fenomenet en reflektion av samhällets position i frågan, samtidigt 

som media har en viktig roll i att lyfta hiv till dagordningen, skapa opinion samt 

granska statens insatser i frågan (ifj.org). 
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2 TEORI 

__________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogör vi för den teoretiska ansats som ligger till grund för vår 

undersökning. Inledningsvis ges en redogörelse för det socialkonstruktivistiska 

synsättet vilket sedan mynnar ut i den diskursanalytiska teoribildningen.  

__________________________________________________________________ 

 

Det socialkonstruktivistiska perspektivet ligger som grund för vår uppsats. Detta 

eftersom premissen för att det är av intresse att granska tidningar, är att dessa 

bidrar till att skapa allmänhetens bild av hiv. För att kunna urskilja och sedan 

granska dessa bilder och mediala konstruktioner av hiv bestämde vi oss för att 

använda den diskursiva teorin som analytiskt redskap.  

 

2.1 Socialkonstruktivism 

Utgångspunkten inom det socialkonstruktivistiska synsättet är att fenomen och 

problem skapas genom sociala konstruktioner. Perspektivet intresserar sig för 

vilka processer i samhället som skapar och/eller definierar ett problem. Huruvida 

ett fenomen ses som ett samhälleligt eller individuellt problem, om det är 

kontextbundet eller ändras över tid, är frågor som är i fokus för synsättet. 

Kunskapen vi har om världen och livet är socialt konstruerad och inte objektiv. Ett 

begrepp inom den socialkonstruktivistiska teorin är institutionalisering, vilket 

innebär att vi i samförstånd delar bilder av hur verkligheten är och hur saker 

fungerar. Under uppväxten förenas individens egna kunskaper om världen med 

den kunskap som produceras av samhället till en verklighet som upplevs som 

sann. Dessa normer och uppfattningar förmedlas främst genom språket (Bergmark 

& Oscarsson 2000).  

 

Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet är ett fenomen ett problem först när 

det definieras som ett sådant. Sahlin (2002) beskriver att kunskap är beroende av 

olika aktörers position samt den kulturella och historiska kontexten. Vidare 

skriver författaren att myndigheters och medias konstruktion av problem påverkar 

allmänhetens uppfattning om problemet. Det socialkonstruktivistiska perspektivet 

kan ha en avslöjande funktion genom att problematisera vad som anses vara 
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självklart, vilket påverkar vår uppfattning om verkligheten. Detta kan i sin tur leda 

till nya handlingsalternativ (Sahlin 2002).  

 

2.1.1 Media och socialiseringen  

Falkheimer (2001) skriver om hur media, genom sin nyhetsförmedling, är med 

och konstruerar vår bild av verkligheten. Medias budskap kommer till läsarna med 

tecken och koder genom språket vilket innefattar en symbolisk makt från 

sändarens sida, som genom detta får beskrivningsprivilegium gentemot 

allmänheten. De meddelanden som kommuniceras genom media är skribenternas 

och tidningarnas egna urval av alla tillgängliga nyheter och således konstruktioner 

av verkligheten. Den till läsarna förmedlade verkligheten är journalisternas urval 

och endast delar av en realitet (Falkheimer 2001).  

 

Enligt Berger är media en del i vår socialiseringsprocess och influerar de roller 

och attityder vi tillägnar oss. Detta genom att media bidrar till att forma hur vi 

tänker, vilka ämnen vi diskuterar samt hur vi fattar beslut i olika frågor. Berger 

menar liksom Falkheimer att det vi läser i tidningen endast är bilder av 

verkligheten (Berger 1995). Ett begrepp som Falkheimer tar upp är metonymin, 

vilket innebär att något endast åskådliggörs genom att en del av fenomenet visas, 

det vill säga att urvalet får representera helheten. Förenklat kan metonymin liknas 

vid en stereotyp. Det urval som journalisterna gör blir det metonymin av 

verkligheten vi läser om i tidningen (Falkheimer, 2001). Ett problem med detta 

som Berger nämner är att stereotyper oftast inrymmer fler negativa än positiva 

delar (Berger 1995). Falkheimer menar att nyhetsrapporteringen är med och avgör 

vilka frågor och fenomen som förs upp i samhällsdebatten. Det som läses i 

tidningen på morgonen tenderar vi att debattera och diskutera med vår omgivning 

(Falkheimer 2001). 

 

2.2 Diskursteori  

I vår undersökning kommer vi dels använda oss av ett diskursteoretiskt synsätt 

med begrepp och metoder som härstammar från den diskursteori som främst 

utvecklats av Ernest Laclau och Chantal Mouffe, dels den kritiska diskursanalys 

som sammankopplas med Norman Fairclough och Michael Foucault (Bergström 
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& Boréus 2005). Diskursteorin har en utvecklad teoribildning gällande grupp och 

identitetsskapande, vilket är orsaken till att vi använt denna. Den kritiska 

diskursteorin behandlar ämnet makt i större utsträckning och möjliggör analys av 

maktaspekten i de artiklar vi granskat varför vi även har inslag av denna 

teoribildning i vår analys (Jørgensen & Phillips, 2000).   

 

Diskursanalys är en del av det socialkonstruktivistiska synsättet och kan ses som 

ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt. Vid användandet av diskursanalys i en 

undersökning är teori och metod intimt förknippade med varandra och 

diskursanalysen genomsyrar hela arbetet från teorifasen till bearbetningen av det 

empiriska materialet (Jørgensen & Phillips, 2000). Diskursanalysen härrör från 

postmodernistiska traditioner som förnekar tron på objektiva sanningar om 

verkligheten och menar istället att människor konstruerar världen och ser på den 

utifrån sina egna subjektiva tolkningar (Börjesson, 2003). Diskursanalysens axiom 

är att den samhälleliga verkligheten är konstruerad, språket återger inte 

verkligheten utan bidrar istället till att forma den (Bergström & Boréus 2005). 

Ingrid Sahlin uttrycker diskursanalysens grundprincip på följande sätt:   

 

”Diskursanalysen gör det möjligt att se det märkvärdiga i något som framstår 

som naturligt. Ingen text kan uttrycka allt utan vilar på en rad outtalade 

förutsättningar, men i en diskursanalys läser man inte texterna för att undersöka 

vad författaren vill säga, utan man granskar dem för att undersöka vad de 

underförstår, omöjliggör, respektive implicerar” (Börjesson, 2003 sid.23).   

 

2.2.1 Diskursbegreppet 

En diskurs kan förklaras som ett samlingsnamn för olika sätt att resonera inom ett 

visst område. Inom olika diskurser skapas normer och förhållningssätt som anger 

hur ett särskilt fenomen skall hanteras. Vilka tankegångar som släpps in eller 

utestängs i en diskurs är varierande och beror på kontext och historisk tidpunkt. 

Diskurser skapar genom denna process kategoriseringar och uppfattningar som 

påverkar vårt sätt att tolka det vi upplever (Börjesson, 2003). En diskurs kan även 

beskrivas som ett slags regelsystem där vissa kunskaper legitimeras och andra inte 

(Bergström & Boréus 2005).  
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Michael Foucault är den person som främst förknippas med diskursanalysen. 

Foucault menar att det vi åsyftar som sanning endast är en diskursiv konstruktion 

och att det är olika kunskapsregimer som anger vad som är sant och falskt. Frågor 

som är centrala vid en diskursanalys är vem som har rätt att uttala sig med 

auktoritet och vad som får sägas (Bergström & Boréus 2005). Enligt Foucault är 

det diskurserna som sätter gränser för vad som är sanning och för vad som ger 

mening. Maktens diskurs och relationen mellan kunskap och makt är det centrala. 

Foucault menar att det är genom makten som vår sociala värld skapas och således 

även innehållet i denna. Genom att belysa och lyfta fram vissa perspektiv på 

bekostnad av andra diskurser fördelas och regleras makten. Det är makt som 

avgör att saker omnämns på bestämda sätt medan andra tänkbarheter utesluts 

(Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Diskursanalysen rymmer flera olika inriktningar men oavsett inriktning står 

språket i fokus, vare sig det handlar om det skrivna eller talade språket (Bergström 

& Boréus, 2005). Ett centralt begrepp inom diskusteorin är diskursiv kamp. Enligt 

den diskursteori som Laclau och  Mouffes representerar kan detta begrepp 

förklaras genom att en diskurs inte är en sluten enhet. Istället påverkas och 

omformas den i kontakten med andra diskurser. De olika diskurserna 

representerar olika sätt att resonera kring och uppfatta den sociala världen och de 

kämpar mot varandra för att vinna och låsa fast språkets betydelser på sitt eget 

sätt. Diskurserna strävar efter hegemoni, det vill säga att inneha den ledande 

ställningen. De dominerande diskurserna kallas således hegemoniska diskurser 

och de konkurrerande för motdiskurser (Jørgensen & Phillips, 2000). Laclau och 

Mouffes har inrättat begreppet flytande signifikanter som innefattar de begrepp 

och tecken som är öppna för att tillskrivas olika betydelser inom olika diskurser 

(Bergström & Boréus, 2005). Diskurserna kämpar för att fylla dessa begrepp med 

sin egen mening (Jørgensen & Phillips, 2000). Att en signifikant är flytande 

innebär att en diskurs inte kunnat erövra och fixera dess betydelse. Ett exempel på 

en flytande signifikant är begreppet demokrati, som kan peka på en 

diskursordning av politiska diskurser där alla försöker definiera begreppet på sitt 

eget vis. De olika diskurserna och deras förhållande till varandra kallas för 

diskursordning. Diskursordningen betecknar således olika diskurser som delvis 



 16 

täcker samma terräng som var och en kämpar om att erövra (Jørgensen & Phillips, 

2000).  

 

2.2.2 Identitetsskapande  

En diskursanalytisk studie undersöker bland annat skapandet av identiteter eller 

grupper. Vad som studeras är hur något konstrueras eller görs. Det kan till 

exempel röra sig om vilka som inkluderas i en viss identitet, vilka gränser 

diskurser sätter eller vilka självklarheter eller sanningar diskurserna är eniga om 

(Bergström & Boréus, 2005). Angående denna identitetskonstruktion och dess 

förhållande till gruppbildningar skriver Jørgensen & Phillips: ”Människor 

konstitueras som grupp genom att vissa identitetsmönster framhävs som relevanta 

och andra ignoreras” (Jørgensen & Phillips, 2000 sid. 51). Identiteter är enligt ett 

diskursanalytiskt synsätt ingenting som i förväg är bestämt eller givet och 

betydelsen av en identitet kan variera under olika omständigheter och tidpunkter 

(Barker & Galasinski, 2001). Exempel på identiteter som på detta sätt kan anses 

vara konstruerade är man, kvinna, arbetare eller person med hiv (Bergström & 

Boréus, 2005).  

 

Genom att identifiera och studera ekvivalenskedjor är det möjligt att undersöka 

vad som är centrala kännetecken för en viss identitet eller grupp inom en specifik 

diskurs. Dessa ekvivalenskedjor kan beskrivas på det sätt att tecken eller begrepp 

knyts till eller associeras med varandra i en slags kedjereaktion. Dessa kedjor är 

inte givna, utan är ett verktyg vid identifierandet av vilka betydelser en viss 

diskurs innehåller. Vid en undersökning om exempelvis diskursen om samiskhet 

skulle möjliga identifierbara tecken kunna vara lapp, renskötsel eller nomad. 

Tillsammans med andra tecken bildar dessa diskursen kring samiskhet eller 

sameidentiteten. Genom att på detta sätt identifiera vad som innefattas i en viss 

identitet kan även utläsas vad som inte inryms i den och således vilka gränser 

diskursen sätter (Bergsröm & Boréus, 2005). Vi kan på detta sätt få en bild av 

medias identitetskonstruktion av människor som lever med hiv, undersöka vilka 

tecken eller egenskaper som knyts till identiteten och vilka som inte gör det.  
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3 METOD  

__________________________________________________________________ 

I detta kapitel redogör vi för den metod som använts för att uppnå vårt syfte. 

Metodologiska överväganden tas upp och analytiskt tillvägagångssätt 

specificeras.  

__________________________________________________________________ 

 

3.1 Vetenskaplig ansats  

Den uppfattning som ligger till grund för vårt vetenskapliga angreppssätt är 

hermeneutik eller tolkningslära som det även kallas. Grundtanken inom denna 

vetenskapliga utgångspunkt är att vår förståelse och sättet vi tolkar verkligheten 

på, sker utifrån vår bakgrund och tidigare förutsättningar. Förförståelse är ett 

centralt begrepp inom läran och syftar till att konstatera att allt vi ser, hör och 

tänker bygger på våra erfarenheter. Det som anses vara självklarheter för oss, är 

föreställningar som lärts in under livets gång (Thurén, 2003). Parallellt med vår 

utgångspunkt att media bidrar till konstruktionen av hiv som socialt fenomen, är 

vår förförståelse gällande området influerad av mediala skildringar. Detta innebär 

att vi i uppsatsen i viss mening har analyserat vår egen förförståelse.      

 

3.2 Val av metod 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur hiv som socialt fenomen framställts i 

Dagens Nyheter och Göteborgs Posten mellan den 1 januari och den 31 december 

2007. Vårt empiriska material bestod således av artiklar vilket resulterade i att vi 

valde att utföra en textanalys. Denna gjordes med diskuranalytiska verktyg. Detta 

gjordes inte för att mäta förekomst av artiklar eller för att kunna dra några 

generella slutsatser gällande den övergripande hivdiskursen i samhället. Istället 

var vårt mål att undersöka på vilket sätt hiv lyfts fram av dessa tidningar. Den 

diskursiva analysen medför ett ifrågasättande av aktuellt vetande och manar hela 

tiden till att lyfta fram alternativa kunskaper (Börjesson, 2003). Vår uppgift blev 

att studera det som skrivits i artiklarna för att kunna synliggöra diskursiva 

mönster. Vi var inte ute efter att identifiera författarnas bakomliggande motiv i 

texterna utan istället intresserade av hur hiv belyses och vilka tvingande normer 

som diskursen kan skapa.  För att identifiera de olika diskurserna använde vi oss 
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av följande diskursteoretiska begrepp: diskursordning, hegemoni, diskursiv kamp, 

signifikant och flytande signifikant samt ekvivalenskedjor (Bergström & Boréus, 

2005, Jörgensen & Phillips, 2000). De fördelar vi främst ser med valet av metod 

är möjligheten att lyfta fram och problematisera den hivdiskurs som vi fann i vår 

empiri. Vi ville problematisera vad som anses vara självklart och vad som 

vanligtvis inte ifrågasätts.  

 

3.3 Empiriskt material och urvalsprocess   

Vi valde att i vår studie avgränsa oss till att undersöka media i form av 

dagstidningar. Anledningen att vi selekterade bort kvällstidningar trots deras 

breda läsarkrets är främst att vi tror att människor i allmänhet har mer förtroende 

för dagstidningar än vad de har till kvällstidningar. Detta menar vi är av betydelse, 

eftersom vi vill undersöka på vilket sätt tidningarnas skildring bidrar till 

konstruktionen av hiv som socialt fenomen. Om förutsättningen är att människor 

påverkas av det de läser blir denna utgångspunkt mest tillämplig. Vi gjorde ett 

strategiskt urval genom att vi valde att analysera texterna som två av Sveriges 

största dagstidningar producerat om hiv under en viss tidsperiod. Anledningen till 

att vi valt att studera just Göteborgs Posten och Dagens Nyheter är för att dessa 

dagstidningar har störst antal läsare (dagspress.se). Alla urval kan dock 

ifrågasättas och viktigt att komma ihåg är att tolkningen kunnat se annorlunda ut 

om vi haft ett annat urval.  

 

Som ett första urval började vi med att välja ut samtliga texter som berörde hiv 

som de båda tidningarna publicerat under perioden 1 januari, 2007 till och med 

den 31 december 2007. Vi sökte både på hiv och på aids för att inte missa några 

artiklar. På denna sökning fick vi 414 träffar sammanlagt (234 på Dagens 

Nyheters hemsida och 180 på Göteborgs Postens). Många av artiklarna 

behandlade något helt annat än hiv eller aids och begreppen nämndes bara kort i 

texterna. Dessa artiklar sorterade vi bort direkt utan någon närmare granskning. 

När vi gjort detta urval läste vi igenom de cirka 200 återstående artiklarna för att 

se om alla var relevanta och handlade om hiv. Som sista steg i processen gjorde vi 

ett slumpmässigt urval bland de kvarvarande artiklarna och vår empiri kom till 

slut att bestå av 20 artiklar. 
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3.4 Analytiskt tillvägagångssätt  

Till en början lästes de utvalda artiklarna förutsättningslöst, detta för att få en 

generell uppfattning av vår empiri. Därefter granskade vi materialet närmare och 

läste artiklarna åtskilliga gånger. Vi delade upp artiklarna så vi hade tio var och 

läste dem var och en för sig, strök under och kommenterade i texten för att sedan 

byta artiklar och göra på samma sätt med andra hälften. Efter detta diskuterade vi 

vad vi funnit så långt och bytte återigen artiklar för att granska dem på nytt. 

Slutligen satt vi tillsammans och läste artiklarna, sökte efter teman och undersökte 

texterna med diskursanalytisk ansats.  Frågeställningar vi utgick ifrån då vi 

analyserade artiklarna var: vem som får uttala sig, vad som sägs och vad anses 

vara sanningar, det vill säga, vad av språkbruket som kan avläsas vara allmänt 

vedertagna uppfattningar om hiv. Efter behandlingen av texterna kunde vi snart 

urskilja olika kategorier eller mönster men även åsiktsyttringar som avvek från 

dessa teman. De kategorier som identifierades är: riskgrupper, hivmän, personer 

som inte knyts till hividentiteten, ofarligt, minskad rädsla för hiv samt 

stigmatisering.  

 

För att göra materialet hanterbart och för att få en översikt över vad som sägs, av 

vem, och på vilket sätt, skrev vi samman de kommentarer vi gjort då vi läst 

artiklarna och ordnade dem i olika ämnesområden. Vi genomförde sedan vår 

analys efter diskursteorins föreställning om identitetskonstruktion och indelade 

denna i: hiv i Sverige, hiv utanför Sverige samt makt. Under de två förstnämna 

huvuddiskurserna är analysen strukturerad efter tre dominerande diskurser som vi 

fann i de granskade artiklarna. Dessa diskurser är: problemdiskurs, konsekvens-

diskurs och lösningsdiskurs. De ovannämnda identifierade kategorierna 

behandlades under de olika huvuddiskurserna. Ämnet makt behandlade vi som ett 

tema för sig då detta är en röd tråd i vår empiri och ett centralt begrepp inom den 

kritiska diskursteorin. Vi konstruerade nedanstående modell för att tydliggöra 

analysens uppbyggnad.  
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3.4.1 Analysmodell 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

3.5 Problem 

En av de fällor som finns vid genomförandet av en dokumentanalys är att texterna 

utsätts för selektiv läsning eller att ingen hänsyn ges den kontext i vilken texterna 

är skrivna (Bryman, 2002). Genom att vara medvetna om detta har vi dock med 

hjälp våra teoretiska utgångspunkter kunnat få ett helhetsperspektiv av texterna. 

För att kunna ta del av dessa tidningstexter sökte vi och läste dem på Internet. En 

invändning mot detta skulle kunna vara att texterna inte alltid hamnar i sin rätta 

kontext eller att det är svårt att få en enhetlig bild av textens placering i tidningen. 

Nätupplagorna kan möjligtvis även skilja sig något i utformningen vid en 

jämförelse med pappersupplagorna. Vad som även bör tas upp som ett eventuellt 

problem är att vi, endast genom att belysa ämnet, kan förstärka de föreställningar 

om hiv som media producerar. Vi är medvetna om faran med att identifiera 

riskgrupper och riskbeteenden men anser dock att förtjänsterna med att lyfta upp 

frågan till diskussion överskuggar de eventuella nackdelarna.  

 

 

 

Hivdiskursen i media 
Identitetskonstruktion  

Hiv i Sverige Hiv utanför Sverige 

Problemdiskurs –riskgrupper, 
hivmän, personer som inte knyts till 
och hividentiteten 

Konsekvensdiskurs –ofarligt, 
minskad rädsla för hiv och 
stigmatisering 

Lösningsdiskurs 

Problemdiskurs –riskgrupper 
och stigmatisering 

Konsekvensdiskurs –aids och 
stigmatisering 

Lösningsdiskurs 

 
 

Temat makt 
behandlas i 
en kategori 
för sig själv 

Figur 1, Källa: Egen 
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3.6 Tillförlitlighet  

Innebörden av tillförlitlighet inom kvalitativ forskning gäller främst forskarens 

trovärdighet vid dennes beskrivning av en social verklighet (Bryman, 2002). Vid 

vår analys av hur dagstidningarna Dagens Nyheter och Göteborgs Posten skrivit 

om hiv är vi medvetna om att det är vi själva som är det viktigaste redskapet vid 

insamlandet av det empiriska materialet. Krasst uttryckt kan det formuleras som 

att vi som forskare kan välja att lyfta fram vissa aspekter av materialet för att 

gynna våra egna intressen. Detta är en aspekt som är viktig att bära med sig och 

som May (2006) menar är vi som forskare inte objektiva, vilket innebär att det är 

viktigt att vi redogör för de tolkningar vi gör. Vi kan inte ställa oss utanför denna 

eller förhålla oss neutrala. Det är omöjligt att beskriva en verklighet utan att 

påverka den (Börjesson, 2003). Vidare är det vår uppgift som diskursanalytiker att 

granska huruvida vissa tolkningar främjas framför andra. På samma gång som vi 

synliggör dessa tolkningar hos andra, reproducerar vi samtidigt vissa värderingar 

själva. Det är viktigt att vid närmandet av en text reflektera över sin egen 

förförståelse, eftersom vi aldrig möter en text tomhänta utan någon förkunskap 

(Bergström & Boréus, 2005). Vidare innebär vårt val av ämne och sättet vi tolkar 

materialet på en begränsning av vad vi kommer att se. Vi kan aldrig komma ifrån 

det faktum att resultaten som presenteras i vår studie endast kan ses som en möjlig 

förklaring till någonting, en subjektiv tolkning eller uppfattning.  För att gynna 

genomskinlighet i studien kommer vi att låta Mays (2006) tankar genomsyra 

studien på så vis att vi tydligt kommer att presentera vårt material och redogöra 

för våra tolkningar av detta. På detta sätt kommer studien att vara transparent och 

läsaren väl medveten om på vilka grunder vi analyserar vårt material. 

 

3.7 Etiska aspekter 

Vårt empiriska material bestod av tidningsartiklar som är skrivna för allmänheten 

och för att de ska kunna läsas av vem som helst. Användandet av vårt material kan 

tyckas oproblematiskt ur en etisk synvinkel eftersom journalistens syfte är att 

allmänheten ska läsa deras texter. Vi valde trots detta att inte namnge skribenterna 

då vi inte tror att det skulle tillföra studien någonting. Det kommer dock att 

framgå vilken tidning som publicerat texten. 
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4 R E S U L T A T  O C H  A N A L Y S    

__________________________________________________________________ 

Nedan kommer vi att redogöra för vårt resultat samt föra en diskussion kring 

detta. Vi har valt att i analysen integrera resultat med teori genom att citera ur 

artiklar samt kommentera och tolka dessa uttalanden.  

__________________________________________________________________ 

 

Efter sammanställningen av vår empiri kunde vi urskilja olika teman. Vi kom att 

inse det utmärkande i vårt material, att mycket av det som skrivits om hiv i utvald 

media kunde sammankopplas med identitet eller identitetskonstruktion. Vi lade 

märke till vilka personer som kopplas till, låt oss för enkelhetens skull kalla den 

hividentiteten, och kunde således även avtäcka vilka som inte anses ingå i denna 

identitet. Vi hade även möjlighet att studera vilket uttryck denna gränssättning 

tagit i de utvalda artiklarna och fann då att denna inte alltid är tydlig. Vi upptäckte 

att vissa begrepp i artiklarna tydligt sammankopplas med hividentiteten. Kring 

andra begrepp tycks en kamp råda, gällande vilka signifikanter eller egenskaper 

hos personer som kan knytas till identiteten. Utifrån ifrån denna bakgrund byggde 

vi vår analys kring det diskursiva begreppet identitetskonstruktion. Bergström & 

Boréus (2005) tankar om hur identitetskonstruktioner kan avtäckas genom att 

utskilja vilka som inkluderas i en identitet eller vilka gränser diskursen sätter, var 

viktiga frågeställningar för oss. Vår analys är indelad i hiv i Sverige och hiv 

utanför Sverige. Under dessa huvudrubriker har vi utgått från tre diskurser, vilka 

är: problemdiskurs, konsekvensdiskurs samt lösningsdiskurs. De kategorier eller 

teman som vi identifierade i empirin är underrubriker till dessa diskurser. 

Kategorierna är: riskgrupper, hivmän, personer som inte knyts till hividentiteten, 

ofarligt, minskad rädsla för hiv samt stigmatisering. Därefter behandlar vi 

Foucaults tankar om makt inom diskurser under rubriken vem får komma till tals?  

 

4.1 Identitetskonstruktionen av personer med hiv i Sverige 

Skildringen av att hiv ökar är återkommande i artiklarna. Det som trycks mest på 

gällande ökningen i Sverige är att denna är störst bland de som brukar droger 

intravenöst. Det centrala i diskussionen rör eventuella förtjänster med sprutbytes-
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program. Tre forskare belyser att ”en ny hiv-epidemi har nått Stockholm” (DN 

2007-12-30) och en epidemiolog uttalar sig om en fördubbling av smittan jämfört 

med tidigare fem år. Den senare betonar att ökningen delvis kan bero på att 

provtagning har blivit mer förekommande (DN 2007-07-05). Utav denna 

synpunkt kan vi utläsa att den faktiska spridningen av hiv inte nödvändigtvis är så 

omfattande. I resonemanget om ökningen av hiv i Sverige belyses också att 

könssjukdomar överlag ökar samt att detta är en indikation på minskad 

användning av kondomer. En överläkare på Smittskyddsinstitutet säger i GP 

(2007-07-06) att: ”Man skyddar sig inte lika väl i sexuella relationer som tidigare. 

Vi ser en ökning även bland andra sexuellt överförbara sjukdomar”. Det framhävs 

också i artiklarna att risken att smittas med hiv är större om personen har någon 

könssjukdom (DN 2007-07-07).  

 

4.1.1 Problemdiskurs  

Riskgrupper 

När det skrivs om personer som blivit smittade av hiv i Sverige lyfts i första hand 

personer som brukar droger intravenöst eller MSM fram som de främsta 

riskgrupperna och bärare av smittan. I en artikel skrivs: ”Hiv blir allt vanligare 

och en av tio unga homosexuella män har oskyddat sex med tillfälliga partners” 

(GP 2007-08-04). Av artikeln kan vi tyda att oskyddade sexuella kontakter mellan 

MSM ses som en orsak till ökningen av hiv. I en annan artikel skrivs: ”Antalet 

som smittats av hiv i Sverige har ökat kraftigt. Bland de som smittas inom landet 

sker den snabbaste ökningen av hivsmitta bland intravenösa droganvändare och 

män som har sex med män” (DN 2007-07-05). Även i detta citat framgår vilka 

som främst sammankopplas med hiv, det vill säga MSM samt injicerande 

droganvändare. Att dessa personer befinner sig i riskzonen framställs som 

vedertagna sanningar. Genom att på detta sätt beskriva vilka som ingår i de 

uttalade riskgrupperna, tolkar vi att personer utanför dessa grupper inte på samma 

vis befinner sig i riskzonen för att drabbas av hiv. Dessa två begrepp, MSM och 

personer som injicerar droger, är signifikanter som genom ekvivalenskedjor 

knutits till hividentiteten och därför upplevs självklara. I en artikel uttalar sig 

enhetschef på Socialstyrelsen:  
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”Vi måste försöka motverka den dramatiska ökning som vi nu ser i de 

utsatta grupperna. Det är viktigt att de som ligger i riskzonen blir vaksamma. 

Vet man om sin smitta är man ju mer försiktig, därför är det viktigt att de 

smittade så fort som möjligt upptäcks”.                               (DN 2007- 07-05) 

 

Detta uttalande tyder på att de personer som vet med sig att de befinner sig i 

riskzonen bör uppmärksamma att de kan vara smittade av hiv. Av citatet kan vi 

även utläsa att de utsatta grupperna inte är definierade utan att människor 

förutsätts placera sig själva i dessa grupper. Vidare ger uttalandet en antydan om 

att det endast är vissa grupper som bör vara vaksamma och iaktta försiktighet för 

att undvika att smittas av hiv. Att vissa grupper lyfts ut och därmed företräder 

bilden av hela hividentiteten kan liknas vid det som Falkheimer beskriver som 

metonymin, där en del av ett fenomen får representera helheten (Falkheimer 

2001). Detta metonymin kan enligt oss göra att läsarna får en stereotyp 

uppfattningen av vilka personer som kan smittas med hiv.  

 

Vad som framkommit är att vissa artiklar kopplar samman personer med annan 

etnisk härkomst eller utland med hiv. Beträffande ökningen av hiv i Sverige 

skrivs i GP (2007-07-06) att: ”De flesta – 105 stycken – har smittats via hetero-

sexuellt samlag. Flertalet har fått viruset före ankomst till Sverige”. I en annan 

artikel skrivs ”Forskare varnar för att en ny epidemi av hiv trängt in bland 

Stockholms narkomaner från de forna sovjetstaterna” (DN 2007-12-30). Vi har 

funnit tendenser till att sammankoppla personer med annan etnisk härkomst till 

hividentiteten men det kan inte anses att begreppet helt kan knytas till den. Att 

personer med annan etnisk härkomst ses som en potentiell riskgrupp skriver 

Bredström (2008) om i sin avhandling. Detta är inte något som vi genom vår 

analys kunnat fastslå, dock framgår det att utland är en signifikant som inom 

utvald media kopplas till hiv. Även i de artiklar som rör smittspridningen i 

Sverige kan vi utläsa att smittan egentligen kommer utifrån. Varifrån smittan 

kommit och på vilket sätt den nått Sverige skildras i artiklarna på olika sätt. Den 

gemensamma nämnaren är dock att källan till smittan inte finns här i Sverige utan 

någon annanstans. Hiv beskrivs således som ett yttre hot.  

 

 



 25 

Hivmän 

Så kallade hivmän figurerar till stor del i hivdiskursen inom media och bidrar till 

att skapa den identitet som sammankopplas med hiv. En hivman beskrivs i 

artiklarna som någon som medvetet smittat, eller försökt smitta, andra. Ett 

ytterligare rekvisit tycks vara att dessa andra ska vara ovetande om att mannen bär 

på viruset. Genom beteckningen hivman blir hiv en framhävande del av mannens 

identitet. Vi tolkar att smittan enligt dessa beskrivningar framställs som något man 

är, och inte någonting man bär på. I DN skrivs: ”Hivmannen erkände grov 

misshandel” (DN 2007-07-19) och i en artikel i GP skrivs:  

 

” 22-ÅRIG KVINNA. Var tillsammans med hiv-mannen i ett halvår. De 

träffades genom kompisar och blev ett par efter några veckor. De hade sex 

utan skydd flera gånger. Hiv-mannen sa ingenting om att han skulle ha varit 

smittad. För ett år sedan gjorde de slut. Strax efteråt blev 22-åringen sjuk. 

Hon trodde då att hon hade fått en kraftig influensa och låg hemma hos 

mamma”                                                                       (GP 2007- 07-13) 

 

I citatet används begreppet hivman två gånger på ett allmänt vedertaget sätt. 

Mannen skildras som kallsinnad och offerbeskrivningen av kvinnan är påtaglig. 

Vi har även funnit att hivmän ofta sammankopplas med en annan nationalitet än 

den svenska. Att männen riskerar utvisning framhålls, eller framkommer på annat 

sätt att personens nationalitet inte är svensk. I inledningen till en artikel om 

hivmannen i DN (2007-07-19) skrivs: ”Han riskerar nu ett långt fängelsestraff och 

utvisning resten av livet från Sverige”. I samma artikel skrivs: ”Han har visat stor 

hänsynslöshet mot kvinnorna” (DN 2007-07-19). I en annan artikel om en hivman 

skrivs att han: ”[…] yttrade sig i stort sett inte alls medan åhörarna var kvar i 

rättssalen. Han bara markerade att hans tilltalsnamn var det svenska förnamn som 

han bär med det engelska”. Längre ner i artikeln skrivs: ”32-åringen är brittisk 

medborgare men bosatt i Sverige” (DN 2007-06-07:1). Av ovanstående 

beskrivningar av hivmän kan vi utläsa att männen inte är svenskar. Denna 

framställning av hivmän som smittar kvinnor, som inte beskrivs tillhöra någon 

riskgrupp, kan i diskursiva termer kopplas till hividentiteten. Genom 

ekvivalenskedjor knyts dessutom begrepp såsom ansvarslös och farlig till 

begreppet hivman.  
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Personer som inte knyts till hividentiteten 

Vid en diskursanalys är det av intresse att lyfta fram det som inte skrivs i texter 

eller uttalas (Börjesson, 2003). För att återknyta till Bergström & Boréus (2005) 

tankar om identitetskonstruktioner, framgår utöver de givna riskgrupperna även 

vilka som inte anses vara i farozonen att drabbas hiv.  

 

”Bara en handfull kvinnor i Sverige har smittats av hiv i tidiga tonåren. De 

flesta hade smittan när de kom till Sverige. Att den gruppen nu har ökat med 

två, som polisen säger, helt ’vanliga unga tjejer’, betraktar biträdande 

statsepidemiologen Anders Blaxhult vid Smittskyddsinstitutet som en ren 

slump”               (DN 2007-06-08)      

 

Att personer som inte ingår i riskgrupperna också kan smittas av hiv belyses 

endast i liten utsträckning i empirin. Då dessa personer framställs i tidningarna 

beskrivs smittan mer som en slump. Ett tydligt exempel på detta är ovanstående 

citat. Vi kan av uttalandet tolka att unga kvinnor inte befinner sig i någon slags 

riskposition för att smittas av hiv. Ordvalen vanliga unga tjejer och ren slump 

tyder, enligt oss, på att statsepidemiologen inte anser att unga tjejer befinner sig i 

en situation där hivinfektion är något att oroa sig för. I en artikel skrivs:  

 

”De flickor som förekommer i utredningen om hivmannen kommer att kallas 

till en specialistmottagning på Karolinska universitetssjukhuset i Solna. – Vi 

tycker att de behöver ett speciellt mottagande […]”       (DN 2007-06-07:2) 

        

Det är i ovanstående citat en smittskyddsläkare som anser att dessa flickor 

behöver ett speciellt mottagande på specialistklink. Vi menar att det i uttalandet 

kan skönjas en slags skiljelinje mellan olika personer som smittas av hiv. Är en 

person i en offerposition som dessa flickor anses vara och inte ingår i de uttalade 

riskgrupperna krävs ett speciellt mottagande för att kunna hantera ett eventuellt 

positivt provresultat. Av uttalandet kan vi således urskilja att det anses tillräckligt 

för andra personer som smittats med hiv att besöka vanliga kliniker och 

vårdcentraler.  
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I vissa artiklar kan en viss oro för ungdomar och deras sexvanor urskiljas. I DN 

skrivs till exempel: ”Vi har en hög förekomst av klamydia idag och vi vet att 

många unga har oskyddat sex” (DN 2007-06-08). Detta förs även fram av en 

sköterska på Smittskyddsenheten i GP (2007-12-01:2): ”Vi ser att antalet 

klamydiafall ökat rejält. Eftersom hiv smittar på samma sätt är faran att hiv 

etableras i den gruppen som vanligtvis sprider klamydia, nämligen ungdomar 

mellan 15 och 24”. I en annan artikel säger en utredare vid Socialstyrelsen:  

 

”Det är klart att det inte är bra att man har oskyddat sex, men homosexuella 

män är ändå bättre på att använda kondom än heterosexuella ungdomar.” 

Artikeln fortsätter med: ”Men sexuella kontakter mellan två män är betydligt 

mer riskfyllt än mellan man och kvinna. Dels för att hiv sprids lättare genom 

analsex, och dels för att hiv är betydligt mer utbrett bland homosexuella, och 

därför är risken att ens partner är smittad mycket större”    (GP 2007-08-04).   

 

Dessa uttalanden ger en något splittrad bild av om ungdomar ska ses som en 

riskgrupp eller inte. Vår tolkning är att statsepidemiologen inte verkar oroad över 

en möjlig eller framtida spridning av hiv bland ungdomar, men samtidigt 

framkommer att ungdomar generellt inte är bra på att använda kondom. Det skrivs 

om bristfällig kondomanvändning och ökning av könssjukdomar bland unga. I en 

artikel formuleras: ”det kan finnas en okänd smitta bland unga svenskar, unga 

som inte är medvetna om att de för hiv vidare till sina partners” (GP 2007-03-15). 

Generellt kan vi se att ungdomar i denna mediala framställning inte anses tillhöra 

hividentiteten men att deras sexuella beteendemönster ibland tas upp i artiklarna. 

En oro kan skönjas kring att ungdomar kan komma att bli berörda av viruset. 

Genom att ställa denna mediala bild om att ungdomar inte tillhör de särskilt 

utsatta, mot SOU-rapportens farhågor om att hiv bland dessa kan vara att vänta, 

kan vi utläsa att en slags oenighet råder kring ungdomars eventuella riskbeteende.  

Inom problemdiskursen knyts signifikanterna MSM, injicerande droganvändare, 

hivmän samt utland till hividentiteten. De begrepp vi tolkar som flytande 

signifikanter är ungdomar och personer med annan etnisk härkomst.  
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4.1.2 Konsekvensdiskurs 

Ofarligt  

Den dominerande bilden som framställs i artiklarna är att personer med hiv kan 

leva som vanligt. I GP (2007-12-01:1) beskriver en person, Peter, som lever med 

hiv att ”olikt nu var ett positivt hiv-besked på den tiden en dödsdom”, angående 

när han blev smittad på 90-talet. Likaså beskriver artisten Andreas Lundstedt att: 

”det går att leva ett vanligt liv ändå, det finns bra mediciner” (GP 2007-12-20). 

Artikelns fokus är att det går att arbeta och leva sitt liv som vanligt, även med hiv. 

I en artikel i DN (2007-06-16) intervjuas en mamma som adopterat två barn som 

har hiv. Hon säger att ”det är inget fel på dem, problemet är att människor har för 

dåliga kunskaper” samt att hon vill visa ”hur ofarligt det är att leva nära någon 

med hiv”. Mamman menar att de inte tvekade att adoptera ”trots att barnen bar på 

hiv” (DN 2007-06-16). I samma artikel berättar hon att de ”vågade satsa det 

dyrbaraste vi hade, Rebecka [deras första dotter]. Henne som vi älskade över allt 

annat […] och vågade ändå säga att ’det här är inte farligt’” (DN 2007-06-16). 

Det förs i empirin fram att smittorisken är liten och vid en eventuell infektion går 

det att med medicinering att leva ett normalt liv. En statsepidemiolog på 

Smittskyddsinstitutet säger i DN (2007-06-08) att risken att smittas av hiv vid 

sexuell kontakt med någon som är smittad är liten, mindre än en procent. Enligt 

rapporten från SOU (2004:13) har sättet som media framför folkhälsobudskap på 

relevans för hur läsarna förhåller sig till ett fenomen. Om skildringen i media är 

att fenomenet inte är så farligt tenderar läsarna att tro på detta, framför allt då 

egen erfarenhet och kunskap om ämnet saknas. Om budskapen i media är 

svårtydda eller motsägelsefulla skapar detta ambivalens hos läsarna (SOU 

2004:13).  

 

Minskad rädsla för hiv 

Att personer i Sverige inte är lika rädda för hiv längre är något vi funnit i 

artiklarna. En läkare som uttalar sig i GP (2007-07-06) tror att den minskade oron 

beror på färre antal informationskampanjer. Detta kan vi koppla till det som 

Berger skriver gällande hur media är med och konstruerar läsarnas bild av vilka 

nyheter som är viktiga och därmed vad som förs upp till debatt och diskuteras. 

Hur vi förhåller oss till ett fenomen är influerat av hur ofta och på vilket sätt 

fenomenet beskrivs i media (Berger 1995). Även i SOU rapporten 2004:13 tas 
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upp att medias sätt att belysa problem inverkar på läsarnas syn på dessa, samt att 

folkhälsobudskap idag har hårdare konkurrens om utrymmet i pressen. I en artikel 

som belyser ökningen av hiv i Sverige menar en utredare vid Socialstyrelsen att 

den nya generationen som vuxit upp inte är lika rädda för hiv och smittan ses 

snarare som en kronisk sjukdom är som dödlig (GP 2007-08-04). Samma 

skildring finns i GP där intervjuade gymnasieungdomar säger att: ”Vi har inte fått 

veta annat än att man ska ha kondom för att inte bli gravid. Som om risken inte 

längre finns” (GP 2007-03-15).  

 

Enligt socialkonstruktivistiska synsättet ses ett fenomen inte som ett problem 

förrän det definieras som ett sådant. Media är med och konstruerar vår bild av 

verkligheten och påverkar vår uppfattning om vad som är ett problem (Sahlin 

2002). På detta sätt menar vi att om media inte framställer hiv i Sverige som ett 

problem påverkar detta även hur allvarligt läsarna ser på hiv. Det framkommer i 

SOU-rapporten (2004:13) att varje person gör en egen bedömning av hur stor 

risken är att smittas och denna ligger till grund för vårt beteende. Medias inverkan 

på denna bedömning är av betydelse då vår kunskap om omvärlden och om olika 

fenomen i allt större utsträckning kommer från denna källa. På så sätt influerar 

media vårt beteende och eventuella riskbeteende (SOU 2004:13). 

 

Stigmatisering 

Vi har kunnat urskilja stigmatisering som en framträdande del av konsekvens-

diskursen. När personer som själva har hiv eller när människor i deras närhet 

uttalar sig har vi framför allt urskiljt perspektiven att hiv inte är så farligt och att 

det går att leva som vanligt trots infektionen. Det som i artiklarna förs fram som 

det mest problematiska med hiv i Sverige idag är inte sjukdomen i sig utan den 

stigmatisering som upplevs finnas i samhället. I artikeln om modern till barnen 

som bär på hiv (DN 2007-06-16) beskrivs omgivningens avståndstagande och 

rädslan för utstötthet genomgående. Modern har förlorat vänner och blivit 

omplacerad på jobbet efter att ha berättat om den tunga hemligheten som hon 

beskriver familjens situation. Modern säger avslutningsvis i intervjun att hon inte 

tror att barnen kommer att kunna leva öppet med hiv som vuxna och att en del 

personer kommer att ta avstånd från dem. I slutet av artikeln framgår att 

journalisten använt figurerade namn. Detta, i kombination med en bild i början av 
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texten som visar en person sittandes på en bänk där endast underdelen av kroppen 

visas, förstärker artikelns fokus, att det är svårt att leva öppet med hiv. I artikeln i 

GP om Peter som smittades på 90-talet, säger han att den allmänna uppfattningen 

verkar vara att det endast är personer med många sexpartners som får hiv. 

Artikeln tar även upp stigmatisering, som beskrivs som värre förr: 

 

”Men med sjukdomen hamnade han i ett fack, och i varje fack får man en 

hög fördomar på köpet. Det ansågs fult och ofräscht att vara hiv-smittad och 

att människor tyckte att ’han får skylla sig själv’”             (GP 2007-12-01:1) 

               

Vi funderade kring vilka människor är. Eftersom det inte går att se på en person 

att denna har hiv, tolkar vi att människor måste vara de närstående som har 

vetskap om Peters smitta. Är det är en faktisk erfarenhet av diskriminering som 

beskrivs eller ett uttryck för Peters egen rädsla att stigmatiseras?  Stigmatisering 

tolkar vi följaktligen som en flytande signifikant som omskrivs på olika sätt. 

Stigmatisering skildras som något som var värre förr, något som de som lever 

med hiv upplever sig utsättas för eller något som faktiskt existerar i samhället. När 

riskbudskap omskrivs mycket eller överdrivs i media finns risk för ökad 

stigmatisering av de utsatta grupperna (SOU 2004:13). I den rapport som IJF gav 

ut 2006 framgår det att personer med hiv och aids i de granskade medierna i Asien 

och Afrika ibland belyses på ett diskriminerande sätt, vilket antas bidra till det 

stigma som förekommer (ifj.org). Eftersom språket enligt det diskursteoretiska 

synsättet inte enbart återger en verklighet, utan också i hög utsträckning är med 

och formar denna, påverkar medias konstruktion av hiv och personer med hiv 

läsarna (Bergström & Boréus 2005). På detta sätt kan vi se framställandet av 

riskgrupper som vi urskiljt under problemdiskursen som en bidragande orsak till 

den stigmatisering som vi funnit under denna diskurs.  

 

4.1.3 Lösningsdiskurs 

Gällande de lösningar till hiv som tas upp betonas sprutbyte i de texter som 

belyser smittan bland personer som brukar droger intravenöst. I DN (2007-07-17) 

tas de positiva effekterna av sprutbytesprogram i Malmö och Finland upp, 

samtidigt som det poängteras att resultaten inte nödvändigtvis beror på sprutbyte 

utan kan ha någon annan orsak. Bättre skydd vid sexuella kontakter, fler 
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informationskampanjer och sprutbyte i kombination med ett bra omhändertagande 

för en överläkare på SMI fram som medel för att bromsa smittan (GP 2007-07-

06). I samma artikel nämns att det blivit fastslaget av WHO att sprutbytesprogram 

fungerar. De artiklar som skildrar hivmän betonar smittskyddslagen och att 

personer med hiv ”sköter medicineringen korrekt” (DN 2007-06-07:1) för att 

hindra smittspridningen. Att personer i Sverige är dåliga på att använda skydd vid 

sexuella kontakter lyfts i artiklarna fram som en möjlig orsak till att hiv ökar. 

Utifrån detta tolkar vi att det omvända kan gälla, det vill säga att användandet av 

kondomer kan minska smittspridningen. Det skrivs också om behovet av ökad 

kunskap, detta huvudsakligen kopplat till artiklar som skildrar den stigmatisering 

som personer med hiv upplever i samhället. I artikeln om paret som adopterat två 

barn med hiv skrivs: 

 

”Nu är det inte längre infektionen i sig som är Marias [mammans] oro, utan 

den rädsla för hiv som finns i samhället. För människor är rädda, trots att hiv 

inte smittar vid sociala kontakter. Fördomarna får dominera över förnuftet; 

många har fortfarande åttiotalets skräckpropaganda om hiv i färskt minne”. 

                                (DN 2007-06-16) 

 

Marias uppfattning om att omgivningens rädsla för hiv bottnar i kunskapsbrist kan 

vi utläsa av citatet. Att det är omgivningens fördomar och inte infektionen i sig 

som anses vara det problematiska framgår av uttalandet. Människors rädsla förs 

fram som en sanning och vi funderar återigen kring vilka människor är, om det 

som uttrycks är en farhåga för andras rädsla, eller faktisk upplevd stigma från 

Marias sida. De dominerande lösningarna till hivspridning inom denna diskurs är 

kopplade till riskgrupper. Lösningar gällande stigmatisering förs även fram i form 

av ökad kunskap.  
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4.2 Identitetskonstruktionen av personer med hiv utanför Sverige  

Gällande beskrivningen av hivsituationen utomlands ligger även dessa artiklars 

tyngdpunkt på att smittan ökar. Utöver detta belyses problemet aids och 

sjukdomens konsekvenser. Behovet och effekten av bromsmediciner diskuteras 

och i GP (2007-11-21) nämns att siffror från en UNAIDS rapport visar att 

ökningen av nysmittade söder om Sahara i Afrika har avtagit. Även dödligheten 

har minskat inom detta område. Detta beskrivs som en effekt av bromsmediciner. 

Dock påpekar en företrädare för Noaks Ark i samma artikel att ”tro för allt i 

världen inte att problemet med aids minskat i motsvarande omfattning” (GP 2007-

11-21). I samma artikel diskuteras att eventuella ökningar eller minskningar av 

hiv kan ha sin grund i att olika mätinstrument används vid undersökningarna. Den 

dominerande diskursen i artiklarna är att hiv ökar. Detta förs fram som en sanning 

i majoriteten av de texter som berör den aktuella hivsituationen. Dock har vi 

kunnat urskilja motdiskurser som representerar föreställningar om att ökningen 

kan ha andra förklaringar än att en faktisk stegring av smittspridningen sker. 

Faktorer som förs fram är ökad provtagningsfrekvens, nya metoder att mäta 

smittan på samt att tidigare mätningar varit bristfälliga. Synpunkter om att det 

även finns ett stort mörkertal som gör det svårt att beräkna antal smittade tas upp i 

en artikel i GP (2007-11-21). Där refereras till ett uttalande av en representant för 

Aids Healthcare Foundation som menar att:  

 

 ”Eftersom flertalet som lever med hiv inte vet om det, så är det faktiskt inte 

möjligt att veta om dessa siffror är mer tillförlitliga än de som redovisats 

tidigare”.               (GP 2007-11-21) 
 

4.2.1 Problemdiskurs 

Riskgrupper 

Vid vår granskning av artiklar om smittan utomlands lade vi märke till att ordet 

aids flitigt används, tillsammans med beskrivningar som inte sällan är dramatiska. 

I en artikel om hivsituationen i Sydafrika i DN (2007-02-11) skrivs att ”få tänkte 

på det dödliga viruset” och i GP (2007-12-01:3) att aids är ”ett av de största hoten 

mot utveckling i många delar av världen”.  I flera artiklar kopplade till utlandet 

används liknande beskrivningar, exempelvis hivepidemins brutala effekter och 

viruset som orsakar aids. I GP publicerades en artikel om hivsituationen i världen 
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med fakta hämtad från UNAIDS rapport för 2007. Situationen beskrivs på 

följande sätt: 

 

”Ingen väpnad konflikt kommer i närheten av det antal offer som 

aidsepidemin skördar. Inte någon annanstans stupar så många barn. Ändå 

dras 6 800 oskyldiga människor in i kriget. Varje dag. Så många är det som 

smittas av hiv-viruset. Varje dag”                                        (GP 2007-11-21) 

         

Detta citat visar att de som smittas är oskyldigt drabbade av aidsepidemin. I 

artiklarna om hiv utomlands kopplas hiv samman med fattigdom och människorna 

i de omskrivna länderna skildras som offer för sjukdomen. Smittvägen nämns inte. 

Personer som är smittade i Sverige beskrivs inte som offer på samma sätt, 

undantaget de fall där artiklarna rör personer som blivit smittade av hivmän eller 

då personer som inte ingår i riskgrupperna smittas. Som Börjesson (2003) skriver 

förändras diskurser över tid och varierar mellan olika kontexter. Hivdiskursen i 

media skiljer på smittan i Sverige och epidemin och dess offer utomlands. Detta 

kan bero på att begreppet hiv är en flytande signifikant med olika innebörd 

beroende på om den skildras som ett fenomen inom hivdiskursen Sverige eller 

hivdiskursen utanför Sverige (Jørgensen & Phillips, 2000). Genom skildringen av 

hivsituationen utomlands har vi noterat att fokus ligger på länder i Afrika där 

smittan är vida utbredd. Som Bredström (2008) tar upp i sin avhandling har Afrika 

på många sätt blivit sammankopplat med hiv. Den vikt som artiklarna rörande 

situationen i Sverige lägger vid smittväg, hur och var smittan skett samt vem som 

blivit drabbad, syns inte i artiklarna som handlar om länder i Afrika. Skildringen i 

dessa artiklar är istället att vem som helst kan falla offer för viruset. Inga särskilda 

grupper lyfts fram på det sättet att vi kunnat urskilja något metonymin, eller någon 

stereotyp bild, som representerar hividentiteten.  

 

4.2.2 Konsekvensdiskurs 

Aids 

Den konsekvens som dominerar artiklarna om hiv utanför Sveriges gränser är aids 

och problematiken kring denna sjukdom. I DN (2007-02-11) skrivs: ”Varje dag 

smittas nya sydafrikaner av det dödliga viruset” och i GP (2007-11-21) att: ”aids 

skördar mer än 5 700 liv om dagen”. I dessa artiklar innebär hividentiteten att vara 
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ett offer för viruset och även konsekvenser av att leva med hiv i fattiga länder 

framhävs. I GP skrivs som exempel på fattigdomens konsekvenser för de som är 

smittade av hiv:  

 

”Problemet som uppstår finns på mikroplanet: människor blir inte fullgott 

behandlade. Men också på makronivå: en halvdan behandling gynnar 

resistensutveckling”.                                                               (GP 2007-08-16) 

                

Citatet är kopplat till att otillräckliga resurser och bristfällig infrastruktur 

omöjliggör en tillräcklig behandling för de som är smittade. Det framgår att faran 

med hiv för individer i fattiga länder är större och att detta även får konsekvenser 

för spridningen av viruset. En som arbetar med hiv i Sydafrika uttrycker i DN att 

det som görs mot viruset ”bara är droppar i havet” (DN 2007-02-11). I artiklarna 

gällande hiv utanför Sveriges gränser skildras hiv främst på detta sätt, som ett 

problem vars negativa konsekvenser är näst intill omöjliga att begränsa.  

 

Stigmatisering 

Utöver den framträdande följden av hiv, aids och därav död, skildras 

stigmatisering som en konsekvens även utomlands. I våra utvalda artiklar 

framhävs att personer med hiv tvingas dölja sin smitta och sättet som texterna 

skrivs på visar tydligt att stigmatisering förekommer. Som Berger (1995) skriver 

inrymmer beskrivningar i media förenklade och stereotypa bilder, vilka många 

gånger är negativa. Rapporten från IFJ (2006) belyser att olika stereotypa 

framställningar av personer med hiv kan bidra till stigma. När professioner som 

läkare, politiker etcetera uttalar sig om hiv-situationen i andra länder, framstår det 

som om stigmatisering och diskriminering inte i så stor utsträckning förekommer i 

Sverige. I GP (2007-08-16) skrivs, om smittan i 80-talets Sverige: ”Gruppen som 

insjuknade i hiv och sedermera dog i aids stigmatiserades och skyddes som 

pesten, i bokstavlig bemärkelse”. Detta kopplas sedan samman med hur 

situationen är i Sydafrika idag där stigman beskrivs vara stor. Framställningen av 

hiv i exempelvis Afrika är att viruset drabbar vem som helst medan hividentiteten i 

den svenska kontexten skildras genom metonymin. Vi anser att detta kan bidra till 

att människor i Sverige inte tror sig kunna bli smittade av hiv.  
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De som väljer att ha kontakt med hivsmittade, genom yrkesval eller privat, 

framställs som hjältar i artiklarna. Detta kan bidra till en separation i vi och dom 

mellan de som är smittade och de som inte bär på viruset. Exempelvis skildras en 

katolsk biskop vars arbete med hiv och aids i Sydafrika i DN heroiskt: ”Han 

förstår dem, han lider med dem och han slåss för dem” (DN 2007-02-11). Det 

framgår att han arbetar med hiv mot alla odds, regeringen framställs som 

motsträvig och han verkar ”bland de fattigaste av de fattiga i Sydafrika där 

aidsepidemin håller människorna i ett järngrepp” (2007-02-11). Dessa skildringar 

förstärker det hegemoniska inom diskursen som vi urskiljt i artiklar rörande hiv 

utanför Sverige: att hiv leder till aids och att människor faller offer för sjukdomen.  

 

4.2.3 Lösningsdiskurs 

Dominerande inom lösningsdiskursen är medicinska förklaringar och mer resurser 

av olika slag. Lösningar som tas upp i de artiklar som skildrar hiv utomlands är 

främst bromsmediciner och kondomer. En artikel i DN (2007-02-11) beskriver 

kondomer som ”livräddare” för de fattiga i Sydafrika. Det förs även fram att det 

krävs större ekonomiska insatser, bättre infrastruktur och förebyggande arbete för 

att minska spridningen. En utsänd från Dagens radio beskriver i GP (2007-08-16) 

en annan dimension angående situationen i Sydafrika: 

 

 ”Det största hindret för en effektiv hiv- och aidsbekämpning är ändå 

regeringens inställning […] För många uppsöker inte ens en läkare. De 

negativa sociala konsekvenserna som följer på diagnosen hivpositiv är 

omfattande. Bättre att leva oviss”.                                        (DN 2007-08-16) 

     

Detta citat visar tydligt ståndpunkten att minskad stigmatisering även kan få 

effekter som minskar smittspridningen av hiv. I en artikel fann vi att WHO och 

UNAIDS funnit att omskärelse är ett ”nytt hopp mot aids” (DN 2007-03-31). En 

läkare uttrycker i artikeln att upptäckten är ”potentiellt revolutionerande” och 

journalisten skriver att ”Swaziland är exakt ett sådant land där omskärelse i 

dagsläget skulle kunna göra näst intill under”. Att metoden är dyr och praktiskt 

näst intill omöjlig på grund av fattigdom och brister i sjukvården tas upp senare i 

samma artikel, samt att kvinnor eventuellt smittas lättare av viruset om mannen är 

omskuren (DN 2007-03-31).  
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Sveriges biståndsminister och Sveriges hiv/aids ambassadör skriver i en 

debattartikel i GP (2007-12-01:3) om den nya policyn mot hiv och aids. Det 

centrala i artikeln är hur den globala hivsituationen ska lösas och fokus är på hiv 

utomlands. Ministern och ambassadören menar att ansvaret för hiv ”måste ligga 

hos nationella regeringar och människor i drabbade länder” (GP 2007-12-01:3). 

Inte på något ställe i artikeln nämns att hiv är något som även finns inom Sverige. 

Detta sätt att skildra smittan tolkar vi, utifrån Sahlins (2002) framställning av 

socialkonstruktivismen, som att läsarna påverkas att se hiv som ett problem främst 

utanför Sveriges gränser.  

 

4.3 Vilka kommer till tals?  

Då Michael Foucault redogör för diskursiva konstruktioner menar han att det vi 

åsyftar som sanning endast är konstruktioner av vad olika kunskapsregimer anger 

som sant eller falskt. Han beskriver maktens diskurs och att det är makt som 

bestämmer vilka saker som omnämns medan andra utelämnas (Jørgensen & 

Phillips, 2000). Vi kan i vårt material urskönja att de som besitter makten att 

uttala sig om hiv i tidningarna, främst är akademiskt utbildade eller högt uppsatta 

personer som genom sitt yrke kommer i kontakt med dessa frågor. Det rör sig 

exempelvis om epidemiologer på Smittskyddsinstitutet, forskare, utredare vid 

Socialstyrelsen eller chefer. Dessa personers förhållningssätt till hiv är 

övervägande av medicinsk karaktär, vilket vi kan se präglar deras uttalanden i 

artiklarna. En biträdande stadsepidemiolog och läkare vid Smittskyddsinstitutet 

uttalar sig gällande situationen i Sverige: ”Man skyddar sig inte lika väl i sexuella 

relationer som tidigare. […] Oron för hiv har minskat bland allmänheten. […] 

Sprutor är ett effektivt sätt att sprida hiv på” (GP 2007-07-06).  

 

I de artiklar där sprututbytesprogram diskuteras uttalar sig politiker för eller emot 

metoden och dess eventuella effekter mot smittspridning. I en artikel skrivs: 

”…det kan gå oerhört snabbt om man inte agerar nu, säger den förre detta 

folkhälsoministern Morgan Johansson (s), som var den som lade fram förslaget 

om den nya lagstiftningen kring sprututbytesprogram år 2005” (DN 2007-07-17).  
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I vissa artiklar personifieras texten genom att en person som lever med hiv, eller 

någon närstende, får komma till tals för att skildra sin situation. Dessa artiklar 

behandlar huvudsakligen stigmatisering och samhällets rädsla för viruset. I GP 

skrevs till exempel om sångaren och kändisen Andreas Lundstedt: ”Sedan 

Sighsten Herrgård har ingen offentlig person gått ut med det, så Andreas 

Lundstedt hoppas kunna bidra till att lätta på de tabun som finns om sjukdomen 

(GP 2007-12-20). I en annan artikel kommer Peter till tals, som levt med 

infektionen i 16 år: ”Folk tror att det bara är personer som har mycket sex med 

många partners som smittade, vilket är fel”. (GP 2007-12-01:1).  

 

Genom att olika experter uttalar sig gällande hiv; orsaker, konsekvenser och 

lösningar, menar vi att dessa bidrar till att identifiera och konstruera bilden av 

viruset. Den mediala bilden av de sociala konsekvenserna av att leva med hiv är 

personer med hiv själva med och konstruerar. Detta genom att i artiklar rörande 

stigma skildra sin situation. Framträdande inom alla tre diskurser 

(problemdiskurs, konsekvensdiskurs samt lösningsdiskurs) är dock experternas 

konstruktion av hiv. Som Foucault (1993) menar innebär det makt att lyfta fram 

vissa perspektiv på bekostnad av andra och de som besitter denna makt har 

påverkan över diskurserna.  

 

4.4 Sammanfattning av analys 

4.4.1 Hiv i Sverige 

Det som i Sverige beskrivs som problem är främst delade sprutor vid drogbruk, 

riskfyllt sexuellt beteende bland MSM samt att farliga hivmän smittar andra. 

Stigmatisering av personer som lever med hiv är framträdande inom 

problemdiskursen. Begreppen män som har sex med män och injicerande 

droganvändare kan ses som signifikanter som genom ekvivalenskedjor knutits till 

hividentiteten och skildras som självklara. Hiv är även sammankopplat med 

utland. Inom konsekvensdiskursen utmärktes den stigmatisering som de smittade 

upplever sig utsättas för. Vi påträffade även att minskad rädsla för hiv och 

beskrivningen att hiv inte är så farligt, synes leda till ett ökat riskbeteende. Fokus 

gällande lösningsdiskursen i Sverige är att på olika sätt nå riskgrupperna. Ökad 

kunskap för att minska stigmatiseringen poängteras också.  
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4.4.2 Hiv utanför Sverige 

Bilden av situationen med hiv utanför Sveriges gränser ser annorlunda ut, där 

problemdiskursen utgörs av att människor faller offer för aids på grund av faktorer 

som sammankopplas med fattigdom. Aids i sig utgör faran istället för att 

problematisera de smittades eventuella riskbeteende. Gällande konsekvens-

diskursen är den medicinska faran med hiv, att dö av aids, framträdande. Även 

stigma av de som är smittade återfanns under denna diskurs och det framhävs att 

länders regeringar har en roll i denna. Som tyngdpunkt i lösningsdiskursen 

urskiljde vi ökade resurser av olika slag och det trycks på behovet av 

bromsmediciner och kondomer. Medicinska lösningar och minskning av stigman 

framhävs som något som skulle kunna bromsa smittspridningen.  

 

4.4.3 Vilka kommer till tals? 

De som i störst utsträckning ges utrymme att uttrycka sig gällande hiv är personer 

som företräder en profession som på något sätt har med hivproblematik att göra. 

Forskare, epidemiologer och chefer inom olika institut utmärks i artiklarna. Även 

politiker ges plats att uttala sig, framför allt i de artiklar som rör sprutbyte. I de 

artiklar som främst behandlar den stigmatisering som smittade upplever får även 

personer som lever med hiv uttrycka sig.  
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5 S L U T D I S K U S S I O N    

__________________________________________________________________ 

Nedan följer en diskussion kring de reflektioner och tankar vi haft under arbetets 

gång gällande de aspekter och teman som varit dominerande i vår analys. 

__________________________________________________________________ 

 

5.1 Hivdiskursen i utvald media 

Vårt resultat visar att medias skildring av hivdiskursen i svensk kontext domineras 

av en hividentitet som främst sammankopplas med riskgrupper, hivmän och 

utland. Hiv ses som ett yttre hot och framträdande är föreställningen att hiv 

drabbar andra. Det problematiska med att leva med hiv i Sverige beskrivs vara 

stigmatisering och inte viruset i sig. Skildringen av hiv utanför Sverige fokuserar 

huvudsakligen på aids och dess konsekvenser i fattiga länder.  Framställningen i 

dessa artiklar är mer dramatisk och alla beskrivs kunna drabbas och därmed 

tillhöra hividentiteten. De som besitter makten att uttala sig om hiv i artiklarna och 

således definierar fenomenet, är främst personer med yrkesrelaterad kunskap om 

hiv.  

 

Vi är medvetna om att det faktum att vi gjort en diskuranalys av tidningsartiklar 

innebär att vi tolkat andras tolkningar av verkligheten, samt att vår egen 

förförståelse gällande hiv delvis är konstruerad av källan för vår granskning. 

Bortsett från denna aspekt tänker vi att medias skildring torde vara representativ 

för den generella bilden av hiv som finns i samhället. Dels på grund av att media 

är en del av samhället och på så vis speglar de sanningar och föreställningar som 

finns, dels genom att media, som vi tryckt på upprepande gånger, är med och 

konstruerar den rådande bilden av hiv. 

 

5.1.1 Samspelet med andra mediadiskurser 

Inom olika mediala produktioner finns ett otal diskurser att identifiera. Vi har, 

som förhoppningsvis framgått vid detta lag, studerat hivdiskursen i utvald media.  

Parallellt med de olika diskurser vi funnit inom denna övergripande hivdiskurs, 

finns även andra diskurser som överlappar och samspelar med dessa. Som 

exempel kan nämnas diskursen om MSM eller diskursen om droganvändare. 
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Dessa olika diskurser kan påverka och förstärka varandra. Om en person med hiv 

framställs som farlig inom hivdiskursen, och en person som brukar droger likaså 

inom sin diskurs, tror vi att detta kan innebära att en person med hiv som 

dessutom använder droger blir särskilt farlig. Även offerbilden kan enligt oss 

förstärkas på detta sätt om den smittade är kvinna, ung, ickemissbrukare och så 

vidare. Vi har funderat kring denna skildring av personer som offer och förövare 

och tror att detta är ett för media tacksamt uttryckssätt som når ut till läsarna. Kan 

denna dramatiska framställning medföra ett förstärkande av det metonymin som 

representerar hividentiteten samt av negativa etiketteringar av givna riskgrupper? 

 

5.1.2 Hivmän  

Vi fann att det skrivs mer om hiv i de granskade tidningarna än vi trodde innan vi 

påbörjade denna uppsats. Vår förförståelse gällande att tidningarnas belysning av 

hiv främst representeras av artiklar om hivmän visade sig stämma överens med 

analysens resultat. Beteckningen hivman har vi diskuterat mycket under arbetets 

gång och detta är något som förbryllat oss. Vi har diskuterat vad en hivman 

egentligen är, då inte alla män med hiv får detta epitet. Som vi diskuterar i 

analysen tycks en hivman vara en farlig, oansvarig person som, trots medvetenhet 

om att vara smittad med hiv, har oskyddat sex med personer som är ovetandes om 

infektionen.  

 

Hivmannen framställs nästan som en sexförbrytare. Vad vi funderade över var om 

en kvinna med samma beteende skulle betecknas på samma sätt, som en 

hivkvinna. Likaså ställde vi oss frågan huruvida personer någonsin samman-

kopplas med någon annan sjukdom på detta sätt. Skulle benämningar så som 

hepatitmannen eller klamydiakvinnan kunna skapas och bli till vedertagna 

benämningar? Beteckningen av dessa hivmän förstärker bilden av att de är onda 

och de som smittas är offer. Huruvida dessa offer har ett eget ansvar gällande att 

skydda sig vid sexuella kontakter, som män som har sex med män tillskrivs ha, 

nämns inte. Ytterligare funderade vi kring om offren måste vara kvinnor. Vi 

undrar huruvida en man som, medveten om att vara bärare av viruset, smittar 

andra ovetandes män också skulle betecknas som hivman. Eller skulle detta då 

kopplas samman med MSM och därmed härröras till deras antagna riskbeteende? 

Försvinner då förövare – offer förhållandet?   
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5.1.3 Droganvändare  

Utöver hivmännen identifierade vi ytterligare en grupp som särskilt kopplas 

samman med ett högriskbeteende, nämligen intravenösa droganvändare. Medias 

fokusering på spridningsvägen genom orena sprutor kan enligt oss flytta fokus 

från att hiv sprids via oskyddat sex till att det är ett missbruksrelaterat problem. 

Detta kan innebära att läsarna får en uppfattning om att hiv främst sprids via 

delade sprutor vid drogbruk och att risken att smittas vid sexuell kontakt inte är 

lika stor.  

 

5.1.4 Män som har sex med män 

Gällande MSM ses dessa som en riskgrupp främst för att de anses ha många 

sexpartners samt att hiv lättare överförs genom analsex än vaginalt samlag. Vi har 

funderat kring om det är aktuellt att enbart koppla analsex till MSM, då vi tror att 

detta så kallade riskbeteende är vanligt förekommande även i heterosexuella 

relationer. Detta är dock inget som nämns i artiklarna. En annan tanke vi hade är 

om det kan vara enklare att gå ut med att vara hivsmittad vid tillhörandet av 

riskgrupperna, eftersom hiv anses vara mer vanligt förekommande inom dessa 

grupper.  

 

5.1.5 Utland 

Ytterliggare en grupp som omskrivs som en riskgrupp, även om det inte är lika 

uttalat som de givna grupperna MSM och intravenösa droganvändare, är personer 

som kan utläsas ha annan etnisk härkomst än den svenska, eller utlandet i sig. Hiv 

benämns återkommande som att personen smittats innan denna kom till Sverige 

eller att infektionen skett i utlandet. Bredströms konklusion att invandrare skildras 

som riskgrupp har vi kunnat se tendenser till även i vår empiri. Dessa tendenser är 

dock inte så tydliga att vi kunnat låsa fast begreppet vid hividentiteten, utan det är 

istället utland som är i fokus. Det tycks finnas en benägenhet att koppla hiv till 

andra länder, även i de fall där smittan skett i Sverige. Artiklarnas undvikande att 

sammankoppla hiv med Sverige kan bidra till uppfattningen att hiv inte drabbar 

mig och förstärker skildringen av vi och dom.  
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5.1.6 Ökat riskbeteende? 

Medias kategorisering av personer i olika riskgrupper är inte helt oproblematisk. 

Vi kan se en fara i denna identitetskonstruktion som sker i media, dels genom att 

personer utanför de så kallade riskgrupperna inte tror sig vara i riskzonen, dels 

genom ökad stigmatisering av de som tillhör de givna riskgrupperna. En 

indikation på att riskbeteendet ökar är den tilltagande förekomsten av 

könssjukdomar. En aspekt som vi funnit i empirin är att kondom främst ses som 

en metod för att inte bli gravid. Vi tror detta kan vara en bidragande orsak till att 

det blivit mindre vanligt att skydda sig vid sexuella kontakter, oavsett om dessa är 

heterosexuella eller inte.  

 

Medias beskrivning av personer med hiv skiljer sig åt beroende på vilken kontext 

som skildras. Vid framställningen av personer med hiv utanför Sveriges gränser 

ligger fokus på de fattiga i Afrika som faller offer för aids. Denna åtskillnad 

mellan vi och dom är tydlig i de undersökta artiklarna. Denna skildring kan göra 

att människor i Sverige negligerar faran med hiv. Vi har funderat kring om det är 

tabu att skriva om att personer med hiv i Sverige också kan drabbas av aids. Att 

en person med hiv idag kan leva ett vanligt liv är en genomgående bild av den 

aktuella situationen i Sverige. Risken för personer som inte har ett så kallat 

riskbeteende att smittas framställs som obetydlig samt att en eventuell infektion 

inte innebär någon större förändring i personens tillvaro. Denna skildring av att 

hiv inte är så farligt kan vi se som positiv på så vis att stigmatiseringen av de som 

lever med hiv minskar. Dock finns en risk för ett ökat riskbeteende bland 

allmänheten, vilket i sin tur kan öka spridningen av viruset.  

 

5.1.7 Målkonflikt?  

Under analysens lösningsdiskurs har vi funnit att ett övergripande mål är att 

minska smittspridningen av hiv. Ett annat mål som också får stort utrymme i 

artiklarna är att förebygga stigmatisering av personer med hiv. Vi anar att det kan 

finnas en konflikt mellan dessa två mål. Med konflikt menar vi att då 

framställningen av hiv domineras av att det inte är så farligt och riskerna 

negligeras, kan hiv i praktiken öka genom ett tilltagande riskbeteende. Samtidigt 

kan det finnas en fara i att understryka allvaret med hiv då rädslan bland 

allmänheten kan öka och därmed även stigmatiseringen av de som lever med 
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viruset. Både denna stigmatisering av människor med hiv och föreställningen om 

att det inte drabbar mig, kan bidra till att personer inte utför ett hivtest. För att dra 

diskussionen till sin spets menar vi att detta i förlängningen kan innebära att 

utvecklingen av aids ökar även inom Sveriges gränser.  
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6.2.2 Göteborgs Posten 
 
Risken för hiv är inte över – Ändå väljer unga bort kondomen (2007-03-15) 
 
Rekordmånga nya fall av hiv (2007-07-06) 
 
De fyra offren för hiv-mannen berättar – Mannen erkänner brott i samtliga fall – 
två av kvinnorna har blivit smittade (2007-07-13) 
 
Hiv vanligare i Sverige igen (2007-08-04) 
 
Tala är guld, tiga är silver (2007-08-16) 
 
Färre än befarat smittade av hiv (2007-11-21) 
 
Ett liv med hiv – För 16 år sedan trodde Peter att han skulle dö (2007-12-01:1) 
 
Minst en om dagen får hiv (2007-12-01:2) 
 
Två miljarder och ny policy mot hiv och aids (2007-12-01:3) 
 
Andreas Lundstedt vill ge hiv ett ansikte (2007-12-20) 
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6.3 Internetkällor 
 
Rapport från UNAIDS hämtad 2008-03-23: 
http://data.unaids.org/pub/EPISlides/2007/2007_epiupdate_en.pdf  
 
Rapport från Smittskyddsinstitutet hämtad 2008-03-24:  
http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion/ 
 
SOU-rapport (2004:13) hämtad 2008-04-10: 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/30/04/1ba2cb22.pdf  
 
Rapport från IFJ hämtad 2008-04-15: 
http://www.ifj.org/assets/docs/117/252/83d8475-9cb28fc.pdf  
 
http://www.dagspress.se/Article.jsp?version=50948&idx=6. Hämtad 2008-03-24 


