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Inledning

Få sjukdomar har under efterkrigstiden väckt så starka reaktioner och inrymt så
många känslor, tolkningar och handlingsförslag som aids. Sjukdomen förknippades redan från början med det främmande och annorlunda, med sex och
droger, med skuld och skam. Epidemin reste svåra frågor om medicin och moral, om öppenhet och tystnad, om personlig frihet och integritet respektive
kollektivt ansvar och övergripande samhällsintressen. Aids letade sig in överallt,
mobiliserade och engagerade. Metaforerna blev många, mytbildningen stark.
Pandemin är nu inne på sitt fjärde decennium, en global katastrof vars konsekvenser är lika djupgående som svåröverblickbara. Siffrorna har växt sig allt
för stora för att verkligen kunna förstås: över trettio miljoner döda och ytterligare minst lika många som lever med infektionen idag, många av dem barn.
Även om människors kunskaper och tillgången på antiretrovirala mediciner
snabbt ökat, smittas fotfarande ca två och en halv två miljoner människor varje
år samtidigt som antalet aidsrelaterade dödsfall uppskattas till ca två miljoner
årligen. De unga är särskilt utsatta. Av alla nyinfekterade med hiv är fyra av tio
mellan 15 och 24 år, en majoritet av dessa flickor.1 I Sverige har ca tiotusen fall
anmälts till svenska myndigheter sedan tidigt 1980-tal. En fjärdedel av de som
smittats har avlidit, ungefär lika många tros av olika skäl ha lämnat landet. Antalet människor som bär på viruset i Sverige i dag uppskattas därför till mellan
fem och sex tusen, något fler män än kvinnor och de allra flesta över 30 år.2
Hiv och aids är fortfarande en svår global utmaning.3 I ett nationellt svenskt
sammanhang har dock epidemin i de flesta avseenden transformerats till något
avlägset: geografiskt, socialt, existentiellt och historiskt. Det kan därför vara lätt
att glömma att den svenska aidsepidemin under det sena 1900-talet utgjorde en
av sin samtids skarpaste hotbilder och mest omdebatterade samhällsfenomen.
Även om tillgången till behandling accelererat de senaste åren, ökar fortfarande antalet infekterade än snabbare: för varje person som kommer i behandling smittas två nya.
http://www.unaids.org/en/resources/campaigns/20121120_globalreport2012/ (2012-12-12).
2 Varje år anmäls ca 450 nysmittade i Sverige varav två tredjedelar smittats utomlands. Antalet
aidsdiagnoser har den senaste tioårsperioden varierar mellan 40 och 70 per år (från och med år
2005 är dock inte diagnosen aids anmälningspliktigt vilket gör exakta jämförelser över tid svåra).
År 2011 rapporterades 53 fall av aids i Svergie. Att antalet insjuknade fortfarande är relativt stort
beror i huvudsak på att många fått sin diagnos redan innan ankomsten till Sverige.
http://www.smittskyddsinstitutet.se/statistik/hivinfektion/?t=com&p=20049#statistics-nav
(2012-12-12).
3 FN:s milleniemål nr 6 fokuserar också på hiv, malaria och tuberkulos.
http://www.un.org/millenniumgoals/aids.shtml (2012-12-12).
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Syfte och frågor
Den här avhandlingen handlar om 1980-talets och det tidiga 1990-talets svenska
aidsepidemi, om vad man visste, vad man gjorde och hur man kände. Mitt syfte
är att beskriva och analysera epidemins breda historia, att undersöka hur den
bemöttes och hanterades av de drabbade, av den medicinska vetenskapen, av
samhällets institutioner och i den offentliga debatten. Jag ser det också som
viktigt att sätta in epidemin i sin historiska kontext, att närma sig den på sina
egna unika historiska villkor och visa hur den formades av – men också omformade – sin samtid, dess värderingar, ideal och strukturer. Mina frågor är:
Vilka innebörder gavs aids och en svensk aidsepidemi, och hur förändrades de
över tid? Hur förstods aids i relation till andra aktuella samtidsfenomen, och
hur motiverades det samhälleliga bemötandet? Vilka blev de officiella strategierna, de nationella särdragen?
Undersökningen präglas med nödvändighet av det korta tidsperspektivet,
mångtydigheten och de hastiga växlingarna. Antalet aktörer blev snabbt stort,
åsikterna om vad den uppkomna situationen innebar och hur den bäst skulle
hanteras starka. I detta samhälleliga spänningsfält kom den svenska aidsdelegationen, verksam mellan åren 1985 och 1992, att bli central. Delegationen tillsattes av regeringen med uppdrag att ta initiativ i och samordna det nationella
smittskyddsarbetet, leddes av socialministern och samlade i övrigt företrädare
ur landets absolut högsta politiska och myndighetsadministrativa skikt. Konsensusambitionen var tydlig: det var genom delegationen som den officiella
svenska reaktionen på epidemin skulle diskuteras, organiseras och förankras.4
Därmed inte sagt att jag ser andra aktörer som ointressanta eller betydelselösa.
Tvärtom måste aidsdelegationens argument, förslag och beslut relateras till
andra aktörers agerande och till en vidare samtida samhällsdebatt. Förutom de
stora linjerna kommer jag därför också att lyfta fram stridigheterna, oenigheten,
det kontroversiella och ibland motsägelsefulla i den svenska aidsdebatten och i
det officiella bemötandet av epidemin.
Teoretiska utgångspunkter
Vad är en epidemi? Redan ordet – av grekiskans epidēmi´a (no´sos), ”(sjukdom)
utbredd bland folket” – väcker känslor och associationer.5 En epidemi förstås
Se exempelvis Daniel M. Fox, Patricia Day, Rudolf Klein, ”The Power of Professionalism.
Policies for AIDS in Britain, Sweden, and the United States”, i Dædalus 118 (1989), s. 93–122.
Claire Byron, HIV/AIDS Policies and the Role of the Voluntary Sector. A Comparative Report of Sweden,
Germany and Italy, LSE Health Discussion Paper no 10 (London: The London School of Economics & Political Science, 1999), s. 31–40.
5 I Nationalencyklopedin definieras begreppet epidemi som ”en tillfällig anhopning av en företeelse i en definierad grupp eller i ett definierat geografiskt område”. En endemi (av grekiskans
endē´mios, ”inhemsk”) betecknar i stället ett fenomen (som en sjukdom) som förekommer hos en
begränsad grupp människor eller i ett definierat geografiskt område.
http://www.ne.se/lang/epidemi, http://www.ne.se/lang/endemi (2010-03-04).
4
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oftast som något som drabbar, sprids, stegras, härjar, tar över och kastar om,
för att sedan långsamt klinga av. Det saknas inte heller vittnesmål om epidemiernas härjningar i det förflutna, om skrämmande sjukdomssymtom och ödeläggelse av familjer, städer, landsändar, nationer och imperier. De historiska exemplen kan mångfaldigas – pest, kolera, malaria, gula febern, tyfus, tyfoid,
mässling, difteri, influensa – och inget århundrade eller samhälle tycks förskonat.6 Samtidigt finns något smygande, tyst och förrädiskt över en epidemi. Det
tidiga 1900-talets svenska polioepidemier är ett exempel. Som ett gåtfullt ”höstens spöke” kunde polion enligt både folktro och vetenskap finnas gömd i lövhögar och bland fallfrukt. Ingen var riktigt trygg. Ingen visste när ännu en våg
av den skrämmande barnförlamningen skulle slå till.7
I medicinska sammanhang framstår epidemibegreppet som förvånade diffust, nästintill otydligt. I det epidemiologiska standardverket Control of Communicable Disease in Man definieras en epidemi som ”[t]he occurrence in a community
or region of cases of an illness (or an outbreak) clearly in excess of expectancy”.8 En epidemi förstås här som en beskrivning eller kategorisering av en observerad sjukdoms spridningsmönster. Men när blir avvikelsen tillräckligt stor
för att en sjukdom ska kvala in som epidemisk? När blir det normala och förväntade något onormalt och oväntat? En mer kvantitativ definition tycks dock
svår att göra. ”Antalet fall som pekar på förekomsten av en epidemi varierar”,
heter det exempelvis i handboken Grundläggande epidemiologi.9 Vad som numerärt
kan beskrivas som en epidemi kan därför, beroende på omständigheterna och
möjligen även i strid med en mer allmän förståelse, stanna vid ett mycket litet
antal fall. ”Ett fall är inget fall, två fall är ett fall för mycket, tre fall är en epidemi”, som begreppet exempelvis sammanfattas i en mer vardagsnära, medicinsk förståelse.10
Ordet epidemi används också i en rad olika sammanhang vid sidan av det
medicinska, de flesta av dem metaforiska (och ibland även triviala).11 Vår förståOm epidemier som historisk kraft och förklaring, se exempelvis William H. McNeill, Farsoterna i
historien (Stockholm: Gidlunds, 1984 (1976)) och J. N. Hays, Epidemics and Pandemics. Their Impacts
on Human History (Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2005).
7 Per Axelsson, Höstens spöke. De svenska polioepidemiernas historia (Stockholm: Carlsson, 2004),
s. 77–8.
8 Control of Communicable Diseases in Man. An Official Publication of the American Public Health Association, red. Abram S. Benenson (16th ed., Washington, D.C: The American Public Health Association, 1995), s. 535.
9 R. Beaglehole, R. Bonita, T. Källström, Grundläggande epidemiologi (Lund: Studentlitteratur, 1995),
s. 128.
10 Uttalandet har tillskrivits smittskyddsläkaren Carl-Fredrik de Ron. Citerat ur Anders Lindberg,
”Vad är en epidemi?”, i Epidemiernas historia och framtid, red. Birgitta Evengård (Stockholm: Natur
och kultur, 1992), s. 36. Det bör dock betonas att man inom epidemiologin studerar en rad olika
hälsorelaterade fenomen – smittsamma såväl som kroniska sjukdomar men också olyckor, beteenden, genetiska anlag etc. – och deras utbredning, orsaker och förebyggande. Att en sjukdom
orsakas av ett smittämne är alltså en förklaring till en epidemi, inte ett kriterium.
11 Vid en sökning på termen ”epidemi” på Google i december 2012 ger den tredje träffen, efter
hänvisningar till Wikipedia och Nationalencyklopedin, en länk till en form- och produktionsfirma
som arbetar med betonginstallationer (ett företag med namnet ”Epidemi”) och den femte till en
6
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else av epidemibegreppet är inte heller i första hand medicinsk utan historisk
och kulturell, konstaterar den amerikanske medicinhistorikern Charles E. Rosenberg, hårt kopplad till skrämmande upplevelser i det förflutna och till epidemins dramatiska men undantagsmässiga och övergående karaktär.12 Trots att
symtom, sjukdom, lidande och död kan vara nog så konkret, handlar alltså en
epidemi i grunden om ett seende, om att ett fenomen uppfattas, definieras och
förstås som en epidemi. En epidemi kan därför betraktas som ett episodiskt och
kontextuellt fenomen, synliggjort genom sitt dramatiska förlopp och bestämt
genom de konkreta reaktioner och effekter den genererar. Lite hårdraget blir
alltså en epidemi till först i och med att den identifieras och uppmärksammas, i
det ögonblick då den träder in i människors liv och frambringar reaktioner som
utrycker sociala, kulturella och politiska värden.13 ”Epidemics, like disease in
general”, skriver Mary Lindermann, ”are in and of themselves empty of meaning”.14
En första central utgångspunkt för denna undersökning är därför att vårt
epidemiska förflutna inte enbart kan beskrivas numerärt, genom fakta och tabeller över smittade och sjuka.15 De senaste decenniernas epidemihistoriska
undersökningar har också starkt betonat epidemiernas sociala och kulturella
dimensioner, hur epidemier bidragit till att förändra inte bara ett samhälles demografiska och politiska struktur utan även dess ideal och beteendemönster.
Exempelvis resulterade inte medeltidens återkommande pestepidemier enbart i
utbredd massdöd, folkförflyttningar, förändrade produktionssätt eller nya ägarförhållanden. De påverkade även samtidens världsbild, förståelsen av tid och
rum, religion och riter, sociala hierarkier och maktförhållanden. Eller som Colin
Jones uttycker det i en undersökning av det tidgimorderna Frankrike: ”[T]he
cultural visibility of plague was not so much about body count (which, however
exaggerated, was still appalling) as about how the language of disease could be
used to talk about and connected up with wider social concerns and cultural
preoccupations”.16 De senaste århundradernas världsomspännande utbrott av
kolera, syfilis, smittkoppor och influensa har också de undersökts på ett likledarartikel i Dagens Nyheter med rubriken ”Pensionstrixarsjukan är en farlig epidemi” från
10 november 2012.
12 Charles E. Rosenberg, ”What is an Epidemic? AIDS in Historical Perspective”, Explaining
Epidemics and Other Studies in the History of Medicine (Cambridge: Cambridge University Press, 1992),
s. 279.
13 Jfr Nikolas Rose, ”Medicine, History and the Present”, i Reassessing Foucault. Power, Medicine and
the Body red. Colin Jones, Roy Porter (London: Routledge, 1994), s. 52–3.
14 Mary Lindemann, Medicine and Society in Early Modern Europe (Cambridge: Cambridge University
Press, 1999), s. 62.
15 Roger Cooter gör en liknande positionering i ”On Wars and Epidemics. Unnatural Couplings,
Problematic Conceptions”, The Journal of the Society for the Social History of Medicine, volume 16, nr 2
(2003), s. 301.
16 Colin Jones, ”Plague and its Metaphors in Early Modern France”, Representations nr 53 (1996),
s. 101. Se även Brian Pullan, ”Plague and perception of the poor in early modern Italy”, i Epidemics and Ideas. Essays on the Historical perception of Pestilence, red. Paul Slack (Cambridge: Cambridge
University Press, 1992), s. 101–23.
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nande sätt där en epidemi dels betraktats som ett studieobjekt i sig själv, dels
setts som en ingång för en analys av hur exempelvis ett samhälles klassrelationer, etniska spänningar och sexuella ideal förändras över tid.17
Genom att uppfatta sjukdom som både en biologisk realitet och som något
socialt och kulturellt föränderligt, kan också vår förståelse av en tids sjuklighet
göras rikare och mer relevant.18 I sammanhanget har dock aids och det sena
1900-talets aidsepidemi betecknats som ovanligt mångbottnad. Sjukdomen var
något nytt och oväntat samtidigt som äldre föreställningar, beteenden och behov väcktes till liv. Ett tillbakablickande och sökande efter kunskap i det förflutna befäste därmed inte bara en uppfattning av epidemin som särskilt allvarlig utan påverkade även en potentiell repertoar av motåtgärder.19 Till skillnad
från andra uppmärksammade epidemier var också aids, åtminstone i västvärlden, för de allra flesta en medial snarare än materiell realitet. Epidemin har till
och med beskrivits som den första ”mediala epidemin” och som ”postmodern”
för att understryka dess massmediala, reflexiva karaktär.20
En andra viktig utgångspunkt för min undersökning är därför att epidemins
mediala och visuella gestaltningar betraktas som aktivt bidragande till hur den
nya sjukdomen uppfattades och hanterades av sin samtid.21 Olika representationer ses alltså inte bara som föränderliga utan också meningsskapade, med
kraft att påverka och omskapa sociala relationer, föreställningar och beteenden.
Viktigt att studera är därför inte bara vilken mening som produceras utan också
hur det går till och vilka effekter det får.22
17 Charles E. Rosenberg, The Cholera Years. The United States in 1932, 1849, and 1866 (Chicago: The
University of Chicago Press, 1987 (1962)). Robert J. Morris, Cholera 1832. The Social Response to An
Epidemic (London: Croom Helm, 1976). Nayan Shah, Contagious Divides. Epidemics and Race in San
Francisco’s Chinatown (Berkeley: University of California Press, 2001). Esyllt W. Jones, Influenza
1918. Disease, Death, and Struggle in Winnipeg (Toronto: University of Toronto Press, 2007).
18 Se exempelvis Karin Johannisson, ”Sjukdom som social konstruktion”, Tvärsnitt nr 1 (1990),
s. 26–33. Robert A. Aronowitz, Making Sense of Illness. Science, Society, and Disease (Cambridge:
Cambridge University Press, 1998). J. N. Hays, The Burdens of Disease. Epidemics and Human Response
in Western History (New Brunswick: Rutgers University Press, 2000).
19 Virginia Berridge, ”Introduction. AIDS and Contemporary History”, i AIDS and Contemporary
History, red. Virginia Berridge, Philip Strong (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), s. 3.
20 Se exempelvis Paul Cotton, ”News Media Have ’Discovered’ CDC”, The Journal of the American
Medical Association, volym 263, nr 18 (1990), s. 2584. Dorothy Nelkin, David P. Willis, Scott V.
Parris, ”Introduction”, i A Disease of Society. Cultural and Institutional Responses to AIDS, red. Dorothy Nelkin, David P. Willis, Scott V. Parris (Cambridge: Cambridge University Press, 1991), s. 1.
För en kritik, se Simon Watney, ”Introduction: Epidemic! What epidemic?”, i Imagine Hope. AIDS
and Gay Identity (London: Routledge, 2000), s. 3.
21 Jfr Timothy E. Cook, David C. Colby, ”The Mass-Mediated Epidemic: The Politics of AIDS
on the Nightly Network News”, i AIDS. The Making of a Chronic Disease, red. Elizabeth Fee, Daniel M. Fox (Berkeley: University of California Press, 1992), s. 111. Jon Tulloch, Deborah Lupton,
Television, AIDS and Risk. A Cultural Studies Approach to Health Communication (St. Leonards,
N.S.W.: Allen & Unvin, 1997), s. 9.
22 För en vidare diskussion, se Lynn Hunt, ”Introduction: History, Culture, and Text”, i New
Cultural History, red. Lynn Hunt (Berkeley: University of California Press, 1989), s. 1–22. Stuart
Hall, ”Introduction”, i Representation. Cultural Representation and Signifying Practices, red. Stuart Hall
(London: SAGE, 1997), s. 1–11. Anders Ekström, “Den falska återkomsten. Om gammal och ny
kulturhistoria”, Kulturella perspektiv nr 4 (2005), s. 2-20.
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Men en epidemi och dess bemötande handlar också om makt och maktutövning. I sammanhanget är hälsobegreppet centralt. Då hälsa framhålls som
eftersträvansvärt kan ambitionen att förbättra hälsan uppfattas som något i
grunden positivt. En lång rad åtgärder har över tid också genomdrivits för att
åstadkomma en förbättrad hälsa på såväl individ- som befolkningsnivå. Under
efterkrigstiden har regleringar och informationsinsatser varit de ledande strategierna för att minska hälsofaror och begränsa deras negativa effekter. Det har
också vuxit fram en acceptans bland medborgarna för att låta staten gripa in
samtidigt som det vuxit fram en ökande ambition att förse medborgarna med
redskap att själva värdera och hantera exempelvis olika vanors och beteendes
hälsopåverkan.23 Folkhälsa och hälsopromotion kan därmed också förstås i
termer av internalisering. Den moderna individen, skriver Colin Gordon i en
känd artikel, är sin egen entreprenör, ständigt engagerad i aktiviteter för att öka
sitt eget humankapital mätt i termer av lycka, hälsa, njutning, uppskattning och
framgång. 24 Den civiliserade, friska, starka och hälsosamma kroppen blir så (på
både individuell och kollektiv nivå) ett ideal och en norm samtidigt som sjukdom, övervikt, svaghet etc. lätt kan tolkas som bevis för bristande moral, vilja
eller (själv)kontroll. Risk uppfattas i sammanhanget som något negativt, något
att undvika.25 Att individer eller grupper uppfattas som riskutsatta gör därmed
att de tilldrar sig intresse, blir något att övervaka, påverka och förklara.26 Governmentality (på svenska ”styrningsrationalitet”, ”styrningsmentalitet”, ”governmentalitet” eller ”regerandekomplex”) lyfts i sammanhanget ofta fram som ett
begrepp som fångar in de olika nivåer av makt och styrning vi som individer
(eller subjekt) i det moderna liberala samhället alla är en del av och bidrar till att
upprätthålla.27 Begreppet är kopplat till en form av maktanalysen som riktas inte
23 För en historisk överblick, se exempelvis Deborah Lupton, The Imperative of Health. Public Health
and the Regulated Body (London: SAGE, 1995). Karin Johannisson, ”Folkhälsa: Det svenska projektet från 1900 till 2:a världskriget”, Lychnos. Årsbok för idéhistoria och vetenskapshistoria (Uppsala:
Lärdomshistoriska samfundet, 1991), s. 139–95.
24 Colin Gordon, ”Government rationality: an introduction”, i The Foucault Effect. Studies in Governmentality, red. Graham Burcell, Colin Gordon, Peter Miller (London: Harvester Wheatsheaf,
1991), s. 44.
25 För en generell översikt av riskbegreppet och dess förhållande till hälsa/ohälsa, se Deborah
Lupton, ”Introduction: risk and sociocultural theory”, i Risk and Sociocultural Theory. New Directions
and Perspectives, red. Deborah Lupton, (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), s. 1–11.
26 John Ballard, ”The Construction of AIDS in Australia. Taking “Government at Distance’
Seriously”, i Governing Australia. Studies in Contemporary Rationalities of Government, red. Mitchell
Dean, Barry Hindess (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), s. 127. Signhild Vallgårda,
Folksundhet som politik. Danmark og Sverige fra 1930 til i dag (Århus: Århus Universitetsforlag, 2003),
s. 250.
27 Begreppet har sitt ursprung hos Michel Foucault (där det dock ges lite olika betydelser beroende på sammanhang) men har under de senaste två decennierna utvecklats av framförallt sociologer. Se exempelvis Nikolas Rose, Powers of Freedom. Reframing Political Thought (Cambridge: Cambridge University Press, 1999). Michell Dean, Governmentality. Power and Rule in Modern Society, 2nd
ed. (London: SAGE, 2010). För en vidare diskussion på svenska, se Shamal Kaveh, Det villkorade
tillståndet. Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901–1921 (Uppsala: Uppsala
universitet, 2006), s. 11–5. Michel Foucault, Säkerhet, territorium, befolkning. Collège de France 19771978 (Stockholm: Tankekraft, 2010).
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enbart mot vad staten gör i form av lagar och förordningar, utan också mot hur
våra val och beteenden formas, leds och påverkas genom olika former av kunskap.28 I det moderna samhället handlar det med andra ord inte nödvändigtvis
om mindre styrning (en del skulle hävda att det var precis tvärtom) utan om en
önskan att finna en så effektiv styrning som möjligt.29
Genom att erkänna det moderna samhällets komplexitet ger detta perspektiv
en möjlighet till en fördjupad diskussion av hur den svenska aidspolitiken formades i ett växelspel mellan olika aktörer, praktiker och diskurser. Det understryker hur viktigt det är att studera inte bara hur olika formella maktmedel
(som lagstiftning) växte fram utan också hur andra aktiviteter (som informationsinsatser) kom att få en styrande funktion.30
Tidigare forskning
Mängden studier som berör hiv och aids är numera så stor att det internationella forskningsläget har blivit mer eller mindre oöverskådligt. Intresset har dock
växlat över tid. Under det sena 1980-talet kom ett antal, främst amerikanska,
studier som på olika sätt försökte definiera, förklara och förstå vad den nya
sjukdomen innebar ur ett kultur- och samhällsvetenskapligt perspektiv. Några
år in på 1990-talet mattades denna trend betydligt. Istället ökade intresset för
pandemins effekter i syd och i öst, en forskning som numera också bedrivs av
många afrikanska, asiatiska och latinamerikanska forskare.31
28 Styrning har alltså i det moderna samhället i ökande grad handlat om att via olika former av
kunskap skapa subjekt som (i idealfallet) så att säga styr sig själva. Nikolas Rose, Peter Miller,
”Political Power Beyond the State. Problems of Government”, The British Journal of Sociology,
volume 43, nr 2 (1992), s. 174.
29 Roddy Nilsson, Foucault. En introduktion (Malmö: Egalité, 2008), s. 132–3. Foucalt menar dock
att olika styrningsregimer inte ersatt varandra utan istället existerar parallellt. ”We should not see
things as the replacement of a society of discipline by a society, say of government”, skriver han.
“In fact we have a triangle: sovereignty, discipline, and governmental management”. Michel
Foucault, Security, Territory, Population. Lectures at the Collège de France, 1977–1978, red. Michel
Senellart (Basingstoke, New York: Palgrave, 2007) s. 107-8.
30 Moderna folkhälsoprogram kan med andra ord innehålla inslag av såväl lagreglering som normstyrning och individualisering. För en fördjupad diskussion, se exempelvis Lars Thorup Larsen,
”The birth of lifestyle politics. The biopolitical management of lifestyle diseases in the United
States and Denmark” i Governmentality. Current Issues and Future Challenges, red. Ulrich Bröckling,
Susanne Krasmann, Thomas Lemke (London: Routledge, 2011), s. 201–24. I en kommentar
skriver Thomas Lemke att governmentalityforskningen dock ofta underskattat den komplexitet
som perspektivet faktiskt innebär. ”The focus then is not on homogeneous and abstract types of
rule but on assemblages, amalgams, and hybrids – and the heterogeneous and concrete ways
different technologies interact. […] Consequently studies of governmentality not only have to
assume a plurality of rationalities and technologies, they also have to conceive them as plural,
messy, and contradictory”. Thomas Lemke, Foucault, Governmentality, and Critique (Boulder, Colorado: Paradigm, 2011), s. 91.
31 Aidsforskningen, även den human- och samhällsvetenskapliga, är numera global även om
forskningen kring aids domineras av medicinska eller naturvetenskapliga perspektiv. En kombinationsslagning på ”HIV” och ”AIDS” ger vid en fulltextsökning i databasen JSTOR hösten
2012 över trettiofemtusen träffar, i MUSE närmare fjortonhundra. Som en jämförelse kan sägas
att antalet träffar i PubMed passerat etthundratusen.
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Många av de tidiga analyserna präglades av ett starkt aktivistiskt engagemang.
Cindy Pattons Sex and Germs. The Politics of AIDS (1985), Simon Watneys Policing
Desire. Pornography, AIDS and the Media (1986), Douglas Crimps AIDS. Cultural
Analysis/Cultural Activism (1987) och Tessa Boffins och Sunil Guptas Ecstatic
Antibodies. Resisting the AIDS Mythology (1990) är bara några exempel på undersökningar som med hjälp av kulturanalytiska perspektiv och verktyg både försökte förstå och påverka den samtida aidsdebatten och den konkreta aidspolitiken.32 Alla tidiga analyser kan dock inte beskrivas som aktivistiska. Från slutet
av 1980-talet publicerades ett ökat antal studier som mer specifikt inriktades på
olika aspekter av sjukdomens vetenskapliga, politiska och sociala dimensioner.33
Under 1990-talet ökade intresset för hiv och aids som ett medialt, populärkulturellt och amerikaniserat fenomen (med amerikanisering menas här att de amerikanska erfarenheterna genom press, vetenskap och populärkultur ofta gjordes
till en grundton eller referenspunkt även i andra länders uppfattning av epidemin), liksom mängden studier som använde sig av explicita postkoloniala, genusteoretiska eller queerteoretiska perspektiv.34
Intresset för epidemin som historia har varit mer begränsad. Naturligtvis
spelar det förhållandevis korta tidsperspektivet in, ett perspektiv som med nödvändighet var ännu kortare då det akademiska intresset för epidemin nådde sin
zenit - det vill säga i de anglosaxiska länderna under tidigt 1990-tal. Tidiga historiska undersökningar präglades ofta starkt av aids omedelbara aktualitet, ägnade
sig åt sjukdomens förhistoria eller gjorde analogier med tidigare epidemier i det
32 Cindy Patton, Sex and Germs. The Politics of AIDS (Boston: South End Press, 1985). Simon
Watney, Policing Desire. Pornography, Aids and The Media (London: Cassell, 1987). AIDS. Cultural
Analysis, Cultural Activism, red. Douglas Crimp (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1988). Ecstatic
Antibodies. Resisting the AIDS Mythology, red. Tessa Boffin, Sunil Gupta (London: Rivers Oram
Press, 1990). Kombinationen av kulturanalys och ”kulturell aktivism”, för att använda Douguals
Crimps begrepp, användes såväl inom som utom akademin. Strategin inspirerade därefter andra
som velat förändra, som man uppfattat det, stigmatiserande, destruktiva och begränsade sjukdomsbegrepp eller diagnoser. Se exempelvis Breast Cancer. Society Shapes an Epidemic, red. Anne S.
Kasper, Susan J. Ferguson (New York: Palgrave, 2002).
33 AIDS. Social Representations, Social Practices, red. Peter Aggleton, Graham Hart, Peter Davies
(Philadelphia: Farmer Press, 1988). AIDS. Individual, Cultural, and Policy Dimensions, red. Peter
Aggleton, Graham Hart, Peter Davies (Philadelphia: Farmer Press, 1989). Ronald Bayer, Private
Acts, Social Consequences. AIDS and the Politics of Public Health (New York: The Free Press, 1989).
Timothy F. Murphy, Ethics in an Epidemic. AIDS, Morality, and Culture (Berkeley: University of
California Press, 1994). William A. Rushing, The AIDS Epidemic. Social Dimensions of an Infectious
Disease (Boulder: Westview Press, 1995). Steven Epstein, Impure Science. AIDS, Activism, and the
Politics of Knowledge (Berkeley: University of California Press, 1996).
34 Sander L. Gilman, Disease and Representation. Images of Illness from Madness to AIDS (Itahaca: Cornell University Press, 1988) och Picturing Health and Illness. Images of Identity and Difference (Baltimore
and London: The Johns Hopkins University Press, 1995). Paul Farmer, AIDS and Accusation.
Haiti and the Geography of Blame (Berkeley: University of California Press, 1992). Marta Sturken,
Tangled Memories. The Vietnam War, the AIDS Epidemic and the Politics of Remembering (Berkeley University of California Press, 1997). Queer Theory/Sociology, red. Steven Seidman (Cambridge, Mass.:
Blackwell 1996). Tamsin Wilton, EnGEndering AIDS. Deconstructing Sex, Text and Epidemic, (London: SAGE, 1997). Paula A. Treichler, How to Have Theory in an Epidemic. Cultural Chronicles of
AIDS (Durham: Duke University Press, 1999). Gabriele Griffin, Representations of HIV and AIDS.
Visibility blue/s (Manchester: Manchester University Press, 2000).
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förflutna.35 Från slutet av 1980-talet ökade dock antalet medicinhistoriska, vetenskapshistoriska eller kulturhistoriska studier.36 Aids etablerades därefter snart
som en samtidshistorisk referenspunkt, inte minst i sexualhistoriska och medicinhistoriska översikter.37 Mot slutet av 1990-talet ökade också antalet texter
med ambitionen att sammanställa individuella och kollektiva erfarenheter innan
det blev för sent, innan minnena bleknade och de centrala aktörerna försvann.38
Under senare tid har epidemins globala prägel gjort sig allt mer påmind, liksom
försök att göra bredare, mer populärt hållna historiska synteser.39 Antalet publicerade texter är dock förhållandevis lågt även om nya tolkningar och nytt källmaterial ibland presenterats.40
Den svenska aidshistorien
Riktas blicken mot Sverige är forskningsläget naturligt nog betydligt mindre.
Den svenska aidsepidemin har framförallt studerats av etnologer och statsvetare, knappt alls av historiker.
Anna Ljung undersöker i sin etnologiska avhandling Bortom oskuldens tid
(2001) hur den svenska pressens skildringar av hiv och aids gett uttryck för
olika föreställningar om moral, trygghet och otrygghet, samt vilka konsekvenser
Allan M. Brandt, No Magic Bullet. A Social History of Venereal Disease in the United States since 1880.
With a New Chapter on AIDS (Oxford: Oxford University Press 1987). AIDS. The Burdens of History, red. Elizabeth Fee, Daniel M. Fox (Berkeley: University of California Press, 1988). För ett
svenskt exempel, se Karin Johannisson, ”Smittad. Aids och den historiska erfarenheten”, i Medicinens Öga. Sjukdom, medicin och samhälle – historiska erfarenheter (Stockholm: Norstedts, 1990), s. 179–
99.
36 Mirko D. Grmek, History of AIDS. Emergence and Origin of a Modern Pandemic (Princeton, New
Jersey: Princeton University Press, 1990(1989)). AIDS. The Making of a Chronic Disease, red. Elizabeth Fee, Daniel M. Fox (Berkeley: University of California Press, 1992). AIDS and Contemporary
History, red. Virginia Berridge, Philip Strong (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
37 John D’Emilio, Estelle B. Freeman, Intimate Matters. A History of Sexuality in America (Chicago:
University of Chicago Press, 2:nd ed. 1997). Angus McLauren, Twentieth-Century Sexuality. A
History (Oxford: Blackwell, 1999). Jeffrey Weeks, Making Sexual History (Cambridge: Polity House,
2000). Western Medicine. An Illustrated History, red. Irvine Loudon (Oxford: Oxford University
Press, 1997). Roy Porter, The Greatest Benefit to Mankind. A Medical History of Humanity from Antiquity to the Present (London: Fontana Press, 1999). Companion to Medicine in the Twentieth Century, red.
Roger Cooter, John Pickstone (London: Routledge, 2003).
38 John-Manuel Andriote, Victory Deferred. How AIDS Changed Gay Life in America (Chicago: University of Chicago Press, 1999). Ronald Bayer, Gerald M. Oppenheimer, AIDS Doctors. Voices
From the Epidemic. An Oral History, (Oxford: Oxford University Press, 2000).
39 Cindy Patton, Globalizing AIDS (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002). Jonathan
Engel, The Epidemic. A Global History of AIDS (New York: Smithsonian Books, 2006). John Iliffe,
The African AIDS Epidemic (Athens, Ohio: Ohio University Press, 2006). Victoria A. Harden,
AIDS at 30. A History (Washington D.C.: Potomac, 2012).
40 Se exempelvis Alex Preda, AIDS, Rhetoric, and Medical Knowledge (Cambridge: Cambridge University Press, 2005). Jennifer Brier, Infectious Ideas. U.S. Political Responses to the AIDS Crisis (Chapel
Hill: The University of North Carolina Press, 2009). Patrick Wallis, ”Debating a Duty to Treat:
AIDS and the Professional Ethics of American Medicine”, Bulletin of the History of Medicine, volume
85 (2011), s. 620–49. Shirleene Robinson, Emily Wilson, ”Working together? Medical professionals, gay community organisations and the response to HIV/AIDS in Australia, 1983–1985”, Social
History of Medicine volume 25, nr 3(2012), s. 701–18.
35
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dessa fått för hur hivsmittade uppfattat sin egen sjukdom och livssituation.41
Ingeborg Svensson beskriver i Liket i Garderoben (2007), också det en avhandling
i etnologi, hur begravningar av homosexuella män under 1980- och 90-talet
kunde fungera som en existentiell och politisk manifestation, en iscensättning
av den dödes identitet och livsval där homosexualitet, men ibland också aids,
kunde ingå (eller lika viktigt, inte ingå) som ett avgörande inslag. Svensson visar
också hur exempelvis konflikter kring begravningar och begravningsritualer
(inte minst mellan den avlidnes ”valda” och ”biologiska” familj) kan öppna upp
för en betydligt vidare analys av föreställningar om sexualitet, identitet och gemenskap.42 I Berättelsen i sjukdomens värld (2006) jämför etnologen Georg Drakos
med hjälp av en serie intervjuer hur det är att leva som smittad och som anhörig
i Sverige respektive Grekland. Han diskuterar här bland annat den enskildes
möjligheter att via det egna berättandet (eller tystnaden) påverka sjukdomens
kulturella och sociala betydelser.43
Benny Henrikssons sociologiska avhandling Risk Factor Love. Homosexuality,
Sexual Interaction and HIV Prevention (1995) behandlar istället förhandlingar kring
olika sexuella handlingar och deras innebörder bland män som har sex med
andra män. Studien utmanar framförallt uppfattningen att osäkra sexuella kontakter beror på okunskap eller irrationalitet. Istället anför Henriksson att män
som har sex med män i många fall anpassar sitt sexuella beteende och sexuella
tekniker efter situation och partner och att många tar större risker (ur smittskyddssynpunkt) i kärleksrelationer än vid mer tillfälliga sexuella kontakter.44
Alla dessa undersökningar har beröringspunkter med min egen studie, inte
minst material- och resultatmässigt, vilket jag kommer att återkomma till i de
mer empiriska avsnitten.
Tematiskt är det dock främst några andra texter som ligger nära min egen
studie. Dagmar von Walden Laing genomför i sin statsvetenskapliga avhandling
HIV/AIDS in Sweden and in the United Kingdom. Policy Networks 1989–1992 (2001)
en komparativ undersökning av hur hiv och aids integrerades som en del av de
två nationernas mer övergripande hälso- och sjukvårdspolitik. Hon beskriver
framförallt hur olika nätverk mellan individer och organisationer formerades
och förändrades under perioden, och hur dessa nätverk påverkade utformandet
av respektive lands aidspolitik. Hennes slutsats är att de två ländernas officiella
hanterande av aids överlag var ganska lika. De skillnader som ändå fanns härleder hon framförallt till olikheter i sjukvårdsorganisation samt till olika inställning till narkotika- och narkomanvård. Studien både identifierar och diskuterar
41 Anna Ljung, Bortom oskuldens tid. En etnologisk studie av moral, trygghet och otrygghet i skuggan av hiv
(Uppsala: Uppsala universitet, 2001).
42 Ingeborg Svensson, Liket i garderoben. En studie av sexualitet, livsstil och begravning (Stockholm:
Normal förlag, 2007).
43 Georg Drakos, Berättelsen i sjukdomens värld. Att leva med hiv/aids som anhörig i Sverige och Grekland
(Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2005).
44 Benny Henriksson, Risk Factor Love. Homosexuality, Sexual Interaction and HIV Prevention (Göteborg: Göteborgs universitet, 1995).
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den svenska aidspolitikens mest centrala teman och aktörer – inte minst aidsdelegationen. Det jämförande perspektivet ger dock inte utrymme för någon omfattande materialredovisning eller mer fördjupad diskussion. Exempelvis baseras redogörelsen för den svenska aidspolitiken på ett mindre urval källor (framförallt olika politiska dokument som propositioner, utskottsbetänkanden etc.
men också intervjuer med de personer som hon identifierar som ledande) och
ger därför en relativt begränsad information om hur den allmänna samhällsdebatten fördes och varför vissa åtgärder kom att väljas framför andra.45 Även
Anna Bredström överlappar med sin sammanläggningsavhandling Safe Sex,
Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish HIV/AIDS
Policy (2008) vissa av de forskningsfrågor och materialkategorier jag intresserar
mig för. Bredström undersöker i första hand aidsdelegationens och folkhälsoinstitutets olika informationssatsningar. Hon visar hur hiv och aids förstods genom olika föreställningar om etnicitet, sexualitet och genus och hur detta kom
att påverka den svenska aidspolitikens inriktning och innehåll. Jag kommer att
relatera till Bredströms analys och mer konkreta resultat i samband med min
egen undersökning. Bredströms studie är dock, precis som hon själv framhåller,
starkt avgränsad och har därför inte samma övergripande ambition – kronologiskt, tematiskt eller empiriskt – som min egen studie.46
Den svenska aidsepidemin har även studerats internationellt. I en jämförelse
mellan olika länders nationella aidspolitik lyfter Ronald Bayer och Daniel M.
Kirp fram två idealtypiska strategier. Dels en mer reglerande linje, en ”containand-control strategy”, med mer klassiskt smittbekämpande, primärpreventiva
åtgärder, inklusive olika grader av tvång (som exempelvis identifiering, registrering och internering av smittade samt åtgärder inriktade på att skydda de osmittade). Dels en mjukare samarbetslinje, en ”cooperation-and-inclusion strategy”,
med fokus på att förändra människors värderingar och beteenden (exempelvis
genom utbildning och informationsspridning).47
I detta internationella sammanhang framstår Sverige som ett särfall. Även
om det finns olika åsikter om hur nationella likheter och skillnader ska värderas,
tycks det stå klart att få länder genomdrev en så långtgående lagstiftning när det
gällde hiv och aids som Sverige, där den stränga linjen kombinerades med ovanligt omfattande informations- och sjukvårdinsatser. Peter Baldwin kopplar
denna svenska ”Sonderweg” till en längre historisk tradition med rötter i 180045 Dagmar von Walden Laing, HIV/AIDS in Sweden and the United Kingdom. Policy Networks 1982–
1992 (Stockholm: Stockholms universitet, 2001).
46 Anna Bredström, Safe Sex, Unsafe Identities. Intersections of ’Race’, Gender and Sexuality in Swedish
HIV/AIDS Policy (Linköping: Linköpings universitet, 2008). Delegationens kampanjer har också
berörts i några mindre studier, se exempelvis Inga-Britt Lindblad, Hiv och aidskampanjer. En textoch mottagarstudie (Umeå: Institutionen för medier och kommunikation, Umeå universitet, 1995)
och Ulrika Jacobson, ”’Information är vårt bästa vapen’. En uppsats om statliga aidskampanjer
mellan 1987 och 1995”, opublicerad C-uppsats i historia vårterminen 2005, Södertörns högskola.
47 Ronald Bayer, Daniel L. Kirp, ”Introduction”, i AIDS in the Industrialized Democracies: Passions,
Politics, and Policies, red. David L. Kirp, Ronald Bayer (New Brunswick: Rutgers University Press,
1992), s. 3.
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talets och det tidiga 1900-talets hanterande av smittsamma infektionssjukdomar
som kolera och syfilis.48 Signild Vallgårda är dock starkt kritisk till Baldwins
analys. Det avgörande, skriver hon i en jämförande studie av svensk och dansk
aidspolitik, var istället det sätt på vilket hiv och aids kom att definieras som
samhällsproblem i sin samtid: först därefter är det meningsfullt att söka förklaringar kopplade till äldre traditioner av exempelvis smittskydd, narkomanvård
eller folkhälsa.49 Jag menar att det finns flera fördelar med Vallgårdas analytiska
perspektiv jämfört med Baldwins. Angreppssättet är mer precist och det ger
också bättre möjlighet att förklara skillnader (mellan olika länder, val och värderingar) utifrån hur hiv och aids uppfattades och diskuterades i sin egen specifikt
historiska kontext. Det är i linje med detta jag ser en central forskningsuppgift
för min egen studie: att tydliggöra på vilket sätt hiv och aids förstods i relation
till andra aktuella samhällsproblem och hur dessa relationer kom att påverka
den svenska aidsdebatten och aidspolitiken. Först när detta är gjort är det möjligt (eller meningsfullt) att spåra vilken typ av stigberoende eller historiska traditioner som påverkat valet av nationella strategier eller synen på vilka åtgärder
som uppfattades som möjliga, lämpliga eller genomförbara.
I beskrivningarna av den svenska aidspolitikens framväxt finns det också en
tydlig spänning mellan konsensus och konflikt. Den svenska aidspolitiken i
allmänhet, och tillsättandet av en svensk aidsdelegation i synnerhet, brukar av
såväl forskare som andra framhållas som ett tydligt exempel på en (typisk)
svensk politisk kultur präglad av samförstånd, kompromiss och nationell enighet.50 I artikeln ”Sweden: The Power of the Moral(istic) Left” motsätter sig
dock Benny Henriksson och Hans Ytterberg en sådan beskrivning. Istället menar de att den svenska aidspolitiken var kantad av motsättningar, av politikers
och myndigheters tröghet, oförstående och rent av bristande vilja inför smittades och andra minoriteters (i första hand homosexuella mäns) behov, kunskaper och intressen. Den svenska aidspolitiken byggde alltså inte på någon bred
intressegemenskap (i varje fall inbegrep den inte dem som var närmast berörda
av epidemin menar Henriksson och Ytterberg) utan präglades istället av konformism och äldre skötsamhetsideal, med resultat att politiken blev onödigt

Peter Baldwin, Disease and Democracy. The Industrialized World Faces AIDS (Berkeley: University of
California Press, 2005), s. 45–6, 244–5. Citat från s. 283.
49 Med hjälp av flera konkreta exempel argumenterar Vallgårda för att Baldwins slutsatser är
felaktiga även om man använder hans egen metod. Danmark, visar Vallgårda, hade exempelvis en
betydligt strängare lagstiftning än Sverige när det gällde andra infektionssjukdoar som kolera och
tuberkulos, trots det blev alltså den svenska aidslagstiftningen betydligt skarpare än den danska.
Signild Vallgårda, ”Problematizations and Path Dependency: HIV/AIDS Policies in Denmark
and Sweden”, Medical History volume 51 (2007), s. 99–112. Wendy E. Parmet ifrågasätter i en
kritisk recension även hon Baldwins tillvägagångsätt och slutsatser, se Journal of Interdisciplinary
History volume 37, nr 4 (2007), s. 599–601.
50 Se exempelvis Dagmar von Walden Laing, Victor A. Pestoff, ”The Role of Non-Profit Organizations in Managing HIV/AIDS in Sweden”, i Managing AIDS. Organizational Responses in Six
European Countries, red. Patrick Kenis, Bernd Marin (Aldershot: Ashgate, 1997), s. 121. AnnaMaria Sörberg, ”När aids kom till Sverige”, Arena nr 3 (2008), s. 48–50.
48
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hårdhänt, patriarkal och moralistisk.51 Jan Arne Magnusson väljer i stället att
betona politikens korporativa inslag, det vill säga hur offentliga organisationer
(myndigheter och andra offentliga organ) samverkat med exempelvis frivilligorganisationer för att tillsammans försöka hantera och lösa olika samhällsproblem. Magnusson påminner om att olika typer av icke-offentliga organisationer
hela tiden haft en viktig del i det moderna svenska välfärdsbygget, i en relation
präglad av en långtgående ömsesidighet. Staten har behövt organisationernas
legitimitet, inflytande och kunskap för att få genomslag för sin politik, samtidigt
som organisationerna genom staten fått möjlighet till inflytande och resurser,
erkännande och expansion. Den svenska aidspolitiken bör alltså enligt Magnusson betraktas som ett resultat av en (korporativ) förhandling mellan en rad olika
och i många fall helt nya aktörer där interaktionen ibland präglats av samförstånd, ibland av konflikt.52 Virginia Berridge betonar på ett liknande sätt, i en
undersökning av den brittiska aidspolitiken, hur hiv och aids – just i egenskap
av att vara ett nytt och på många sätt akut samhällsproblem – kom att bli ett
politikområde där både traditionella och helt nya aktörer kunde få ett inflytande
eftersom få roller var givna på förhand.53
Denna korta genomgång visar att den svenska aidspolitikens framväxt, bakgrund och innehåll har tolkats på olika sätt. Istället för att på förhand låsa sig
vid en given tolkning blir det därför viktigt för mig att mer förutsättningslöst
undersöka den svenska aidspolitiken som historisk process, exempelvis i fråga
om vilka aktörer som var de mest inflytelserika och vilka tolkningar, frågor och
problem som var de centrala. I alla de studier som nämnts beskrivs dock aidsdelegationens inflytande som betydelsefullt, och ibland som helt avgörande.
Med utgångspunkt i forskningsöversikten menar jag därför att det inte enbart
finns ett behov av att göra en mer sammanhållen, bred studie över den svenska
aidsdebatten och den nationella aidspolitiken utan också att aidsdelegationen
måste ges en central placering i en sådan analys.

51 Benny Henriksson, Hans Ytterberg, ”Sweden. The power of the Moral(istic) left”, i AIDS in the
Industrialized Democracies. Passions, Politics, and Policies, red. David L. Kirp, Ronald Bayer (New
Brunswick: Rutgers University Press, 1992), s. 335.
52 Det bör dock tilläggas att det är oklart hur Magnusson betraktar aidsdelegationens roll och
status i detta sammanhang. Hans undersökning berör inte denna fråga och fokuserar dessutom
primärt tiden efter aidsdelegationens avvecklande. Jan Arne Magnusson, Frivilliga organisationer och
korporativ politik. En fallstudie av Folkhälsoinstitutets, RFSUs, RFSLs och Noaks Arks samarbete om
hivförebyggande samhällsinsatser (Lund: Lunds universitet, 1997), s. 11–25. I en senare artikel skriver
Magnusson att införandet av allt fler kommersiella aktörer i det preventiva hiv-arbetet (som
exempelvis reklambyråer) kom att innebära en kvalitativ förskjutning mot ”marknaden”. När de
kommersiella inslagen blev allt fler förändrades alltså den traditionellt korporativa modellen
eftersom ”marknaden”, enligt Magnusson, ”upphäver dess grundläggande förutsättningar för
demokrati och politiskt deltagande”. Istället för en relation mellan allmänintresse och särintresse
övergick de traditionellt korporativa inslagen till en ”försäljning av målgruppsexpertis och tillträde”. Jan Magnusson, ”Den korporativa hivpolitiken”, Socialvetenskaplig tidskrift nr 2–3 (1998),
s. 239.
53 Virginia Berridge, AIDS in the UK. The Making of Policy, 1981–1984 (Oxford: Oxford University
Press, 1996), s. 8.
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Aids som samtidshistoria
Närheten i tid gör att det finns många individuella erfarenheter och minnesbilder som formar åsikterna om vad som är viktigt och intressant när det gäller
aids historia. Vissa röster framhåller homosexuella mäns engagemang, lidande
och sorg som historien om aids, andra menar att det viktigaste att belysa är
epidemins inverkan på sjukvården eller den medicinska forskningen, på sexuella
attityder och beteenden, eller på den nationella hälso- och sjukvårdspolitiken.54
Tidigt etablerades också en formaliserad, officiell aidshistoria – en ”instant history” för att använda Virginia Berridges begrepp – traderad inte minst genom
massmedia, populärhistoriska översikter, memoarer etc. Ett antal nyckelaktörer
har också varit drivande i denna process – dels för att många gärna delar med
sig av sina erfarenheter och analyser, dels för att en viss historieskrivning kan
användas för att nå ideologiska eller politiska mål. Mycket av denna aidshistoria
har haft en tydlig agenda av ”conspiracy and delay”, skriver Berridge, centrerad
kring argumentet att myndigheter, forskare, sjukvård eller andra officiella aktörer reagerat allt för långsamt, alternativt på fel sätt: ”Homophobia, it is argued,
dictated policy responses”.55
Berridges beskrivning är sträng. Men kampen om aids som samtidshistoria
ända sedan epidemins inledning har varit intensiv, en kamp om tolkningsföreträde, inflytande och resurser som fortfarande är aktuell. Flera forskare menar
också att den bild som växt fram, och som framförallt byggts på muntliga källor
och individuella vittnesmål, är långt från fullständig och ibland också kan skilja
sig markant från den som samtida, skriftliga källor presenterar.56 Situationen i
Sverige är likartad. Genom åren har ett antal beskrivningar av aids svenska
historia producerats av ledande aktivister, läkare, myndighetsföreträdare, journalister och andra som på något sätt samtidigt varit aktörer i det förlopp de
beskriver.57 Också här existerar en framställning av den svenska aidsepidemins
historia uppbyggd kring temat ”conspiracy and delay”.58

Jfr Berridge (1996), s. 3.
Återkommande begrepp i Berridges diskussion är ”official history”, ”formal history”. Se Virginia Berridge, ”Researching Contemporary History: AIDS”, History Workshop Journal nr 38
(1994), s. 228–34. Virginia Berridge, Philip Strong, ”AIDS and the relevance of History”, Social
History of Medicine volume 4, nr 1 (1991), s. 134. Citat ur Virginia Berridge, ”AIDS and PatientSupport Groups”, i Companion to Medicine in the Twentieth Century, red. Roger Cooter, John Pickstone (London: Routledge, 2003), s. 687.
56 Förutom Berridge, se exempelvis Brier (2009), s. 3.
57 Jon Voss, AIDS. Öppenhet är vårt försvar (Åseda: Åseda förlag, 1985) och ”Aids-strulande”,
Reporter nr 7 (1992). PehrOlov Pehrson, Linda Morfeldt-Månson, ”Aids på Roslagstull – tio år
med en ny sjukdom”, Läkartidningen volym 89, nr 21 (1992), s. 1904–5. Lars Moberg, Vad jag vet
om HIV och AIDS (Furulund: Alhambra, 2000). Anna-Maria Sörberg, Det sjuka (Stockholm: Atlas,
2008). Lars Olof Kallings, Den yttersta plågan. Boken om AIDS (Stockholm: Norstedts, 2005). Inger
Atterstam, ”Skamstämpeln skymmer sanningen. Tio år sedan första rapporten om aids”, Svenska
Dagbladet 1 december 1991.
58 Se exempelvis Georg Sveds ”När aids kom till Sverige eller Aids angår alla – en liten betraktelse
om när aids inte angick någon eftersom det bara drabbade bögar och knarkare…”, i Homo i folk54
55
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Samtidigt som det är lätt att känna såväl förståelse som solidaritet med den
besvikelse, sorg, bitterhet, kampvilja och passion som många av dessa ofta
dramatiska texter ger uttryck för, ligger det en fara i att – oreflekterat eller fullt
medvetet – tradera de bilder och beskrivningar som presenteras. I historiografiska kommentarer gällande Sveriges relation till Nazityskland, liksom i debatten
kring den moderna svenska välfärdsstatens framväxt, har betydelsen av att försöka undvika att låta undersökningen styras av normativa eller moraliska värderingar betonats starkt. Jag menar att ett liknande förhållningssätt är lämpligt för
en studie av aidsepidemin, även om någon fullkomligt neutral eller objektiv
position inte är möjlig (eller i vissa fall ens önskvärd) att inta. Som Urban
Lundberg och Mattias Tydén skriver är det bara genom att på allvar analysera
och relatera olika fenomen och händelser till sitt historiska sammanhang som
man kan skapa förutsättningar för ”en fördjupad förståelse inte bara av historien utan också av den politiska problemlösningens villkor i en föränderlig omvärld”.59 Det är först genom att förutsättningslöst undersöka mångfalden av
förklaringsmöjligheter, att acceptera motsägelser och paradoxer, ”att sätta sig in
i dåtidens rationalitet”, som historisk förståelse kan skapas.60 Jag ansluter mig till
detta och menar att dessa utgångspunkter även är giltiga i fallet aids. Det är
alltså, menar jag, viktigt att analysen är empirinära och inkluderande, öppen för
den mångfald av perspektiv, aktörer och teman som den svenska aidsepidemin
så tydligt rymmer. Genom att erkänna komplexiteten i den svenska aidshistorien kan både fördjupad förståelse och ny kunskap vinnas.
Material och metod
Då ambitionen är att ge en bred genomlysning av den det sena 1900-talets
svenska aidsepidemi baseras undersökningen på både publicerat och opublicerat material, på bilder såväl som på text. Avhandlingen placerar sig därmed
inom den allt starkare historievetenskapliga forskningstradition som väljer att
arbeta med flera olika materialtyper samtidigt, och då även olika typer av visuellt material.61
hemmet. Homo- och bisexuella i Sverige 1950–2000, red. Martin Andersson (Göteborg: Anamma,
2000), s. 226–43.
59 Urban Lundberg, Mattias Tydén, ”Stat och individ i svensk välfärdspolitisk historieskrivning”, i
Staten som vän eller fiende? Individ och samhälle i svenskt 1900-tal, red. Marika Hedin (Stockholm: Institutet för framtidsstudier, 2007), s. 36. Även Klas Åmark betonar vikten av att studera välfärdstatens historia som just historia och de spänningar som kan finnas mellan politikens olika nivåer,
exempelvis mellan ideologi (formaliserad i lagstiftning) och praktik (den faktiska tillämpningen).
Klas Åmark, ”Trygghet och tvång – två teman i aktuell nordisk välfärdshistorisk forskning”,
Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia nr 91 (2004), s. 1–18.
60 Lars M. Andersson, Mattias Tydén, ”Historikerna och moralen”, i Sverige och Nazityskland.
Skuldfrågor och moraldebatt, red. Lars M. Andersson, Mattias Tydén (Stockholm: Dialogos förlag,
2007), s. 9–25, citat s. 19.
61 Även inom svensk medicinhistorisk forskning har framförallt användandet av bilder ökat. Se
Solveg Jülich, Skuggor av sanning. Tidig svensk radiologi och visuell kultur (Linköping: Linköpings universitet, 2002). Ulrika Thorell, Den rökande människan. Bilden av tobaksbruk i Sverige mellan 1950-
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Undersökningen bygger dock i huvudsak på ett urval av olika typer av texter.
För den medicinska diskussionen har Läkartidningen fungerat som huvudkälla.
Med en utgivningstakt på ett nummer per vecka och en upplaga på ca 25 000
exemplar var Läkartidningen utan tvekan den ledande och mest spridda svenska
medicinska facktidskriften. Då de tryckta artikelregistren endast täcker författare och ett urval ämnesord, har jag gått igenom åren 1982 till 1992 i sin helhet
(ca 4 000 sidor per år) och valt ut artiklar som jag funnit relevanta för de skeenden jag önskar beskriva eller de frågor jag velat besvara. För perioden därefter
har urvalet gjorts genom de artikelregister som (från år 1990) finns som databas
på tidskriftens hemsida (fulltextsökning är dock endast möjliga att göra från och
med år 1996). Även om jag anser att mitt urval är representativt och relevant,
gör jag dock på grund av materialets rika omfattning inte några anspråk på fullständighet. Det är alltså inte bara fullt möjligt utan också högst troligt att det
finns ytterligare artiklar eller åsikter som berör de frågor eller teman jag undersöker.62 Utöver Läkartidningen har jag (för perioden 1985–1989) även gjort systematiska genomsökningar av Vårdfacket och Tandläkartidningen för att kunna
följa diskussionen bland andra yrkesgrupper med koppling till vård och omsorg.
Mer specialiserade svenskspråkliga medicinska facktidskrifter, som Socialmedicinsk tidskrift, har används som komplement, liksom andra tidskrifter berörande
svensk sjukvård (som Ronden: Personaltidskrift för akademiska sjukhusets anställda).63
Det material som kan klassificeras som politiskt är mer heterogent. I centrum finns naturligtvis den svenska aidsdelegationen, och framförallt protokollen från de sammanlagt 59 sammanträden delegationen hade mellan åren 1985
och 1992. Protokollen har dock, åtminstone inledningsvis, formen av mer strikt
formulerade beslutsprotokoll där det sällan framgår vare sig hur diskussionen
gått eller hur delegationen motiverat sina beslut. Vid sidan av protokollen kan
delegationens inre arbete följas genom de bilagor som lagts till protokollen och
genom korrespondens och olika typer av minnesanteckningar eller arbetsmaterial. Arkivluckorna är dock betydande. Exempelvis ger de kapslar som rör
delegationens (i praktiken delegationskansliets) korrespondens knappast en
fullständig bild av dess skriftliga kontakter. 64 Utöver arkiv- och kampanjmaterial
1990-tal (Stockholm: Carlsson, 2002). Eva Åhrén Snickare, Döden, kroppen och moderniteten (Stockholm: Carlsson, 2002). Karin Johannisson, Tecknen. Läkaren och konsten att läsa kroppar (Stockholm:
Norstedts, 2004).
62 Någon organiserad genomsökning av mer specialiserade medicinska tidskrifter har inte genomförts. Jag har alltså valt att utelämna den vetenskapliga diskussion som fanns i internationella
facktidskrifter som The Lancet, The New England Journal of Medicine, Science, Nature etc. även om
dessa sannolikt påverkade den medicinska kunskapsutvecklingen i Sverige. De rön som publicerats i de ledande medicinska facktidskrifterna presenterades dock ofta snabbt i en svensk kontext,
framförallt genom artiklar i Läkartidningen.
63 Vårdfacket utgavs av Svenska hälso- och sjukvårdens tjänstemannaförbund och Tandläkartidningen av Sveriges tandläkarförbund.
64 Aidsdelegationens arkiv finns under Socialdepartementets arkiv på Riksarkivet i Arninge,
Stockholm. Arkivet omfattar 30 kapslar där alltifrån mötesprotokoll till diabilder finns samlat.
Vissa kapslar har även en intern numrering (ab1, ab2 etc.). Men då denna numrering endast finns
i några av kapslarna (och dessutom ofta inte inbegriper alla dokument i en kapsel) kommer jag
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har delegationens övriga kommunikationsmaterial studerats, exempelvis kampanjtidningen Kampen mot AIDS (1987-1989) och informationstidningarna Just
nu (1990) och Aidsdelegationen informerar (1992).
När det gäller de den politiska beslutsprocessen bygger undersökningen dels
på olika former av offentligt tryck (framförallt riksdagstryck), dels på den mer
allmänna pressdebatten (i form av debattartiklar, kommentarer på ledarsidor,
uttalanden av enskilda politiker och intressegrupper etc.) i de fyra ledande nationella dagstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet. Pressmaterialet har dock (precis som i fallet Läkartidningen) varit allt för
omfattande för att kunna undersökas i sin helhet. Istället har jag gjort riktade
nedslag i samband med någon konkret händelse eller central debatt, en genomgång som kompletterats med eftersökningar i pressdatabaser och slagningar i
Sigtunastiftelsens omfattande (men långtifrån heltäckande) klipparkiv.65
Jag har vidare undersökt ett antal intresseorganisationers publikationer (medlemstidningar etc.) men också andra, som jag uppfattar det, relevanta tidskrifter.
Urvalet av organisationer och publikationer har framförallt styrts av om de
ingått i någon av aidsdelegationens referensgrupper (vilket de flesta av de ledande organisationerna gjorde) men också av om de på annat sätt kan betraktas
som betydelsefulla i det nationella aidsarbetet eller för den allmänna samhällsdebatten. Jag har dock avstått från att undersöka enskilda organisationsarkiv
eftersom det i första hand är organisationernas publika arbete och den offentliga debatten som uppmärksammas. Riksförbundet för sexuellt likaberättigandes (RFSL) tidskrift Kom Ut! har exempelvis genomsökts i sin helhet mellan
åren 1981 och 1996, därtill har även en rad mindre tidskrifter med en i huvudsak homosexuell manlig publik inkluderats (som tidskrifterna Revolt mot sexuella
fördomar, Magasin Gay och Reporter) även om upplaga, utgivningstakt och målgrupp för dessa varierat över tid. Även Föreningen blödarsjuka i Sveriges
(FBIS) medlemstidning Journalen, Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukares (RFHL) Slå Tillbaka!, Riksförbundet narkotikafritt samhälles (RNS)
Narkotikafrågan och Föräldraföreningen mot narkotikas (FMN) Anhörig har alla
genomsökts systematiskt mellan åren 1982–1992. Noaks Ark/Röda Korsets
tidskrift Noaks Ark har tagits med för åren 1989–1992, liksom specialtidskrifter
som exempelvis Socialt arbete, Alkohol och Narkotika och Memento.
Även material från olika myndigheter och huvudmän har inkluderats. Då
Socialstyrelsen var den myndighet som officiellt ansvarade för smittskydd och
informationsarbete har eftersökningar gjorts i styrelsens arkiv, i första hand
gällande åren 1981–1985 (det vill säga åren innan delegationen tillsattes). Fokus
inte att lämna någon ytterligare precisering i mina hänvisningar mer än till kapsel (F 9:1–30),
dokumentets rubrik och datering (om det finns) för det dokumentet som åsyftas. I den följande
texten kommer alla hänvisningar till aidsdelegationens arkiv benämnas ADA. Om jag menar
arkivets första kapsel skriver jag alltså ADA F 9:1.
65 I Artikelsök och Presstext (från och med 1990) har jag sökt på orden ”aids” och ”hiv”. Sigtunastiftelsens klipparkiv omfattar under ämneskategori V:2 och sökordet ”AIDS” några hundratal
artiklar hämtade svenska dagstidningar (nationella, regionala och lokala) för åren 1984 till 1991.
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har här legat på korrespondens med olika yttre aktörer (inte minst RFSL) men
även på annan typ av utåtriktad information och kunskapsspridning. Till skillnad från aidsdelegationens arkiv är Socialstyrelsens arkiv både lättillgängligt,
välorganiserat och, som jag uppfattar det, betydligt mer komplett. Vid sidan av
förordningar och rekommendationer riktade till den svenska sjukvården tog
myndigheten även fram en del nationellt informationsmaterial riktat till en bredare allmänhet. Framförallt utgör tidskriften Hiv-aktuellt (1988–1996) en central
informationskälla (tidskriften togs 1991 över av delegationen och året därpå av
det nybildade Folkhälsoinstitutet) liksom myndighetens egen tidskrift Socialnytt
(1984–1991). Som komplement har tidskrifter som Landstingsvärlden (1985–
1989), Stockholms läns landsting: informationstidning för anställda och förtroendevalda
(1986–1989) och Kommunaktuellt (1985-1989) använts för att kunna spåra delar
av den debatt som fördes regionalt men som ändå hade bäring på den nationella debatten.66
Materialkategorier som populärmedicin, debattböcker, memoarer, publicerade dagböcker, romaner, artiklar och intervjuer i veckopress ingår också i
undersökningen där det anses relevant. Det viktiga urvalskriteriet har i det här
fallet varit just offentligheten, det vill säga att de föreställningar som knöts till epidemin kommunicerades i syfte att nå och påverka en större publik. Inte heller
här gör jag något anspråk på fullständighet och det av samma skäl som tidigare:
det potentiella materialet är helt enkelt allt för omfattande. I avhandlingen förekommer också enstaka mer personliga berättelser, erfarenheter som inte nödvändigtvis har varit avsedda för en publik eller större allmänhet. Det jag här vill
ta fasta på är vad berättelserna uttrycker och gestaltar, hur de gör epidemin
verklig och levande ur ett mer existentiellt perspektiv.67
Det är också min fokus på det samtida offentliga samtalet som medfört att
jag inte valt att göra regelrätta, strukturella intervjuundersökningar.68 Andra
66 I texten förekommer fler myndigheter, tidskrifter och publikationer. Jag har här endast valt att
redogöra för dem som jag arbetat med mer systematiskt. Då jag hänvisar till Socialstyrelsens eget
arkiv för hiv-information, HIVDOK, görs hänvisning i den löpande texten till HIVDOK och
sedan löpnumret på det dokument som hänvisningen gäller, exempelvis HIVDOK, B 91:8. Arkivet är idag förkommet (2006 fanns det samlat i Folkhälsoinstitutets arkiv – jag har senare gjort
stora ansträngningar att återlokalisera det, men arkivet finns varken hos Statens Folkhälsoinstitut,
Socialstyrelsen, Smittskyddsinstitutet eller Riksarkivet). I författarens ägo finns dock delar av
arkivet fotograferat och förtecknat.
67 I vissa fall har namnuppgifter utelämnats även om de förekommer i materialet. I de fall där
namn på identifierbara privatpersoner förekommer i avhandlingen har personerna själva valt att
gå ut med sin identitet, exempelvis genom att skriva en bok, en debattartikel eller låta sig intervjuas i media. I de fall där en privatperson skrivit ett brev till delegationen eller en myndighet,
undertecknat ett kontrakt, sänt in en förfrågan om ekonomiskt bidrag eller liknande, har jag valt
att arbeta efter principen att jag kan skriva ut fullständigt namn i de fall där någon försökt använda sitt namn eller sin status (exempelvis genom att referera till att man har ett visst yrke eller
position) för att ge sitt ärende, åsikt eller prestation ökad tyngd.
68 Under arbetets gång har jag emellertid kommunicerat med ett antal personer som varit engagerade i det svenska aidsarbetet, ibland centralt placerade, ibland mer lokalt, en kommunikation
som skett både muntligt och skriftligt, på både mitt eget och andras initiativ. Detta har dock mer
haft karaktären av samtal än formaliserade, genomarbetade intervjuer och används därför inte
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möjliga källtyper – inte minst etermedia – kan givetvis också ha ett stort källvärde och varit väl värda att ta med i undersökningen, både med tanke på den
exponering epidemin fick i framförallt TV och att många människors kunskaper och erfarenheter sannolikt därför också i hög grad kom att formas också av
TV.69 Anledningen till att jag ändå valt bort denna materialtyp är, förutom de
praktiska svårigheterna att få tillgång till och överblick över det omfattande
källmaterialet, att jag i första hand velat följa den debatt som drivits fram av
aktörerna själva, en debatt som främst fördes i andra mediala sammanhang.
Vissa inslag i radio och TV kommer emellertid att behandlas där jag anser det
vara relevant. Jag har inte heller undersökt eller försökt relatera till vad som
rapporterats om den svenska situationen i utländsk press eller i medier med
andra huvudspråk än det svenska. Det svenska språket, och därmed både adresserandet av och identifikationen med en viss svenskspråkig publik har, när inte
geografiska eller institutionella gränsdragningar gjort det, i grova drag fått definiera vad som anses som en nationell, svensk kontext.
Studien bygger som sagt också på olika former av visuellt material. Många
historiska undersökningar använder sig numera mer eller mindre explicit av de
olika perspektiv och verktyg som kopplas samman med visual studies, eller visuella kulturstudier som denna tvärvetenskapliga forskningsriktning kommit att
kallas på svenska. I en tidig introduktion till fältet understryks dock att bild och
text inte bör ses som två separata studieområden: bilder är ofta är integrerade
med text och de två bör därför analyseras tillsammans. Det markeras inte heller
någon hierarkisk eller funktionell skillnad mellan olika bilder eller genrer: alla
typer av visuella uttryck ses som potentiellt bidragande till en samtida eller historisk meningsproduktion samtidigt som en och samma bild kan få olika betydelser beroende på hur, av vem och i vilket sammanhang den används.70 Analysen utvidgas därför från de rent estetiska tolkningsanspråken till att även
kunna inkludera hur visuella uttryck kontextualiseras, transformeras och cirkulerar.71
heller som källmaterial. ”Oral history” förknippas inte sällan med ”historia underifrån” (det vill
säga som ett sätt att synliggöra och levandegöra även marginaliserade gruppers historia), en metod som givetvis skulle vara intressant att även i fallet aids (även om jag alltså valt att inte göra
det). Om centrala begrepp, metoder och perspektiv, se exempelvis Alessando Portelli, ”What
makes oral history different”, i The Oral History Reader, red. Robert Perks, Alistair Thomson (London: Routledge, 2006, 2:nd ed.), s. 32–42. Alistair Thomson, ”Memory and remembering in oral
history”, i The Oxford Handbook of Oral History, red. Donald A. Ritchie (Oxford: Oxford University
Press, 2011), s. 78–95. För en svensk genomgång, se Muntlig historia, red. Lars Hansson, Maria
Thor (Lund: Studentlitteratur, 2006).
69 Strax efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl april 1986 genomförde SVT en undersökning där de
flesta uppgav att de fått merparten av sin information via rapporteringen i TV. Olle Findahl, Aids
– en utmaning för informationssamhället. Om att informera om aids via television (Stockholm: Sveriges
Radio, 1989), s. 46. Före en mer principiell diskussion om TV-mediet som kunskaps- och erfarenhetsskapande i relation till aids, se Tulloch, Lupton (1997), s. 8–9.
70 Marta Sturken, Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture (Oxford:
Oxford University Press, 2001), s. 1–5.
71 Anna Sparrman, Ulrika Thorell, Eva Åhrén Snickare, Visuella spår. Bilder i kultur och samhällsanalys (Lund: Studentlitteratur, 2003), s. 14–16. Att ett budskap kommuniceras visuellet, i vilka sam-
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Det ökade intresset för det visuella kopplas ofta till en uppfattning om att
vår samtid är starkt präglad av olika former av visuell kommunikation. Vi har
sedan upplysningen rört oss mot ”a visual and, now, en electronically generated
culture”, skriver exempelvis Barbara Maria Stafford, en historisk process där det
visuella över tid getts en allt starkare auktoritet över såväl tanke som handling.72
Marta Sturken och Lisa Cartwright frågar provokativt om det idag ens är möjligt att särskilja mellan sociala realiteter och de mediala former som representerar dem, och indikerar därmed att vi kommit till en tidpunkt där det visuella har
blivit viktigare än någonsin: som representation, information, provokation,
politik eller underhållning, som en skapare av samhörighet och som en källa till
konflikt.73 Alla är kanske inte beredda att sträcka sig fullt så långt, även om visuell kommunikation och dess betydelse för hur vi tänker, känner och handlar
erkänns som betydande.74 Samtidigt är det uppenbart att en stor del av vår vardagliga livserfarenhet är visuellt kommunikativ och att visuella budskap – inte
minst kommersiella – fått en ökad genomslagskraft över tid. Detta, menar jag,
pekar på att det inte bara är möjligt att studera visuella aspekter hos en viss
kultur i en viss tid. Det tycks dessutom bli allt viktigare att uppmärksamma
olika visuella kulturuttryck ju närmare vår egen tid vi kommer.
Även inom medicinhistorisk forskning har användningen och erkännandet
av visuellt källmaterial inte bara ökat utan också kvalificerats. Ludmilla Jordanovas varning från 1990 om att medicinhistoriker måste undvika att använda
bilder som ”passive reflections of ’reality’” har därför liksom Sander L. Gilmans
beskrivning av medicinhistorikers ängslighet (”anxiety”) inför det visuella, blivit
allt mer daterade.75 Tvärtom lyfts medicinen ofta fram som ett särskilt tacksamt
område för studier av visuell kultur. Visuella gestaltningar har också, som
Nicholas Mirzoeff poängterar, har några av sina mest dramatiska effekter inom
medicinen: inte bara kroppens in- och utsida utan också dess processer – med
man och genom vilka medier, måste alltså även det betraktas som betydelsebärande vid sidan av
det mer uttyckliga innehållet eller budskapet. För en vidare diskussion, se exempelvis Anna
McCarty, Ambient Television. Visual Culture and Public Space (Durham, N.C.: Duke University Press,
2000), s. 225–6. För en ytterligare precisering och ett vidare forskningsläge, se David Serlin,
”Introduction: To a Visual Culture of Public Health”, i Imagining Illness. Public Health and Visual
Culture, red. David Serlin (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010), s. xxv–xxviii.
72 Barbara Maria Stafford, ”The Visualization of Knowledge from the Enlightment to Postmodernism”, i Good Looking. Essays on the Virtue of Images (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1996),
s. 39.
73 Marta Sturken, Lisa Cartwright, Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture (Oxford:
Oxford University Press, 2:nd ed. 2009), s. 1.
74 Jfr W.T.J. Michell, ”Showing seeing: a critique of visual culture”, Journal of Visual Culture volume 1, nr 2 (2003), s. 165–81. Anders Ekström, ”Kulturhistorisk medieforskning: Fyra spår”, i
Mediernas kulturhistoria, red. Solveig Jülich, Patrick Lundell, Pelle Snickars (Stockholm: Statens ljud
och bildarkiv, 2008), s. 31–45.
75 Ludmilla Jordanova, ”Medicine and Visual Culture”, Social History of Medicine volume 3, nr 1
(1990), s. 91. Sander L. Gilman, Picturing Health and Illness. Images of Identity and Difference (Baltimore:
The John Hopkins University Press, 1995), s. 9. För en vidare diskussion, se Roger Cooter, Claudia Stein, ”Coming into focus: posters, power, and visual culture in the history of medicine”,
Medizinhistorisches Journal volume 42, nr 2 (2007), s. 180–209.
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allt från hjärtslag (liv) till hjärnaktivitet (tankar, känslor) – transformeras nu mer
eller mindre rutinmässigt till bilder på en skärm eller på ett papper där de tolkas,
undersöks, argumenteras kring, beundras.76
Antalet studier som undersöker medicinens visuella kultur historiskt (och
inte minst dess makt- och genusdimensioner) har också blivit allt fler, även om
antalet svenska studier fortfarande är relativt få.77 När det gäller aids är det återigen särskilt viktigt att lyfta fram komplexiteten och pluralismen, det vill säga
hur olika bilder kan såväl konkurrera som samverka, och också röra sig mellan
olika medier och sammanhang. Jag vill här lyfta fram Paula Treichler, som i sina
analyser av epidemins kulturella och politiska innebörder programmatiskt blandar ett varierat bild- eller audiovisuellt material (affischer, serier, pressbilder,
tidskriftsomslag, utdrag ur medicinska journaler, annonser, TV-reklam och
spelfilmer etc.) med en lika disparat samling texter (alltifrån vetenskapliga artiklar till myndighetstryck, reklambroschyrer och skvallerpress). Själva metoden
blir så en del av hennes försök att visa hur hiv och aids existerar i många olika
sammanhang samtidigt och därför måste förstås på ett, som hon uttrycker det,
multipelt, fragmentariskt, och ofta motstridigt sätt.78
I undersökningen ägnas också en särskild uppmärksamhet åt de nationella
informationskampanjer – internationellt uppmärksammade och prisbelönta –
som hade aidsdelegationen (och senare folkhälsoinstitutet) som avsändare och
affischen som det centrala mediet.79 Producerade för snabb massdistribution och
omedelbar masskonsumtion utgör kampanjaffischerna en konkret ingång till ett
specifikt här och nu samtidigt som de ger en möjlighet att studera historisk
förändring (det vill säga hur innebörder, tilltal, målgrupper och budskap förskjutits över tid). Det är dock viktigt att komma ihåg att informationskampanjerna tillhörde en kommersiell och visuell samtidskultur där de inte bara
producerades av professionella marknadsaktörer utan också konsumerades inom
ramen för denna kultur. Roger Cooter och Claudia Stein konstaterar att hälsoinformationsaffischen under 1980-talet blev mer eller mindre omöjlig att särskilja
från andra typer av annonsering. Dels för att affischerna tävlade om uppmärksamheten med andra aktörer och budskap på en gemensam (visuell) marknadsplats, och dels för att affischerna i allt högre grad utformades i linje med en
Nicholas Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture (London: Routledge, 2009), s. 9.
Förutom de tidigare nämnda, se även Isabelle Dussauge, Techomedical Visions. Magnetic Resonance
Imaging in 1980s Sweden (Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, 2008).
78 Treichler (1999), s. 11.
79 Med affisch förstås här ett massproducerad reklam- eller informationsanslag med ord och bild
(eller bara av ord) avsedd för tryckt press eller för exponering i offentliga miljöer såväl utomhus
som inomhus. För en diskussion kring definitioner, se exempelvis John Barnicoat, ”Poster”, i The
Dictionary of Art, red. James Turner (London: Maximilian, 1996), volume 25, s. 345–55. För en
översikt av affischens historia som medium se exempelvis Stuart Wrede, “The Modern Poster”, i
The Modern Poster (New York: Museum of Modern Art, 1988), s. 11–39 och Olof Halldin/KB,
”Historik om affischer”, http://www.kb.se/Dokument/Samlingarna/historik_affischer.pdf
(2010-09-20). För en sammanställning av olika europeiska informationskampanjer där bland
annat affischer ingått, se Kaye Wellings, Becky Field, Stopping AIDS. AIDS/HIV Education and the
Mass Media in Europe (London: Longman, 1996).
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kommersiell, massmedial logik.80 Även den glidning som skett när det gäller
förmedlandet av hälsobudskap – från 1960- och 70-talets faktabaserade budskap med en vetenskaplig avsändare till 1980-talets mer känslovädjande och
reklamorienterade massinformation – måste här ses både som en konsekvens
av en mer generell samhällsutveckling (där reklam inte längre utgör ett separat
samhällsområde utan ”en av flera beståndsdelar i ett medialt och kulturellt
rum”, som Roger Qvarsell skriver), och som ett resultat av ett nytt sätt att tänka
kring hur man bäst förmedlar olika hälsorelaterade budskap (social marketing,
edutainment etc.).81
Den svenska aidsdelegationens informationskampanjer kommer därför att
relateras till en vidare historisk kontext där de – tillsammans med andra medier,
aktörer och budskap – bidrog att etablera, förstärka och förändra föreställningar om aids.82 Även mottagarna måste här ses som aktiva, inte minst i hur de
valde att förhålla sig till det budskap och tilltal som presenterades, men också
genom de sätt de valde (eller lät bli) att ingå i eller identifiera sig med den publik
som kampanjerna adresserade.83
Att studera affischer har dock inte varit särskilt vanligt i historiska studier av
visuell kultur eller visuell kommunikation.84 Arbetet försvåras bland annat av att
arkivluckorna kan vara stora, något som också tolkats som en illustrativ konsekvens av affischens egenskaper som medium (det vill säga att den var tänkt att
göra ett omedelbart intryck för att sedan snabbt försvinna). Och även när man
finner affischer i arkivet är de inte sällan frikopplade från sitt omedelbara sammanhang. Det saknas inte sällan grundläggande information om varför, hur och
av vem affischen tagits fram. Då affischer, jämfört med exempelvis en utställning på ett museum, också saknar en självklar plats där de exponeras – syftet
var ju i de flesta fall det omvända, att de skulle kunna finnas i en rad olika sam-

Roger Cooter, Claudia Stein, ”Visual Imagery and Epidemics in the Twentieth Century, i Imagining Illness. Public Health and Visual Culture, red. David Serlin (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010), s. 187.
81 Roger Qvarsell, ”Att sälja hälsa”, i Reklam och hälsa. Levnadsideal, skönhet och hälsa i den svenska
reklamens historia, red. Roger Qvarsell, Ulrika Torell (Stockholm: Carlssons, 2004) s. 25. Bengt Erik
Eriksson, ”Folkhälsa genom underhållning – Ett samtida exempel”, Socialmedicinsk tidskrift nr 2–3
(1993), s. 107–11. Medicine, the Market and the Mass Media, red. Virginia Berridge, Kelly Loughlin
(London: Routledge, 2005). Lupton (1995), s. 106–30.
82 Internationella studier har också gett exempel på hur olika informationskampanjer kunde
återanvändas, omformuleras, re-arrangeras och ges nya betydelser då de tas över av andra aktörer
eller sätts i nya sammanhang. Se exempelvis Douglas Crimp, ”Portraits of people with aids”, i
Melancholia and Moralism. Essays on AIDS and Queer Politics (Cambridge, Massachusetts: MIT Press,
(1988) 2002), s. 84–107.
83 Aktivitet betyder dock inte nödvändigtvis delaktighet på jämlika villkor. Se exempelvis Michael
Warner, Publics and Counterpublics (New York: Zone Books, 2005). Audiences and Publics. When
Cultural Engagement Matter for the Public Sphere, red. Sonia Livingstone (Bristol: Intellect, 2005).
84 Det finns givetvis undantag. Affischer och affischkultur koppat till 1800- och det tidiga 1900talets annons- och nöjesindustri, 1920-talets ryska revolutionspropaganda och inte minst andra
världskrigets olika krigspropagandabudskap är några områden som studerats.
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manhang samtidigt – är det också betydligt svårare att studera de miljöer eller
de sätt på vilka de iscensattes, offentliggjordes och inför vilken publik.85
De kampanjer som beställdes av den svenska aidsdelegationen utgör här
inget undantag. Endast en handfull av det nära hundratal affischbilder som
producerades mellan åren 1987 och 1992 finns bevarade i offentliga arkiv, trots
att affischerna sammanlagt trycktes upp i många tusentals exemplar.86 Samtidigt
finns en viktig skillnad. För även om det slutliga affisch- och annonsmaterialet
ofta saknas är själva processen – det vill säga hur kampanjerna växte fram i dialog
mellan beställare (aidsdelegationen) och producent (olika reklam- och annonsbyråer) – möjlig att följa via de kontaktrapporter, strategidokument, promemorior, budgetsammanställningar, publikations- och distributionslistor etc. som
finns bevarade. Det rika källmaterialet gör det alltså möjligt att analysera hur
informationskampanjerna tog form i relation till en rad olika aktörer, önskemål
och intressen. Genom att studera de sammanhang inom vilka de producerades,
distribuerades och transformerades är det alltså inte bara möjligt att undersöka
vad som förändras utan också hur. Det kampanjmaterial som till sist blev resultatet kan vidare spåras genom exempelvis tidnings- och tidskriftspress, något
som ger en möjlighet att identifiera åtminstone några av de sammanhang där
det kom att exponeras och konsumeras.
För att sammanfatta: I undersökningen väver jag samman flera olika medier
och materialtyper. Genom det varierande materialet vill jag både visa på spännvidden i de olika uttryck och framställningar som fanns, och öppna upp för en
bred analys av de tolkningar, argument och strategier som dominerande och
hur de förändrades över tid. Undersökningen är bitvis mycket empirinära, något
som motiveras av epidemins kontroversiella samtidshistoria och dess tidigare
starkt begränsade historievetenskapliga behandling.
Avgränsningar, periodiseringar och disposition
Den tydligaste avgränsningen för denna undersökning är att den sätter den
svenska aidsdelegationen i centrum. Men som redan framgått betyder detta inte
alls att det enbart är delegationen som studeras. Den tidsperiod som studeras är
också betydligt längre än den period som delegationen var verksam, det vill säga
För en vidare diskussion om arkivfrågor, se Cooter, Stein (2010), s. 173. Roger Cooter, Claudia
Stein, ”Position the image of AIDS”, Endeavour, volume 34, nr 1 (2009), s. 12–5. Roger Cooter,
Claudia Stein, ”Visual Objects and Universal Meaning. AIDS Posters and the Politics of Globalization and Meaning”, Medical History volume 55, nr 1 (2011), s. 85–108. För en kortfattad diskussion om affischen som samtidskommentar och dess betydelse för affischmaterialets bevarande, se
Olof Halldin, Svenska affischer. Affischkonst 1985-1960 (Bromma: Ordalaget, 2012), s. 8-10.
86 Förutom i aidsdelegationens arkiv har jag gjort eftersökningar på Kungliga biblioteket i Stockholm och på Uppsala universitetsbibliotek Carolina Rediviva. Jag har även riktat förfrågningar till
mindre specialarkiv, bland annat Rum för Reklam, Landskrona museums reklamarkiv. Även i
HIVDOK saknas signifikant nog de flesta av delegationens affischer. Den största, om än långt
ifrån kompletta, samlingen av den svenska aidsdelegationens kampanjmaterial finns därför förvånande nog inte i Sverige utan på amerikanska National Library of Medicine vid National Institutes of Health, http://www.nlm.nih.gov/hmd/ihm/ (2010-09-20).
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åren 1985–1992. Undersökningen rör sig istället från det tidiga 1980-talet, då de
första rapporterna om den nya sjukdomen presenterades, till mitten av 1990talet, då delegationen avvecklats och dess arbetsuppgifter övertagits av andra.
Undersökningens fokus bidrar dock till att vissa möjliga undersökningsobjekt
lämnas helt eller delvis utanför.87 Exempelvis kommer inte några andra organisationer än aidsdelegationen studeras i detalj.88
Hur bör då den svenska aidsepidemin periodiseras? Anna Ljung föreslår i en
översiktlig sammanställning av den svenska pressbevakningen en indelning av
den nationella aidsdebatten i ett antal faser, eller ”skeden”, där epidemin under
perioden 1983 till 1985 beskrivs under rubriken ett begränsat problem, perioden
1985 till 1994 som uppvaknandet och perioden 1995 till 2000 som en tid av avdramatisering och tystnad.89 Flera studier betonar också det brott, det före och efter, som introduktionen av de nya bromsmedicinerna under mitten av 1990talet innebar, inte bara medicinskt utan också för hur hiv kom att upplevas och
omformuleras.90 Till exempel gör Carl-Magnus Stolt i en diskussion kring ett
svenskt journalmaterial en annan indelning än Ljung, mer knuten till den medicinska kunskapsutvecklingen och de ökande behandlingsmöjligheterna: åren
1984–89 beskrivs som förhoppningarnas tid, åren 1989–1994 som tiden för brustna
förväntningar och perioden därefter som terapins tid, i sin tur bestående av två
separata delar, ”nya förväntningar” (1995–1997) och ”infriade förväntningar”
(1997–).91
Min egen periodisering skiljer sig från dessa. Jag har valt att göra en uppdelning mer baserad på den officiella svenska aidspolitiken och dess formella organisering. Dispositionen är vidare kronologisk–tematisk, en modell som valts
av såväl pedagogiska som mer teoretiska skäl. Den övergripande framställningen följer alltså epidemins växlingar över tid samtidigt som olika teman och frågor diskuteras mer sammanhållet inom de faser som analyseras. Den svenska
87 Elisabeth Elgán skriver att det kan finnas risk för tillägnelse, reducering och kränkning när man
skriver samtidshistoria. Speciellt valet av frågeställning kan medföra att vissa grupper och personer blir besvikna då de inte ägnas, som de uppfattar det, tillräckligt intresse alternativt att en
företeelse uppmärksammas för tidigt eller på fel sätt, ”som om vi girigt tillägnar oss någon annans
historia för att markera akademiska poäng”. Men både Elisabeth Elgáns och min egen erfarenhet
är den motsatta, det vill säga att människor ofta generöst delar med sig av sina erfarenheter,
minnesbilder, tankar och tolkningar. Elisabeth Elgán, ”Tillägnelse och kränkning, några av samtidshistoriens dilemman”, i Människan i historien och samtiden. Festskrift till Alf W Johansson (Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2000), s. 114–28, citat från s. 115.
88 För studier som närmare berör några av de mer centrala frivilligorganisationerna, se exempelvis
Magnusson (1997), Magnusson (1998), von Walden Laing, Pestoff (1997), von Walden Laing
(2001) och Jan-Erik Olsson, Från idé till handling. En sociologisk studie av frivilliga organisationers uppkomst och fallstudier av Noaks Ark, 5i12-rörelsen, Farsor och Morsor på Stan (Stockholm: Almquist &
Wiksell International, 1999).
89 Ljung (2000), s. 21–7.
90 Se exempelvis Lena Nilsson Schönesson, Med livet i fokus. Strategier hos kvinnor och män med hiv för
att återerövra livskvalitet (Stockholm: Folkhälsoinstitutet, 2001). Walter Heidkampf/RFSL, Integrering
av hivpositiva i RFSLs arbete (Stockholm: RFSL, 2003).
91 Carl-Magnus Stolt, Medicinen och det mänskliga. Vårdkonst och vardagsetik, humanism och humaniora
(Stockholm: Natur och Kultur, 2003), s. 328–9.
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aidsepidemin behandlas alltså som en produktiv process där det inte bara är
möjligt att följa vad som förändras (vilka problem, aktörer och åtgärder som var
de dominerande och hur deras relationer förändrades över tid) utan också hur
dessa förskjutningar gick till.
Avhandlingen består av fyra empiriska delar. Del 1 ”Ankomsten” behandlar
perioden 1981 till 1985. Jag undersöker här hur den inledande osäkerheten och
initialt begränsade uppmärksamheten successivt växte för att mot periodens slut
eskalera till en akut nationell kris, vilket i sin tur föranledde tillsättandet av den
svenska aidsdelegationen. Del 2 ”Reaktionen” berör åren 1985 till 1989, den
period som i efterhand framstår som mest intensiv och formativ. Det var exempelvis under dessa år som den första lagstiftningen kom på plats och det
nationella informationskampanjerna genomfördes. Jag redogör här för kunskapsutvecklingen och de ledande strategierna och erfarenheterna, det vill säga
hur sjukdomen och epidemin uppfattades och hanterades i ett vidare medicinskt, medialt och politiskt sammanhang. Del 3, ”Konsolideringen”, behandlar
åren 1989 till 1992 och den diskussion som fanns gällande det fortsatta nationella aidsarbetets organisering, konsekvenser och fortsatta inriktning. Den avslutande del 4, ”Avklingandet”, berör kronologiskt åren närmast efter 1992. Här
fokuseras aidsdelegationens avvecklande men också dess sista informationsinsatser och de informationsinsatser som därefter kom att bedrivas i det nybidade
Folkhälsoinstitutets regi. I ett avslutande slutord summeras och diskuteras kortfattat undersökningens viktigaste resultat.
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Del 1: Ankomsten 1982–1985

I denna första del kommer jag att undersöka och förklara hur aids under det
tidiga 1980-talet förändrades från att uppfattas som ett mindre hälsoproblem
berörande några få, till en potentiellt fullskalig nationell katastrof där hela befolkningen ansågs vara i fara. Dess syfte är dels att visa hur den nya sjukdomen
förstods och hanterades i vad som kan beskrivas som den svenska aidsepidemins inledande skede, dels att ge bakgrund till det unika regeringsbeslutet i maj
1985 om att tillsätta en svensk aidsdelegation. Mina frågor är: I vilka medicinska, mediala och politiska sammanhang uppmärksammades aids initialt?
Vilka var de ledande aktörerna, de tidiga strategierna, de första erfarenheterna?
Vad föranledde regeringens beslut att agera, och vilka svårigheter och problem
var den svenska aidsdelegationen tänkt att lösa?

1.1 Sjukdomen
Under sommaren 1982 kände han sig trött, och i slutet av augusti insjuknade han med
rethosta och feber; trots detta orkade han med semesterresor under hösten. Hela hösten
har han varit trött, haft kliande utslag på armar och ben, feber 37,5–39°C, nattsvettningar
samt tilltagande matleda och har minskat totalt 13 kg i vikt. Av företagsläkare remitterades han till Roslagstulls sjukhus, där han lades in för feberutredning i mitten av december. I ankomststatus noteras en gråblek, kraftigt avmagrad man med intensiv torrhosta.
Man finner en lätt, generell lymfkörtelförstoring och ett storflammigt exantem på armar
och ben.1

Den första veckan på sjukhus blev kritisk. Symtomen liknade dem vid tuberkulos men provsvaren var svårtolkade: varken odlingsfynd, lungröntgen, blodanalys, mikroskopiska vävnadsundersökningar eller någon annat av de genomförda
testerna gav något tydligt besked. För att förbättra mannens tillstånd prövade
därför läkarna att sätta in en rad olika mediciner dock utan någon märkbar effekt. Istället steg febern ytterligare, därtill fick mannen allt svårare att andas.
Den hastiga försämringen fick läkarna att misstänka en snabbt accelererande
lunginflammation. De inledde därför en offensiv intensivvårdsbehandling med
syrgas och stora mängder antibiotika intravenöst. Strategin visade sig lyckosam.
Febern sjönk nästan omedelbart och efter två veckors behandling hade manPehrOlov Pehrson, m.fl., ”AIDS hos homosexuella män – första fallen i Sverige”, Läkartidningen
volym 80, nr 7 (1983), s. 545. Exantem är en medicinsk term för en viss typ av hudutslag.
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nens allmäntillstånd förbättras avsevärt. Men lika oroande som förvånande,
tillstötte snart flera nya sjukdomstillstånd. Förutom en omfattande svampinfektion i mannens mun och matstrupe, observerades en rad blödningar och
flera andra onormala förändringar i mannens ögon. Förnyade blodanalyser gav
dessutom tydliga indikationer på att immunsystemet var starkt försvagat, delvis
helt satt ur spel.
Mest oroande var kanske ändå att den 41-årige mannens insjuknade inte var
unikt. Ytterligare en patient lades strax därefter i på samma avdelning, också
han med en liknande sjukdomsbild. Sammanlagt var ett tiotal personer under
medicinsk utredning på svenska sjukhus, alla homo- eller bisexuella män i yngre
medelåldern och alla med en påfallande gemensam historia av ospecifika och
svårförklarliga sjukdomssymtom. Motvilligt, och först efter att ha ägnat mycket
kraft åt att pröva andra diagnosalternativ, accepterade läkarna till sist den samlande symtombildens illavarslande svar: aids.2
Medicinska förklaringsförsök
I december 1982 ställdes den första svenska aidsdiagnosen vid infektionskliniken på Roslagstulls sjukhus i Stockholm. I februari 1983 offentliggjordes de
första svenska fallen i Läkartidningen och i augusti samma år inträffade det första
kända svenska dödsfallet. Under de kommande åren skulle allt fler män och
kvinnor söka läkare för sin oro, och i vissa fall även för de allvarliga symtom
som till sist ledde fram till en aidsdiagnos. Den nya sjukdomen hade kommit
för att stanna.
Redan under slutet av 1970-talet hade dock läkare i Los Angeles, San Francisco och New York kommit att möta ett växande antal yngre män med en rad
lika komplicerade som sällsynta sjukdomstillstånd.3 De första medicinska artiklarna kring fallen publicerades i internationell fackpress 1981 och tidigt på våren
1982 beskrevs den gåtfulla utvecklingen mer ingående för en bredare svensk
medicinsk publik.
Sedan sommaren 1981 har det noterats ett starkt ökat antal opportunistiska infektioner,
bl.a. av typen Pneumocystis carinii-pneumoni bland homosexuella män i New York och
Kalifornien. Samtidigt har det dykt upp en sällsynt tumörform, Kaposis sarkom, i samma
population. Under tiden juni 1981 – januari 1982 rapporterades mer än 90 fall av
Pneumocystisinfektion och ungefär lika många fall av Kaposis sarkom.4

Ibid., s. 545–7.
För den tidiga amerikanska utvecklingen, se exempelvis Gerald M. Oppenheimer, ”In the Eye
of the Storm: the Epidemiological Construction of AIDS”, i AIDS. The Burdens of History, red.
Elizabeth Fee, Daniel M. Fox (Berkeley: University of California Press, 1988), s. 267–300. Grmek
(1990), s. 3–20. Epstein (1996) s. 45–55. Bayer, Oppenheimer (2002), s. 11–20. Harden (2012),
s. 16–24.
4 Sten Iwarson, ”Infektioner och Kaposis sarkom hos homosexuella män”, Läkartidningen volym
79, nr 13 (1982), s. 1225.
2
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Dödligheten var hög. Av de patienter som diagnostiserats med den ovanliga
lunginflammationen Pneumocystis carinii-pneumoni (PCP) hade nästan hälften avlidit, rapporterade infektionsläkaren Sten Iwarson i Läkartidningen, och det trots
att de behandlats med i andra fall verksamma mediciner. Även den sällsynta och
jämförelsevis harmlösa cancerformen Kaposis sarkom (KS) – karakteristiskt manifesterad i mörka fläckar i ansikte, på bål, rygg, händer, armar och ben – var
exceptionellt aggressiv och ledde till många dödsfall. De flesta patienterna hade
dessutom flera olika sjukdomar samtidigt: svårbehandlade svampinfektioner,
häftigt uppblossande herpessår och infektioner i det centrala nervsystemet.
Dessa var bara några av en hel rad observerade symtom, de flesta så kallade
opportunistiska infektioner, den medicinska termen för en viss typ av sjukdomar som enbart drabbade människor med ett kraftigt försvagat immunsystem.
Själva sjukdomsförloppet beskrevs som utdraget. Patienterna kunde vara
sjuka i månader, ibland med perioder av svag förbättring för att sedan insjukna
på nytt. En annan ovanlig omständighet var att patienterna var unga: medelåldern var så låg som 35 år. Ingenting talade heller för att utvecklingen var på väg
att mattas. Så gott som dagligen rapporterades nya fall till den ansvariga amerikanska smittskyddsmyndigheten Centers for Disease Control (CDC). De fall
man kände till utgjorde dessutom sannolikt bara ”toppen av ett isberg”, skrev
Iwarson bekymrat, dels på grund av den komplexa symtombilden, dels på
grund av att sjukdomsbeskrivningen var så pass ny. Men trots svårigheterna
måste ändå tillförsikten beskrivas som stor. ”CDC satsar för närvarande stora
forskningsresurser på att komma närmare gåtans lösning”, avslutade Iwarson
förtröstansfullt, en ansträngning som sannolikt skulle komma att resultera i
”avgörande framsteg” om den nya sjukdomen, dess orsak och möjliga behandling.5
Antalet fall fortsatte dock att öka snabbt, inte bara i USA. I december 1982
hade nära ett tusen fall rapporterats från sammanlagt ett tjugotal länder över
hela världen. Även om den officiella statistiken starkt dominerades av yngre
homosexuella män – gruppen utgjorde mer än tre fjärdedelar av de fall man
kände till – stod det tidigt klart att även andra kunde drabbas. De första kvinnliga fallen rapporterades redan i början av hösten 1981. Strax därefter noterades
ett stadigt ökande antal fall bland injektionsmissbrukare, blödarsjuka och hos
personer som nyligen mottagit blodprodukter eller blodtransfusion. Även barn
insjuknade, det yngsta bara fem månader gammalt. I USA tycktes sjukdomen
också märkligt överrepresenterad bland immigrerade haitier. Snart pekades fyra
så kallade ”riskgrupper” ut: homosexuella, heroinister, haitier och hemofiliker.6

Ibid., s. 1226.
Grmek (1990), s. 10–2, 31. Ibland sammanfattades de fyra grupperna under beteckningen ”4H”
(för ”homosexuals”, ”Haitians”, ”heroin addicts” och ”hemophilicas”), ett uttryck som dock inte
blev särskilt vanligt i Sverige även om det förekom facklitteratur. Se exempelvis Gunnar Hillerdal,
”Intensiv utveckling inom lungsjukdomar. Gemensam faktor funnen för lungfibros”, Läkartidningen volym 81, nr 6 (1984), s. 432.
5
6
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De svenska fallen passade alltså in i en oroande, snabbt växande global
trend. I samband med offentliggörandet av de första svenska fallen i mitten av
februari 1983 var därför tonen mer försiktig. Den inledande optimismen hade
dämpats av den höga dödligheten, den dåliga prognosen och de otillräckliga
medicinska kunskaperna. ”AIDS – acquired immune deficiency syndrome – har
på kort tid fått epidemisk spridning bland homosexuella män på USA:s västkust
och i New York”, skrev infektionsläkarna Eric Sandström och Elias Bengtsson
i en medicinsk kommentar i Läkartidningen. ”Situationen är alarmerande. Dödligheten har rapporterats vara så hög som 40 procent, man känner inte till etiologin och behandlingsmöjligheterna är begränsade”.7
Inledningsvis rådde alltså stor förvirring kring vad den nya sjukdomen innebar, vad som orsakade den, om den smittade och i så fall hur. Den gemensamma nämnaren var uppenbart en kraftig, till sist dödlig försvagning av kroppens immunsystem. Men varför drabbades i första hand yngre och medelålders
homosexuella män? Och varför hade sjukdomen kommit just nu? Flera olika
hypoteser framfördes.
En första grupp läkare ansåg att sjukdomen knappast kunde vara smittsam.
De aktuella patienternas immunsystem hade kollapsat på grund av återkommande infektioner som till sist blivit övermäktiga. De nya fallen kunde alltså
förklaras av ett överbelastat eller ”uttröttat” immunsystem.8
En andra grupp läkare ansåg att orsaken istället skulle sökas i den omgivande
miljön eller i en särskild livsstil präglad av hög exponering av miljögifter, dålig
hygien, undermålig kost, brist på motion, många sexuella partners eller ovanliga,
kroppsligt traumatiserande sexpraktiker. Även hög konsumtion av antibiotika,
alkohol, narkotika eller andra droger lyftes fram som bidragande faktorer. Olika
potenshöjande och lustförstärkande preparat angavs initialt som en möjlig
bakomliggande orsak, något som dessutom kopplades samman med ett hektiskt
nattliv och snabba partnerbyten. ”De senaste rönen tyder på att det är användningen av ’poppers’ som är den viktigaste faktorn bakom uppkomsten av Kaposis sarkom och en del andra ovanliga sjukdomar som uppträtt den senaste
tiden”, skrev exempelvis en grupp läkare inom RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande under början av 1982.9 Samtidigt hade inga av de specifika
preparat eller mer allmänna faktorer som lyftes fram i den medicinska debatten
Eric Sandström, Elias Bengtsson, ”Förvärvad immundefekt (AIDS) – klinik och profylax”,
Läkartidningen volym 80, nr 7 (1983), s. 529. Även om Sandström och Bengtsson står som ensamma författare framgår det i en avslutande kommentar att ytterligare personer läst och lämnat
kommentarer till artikeln, däribland Margareta Böttiger (SBL), Per Lundbergh (Roslagstulls sjukhus), Lennart Rinder och Gudrun Skoglund (Socialstyrelsen) samt Hans Wigzell (Karolinska
institutet).
8 Infektionsläkaren Sven Britton är en av få svenska läkare, kanske den ende, som senare öppet
medgivit att han till en början trodde att de nya fallen ”’bara’ var multiinfektioner hos extremt
infektionsutsatt grupp”. Sven Britton, ”Bölder och bödlar. Tankar om infektionsmedicinens
historia och framtid. Till minne av Elias Bengtsson”, i Svenska infektionsläkarföreningen 50 år, red.
Bo Svenungsson, Seth-Olof Bergquist (Göteborg: Svenska infektionsläkarföreningens jubileumsbok, 1999), s. 97.
9 Läkargruppen RFSL, ”Varning för poppers”, Kom Ut! nr 1 (1982), s. 10.
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tidigare medfört de svåra och växande antal sjukdomstillstånd man nu såg. De
kärlvidgande nitritämnen som fanns i ”poppers” hade exempelvis används som
läkemedel för kärlkramp under decennier. Alkohol och droger, sexuella kontakter mellan män, bristfälliga hygieniska levnadsvillkor och stark fysisk eller psykisk stress, kunde inte heller de betraktas som några direkt nya fenomen.
En tredje grupp läkare argumenterade därför för att den nya sjukdomen
måste vara smittsam och att de nya insjuknandena inte kunde bero på någonting annat än ett tidigare okänt smittämne. Det aktuella spridningsmönstret
indikerade att det rörde sig om en smitta överförd sexuellt och via blodkontakt.
Paralleller drogs därför omedelbart till hepatit B, en infektion som under 1970talet väckt stor uppmärksamhet och på kort tid nått en omfattande spridning
bland såväl injicerande narkomaner som sjukvårdspersonal.10 Att homosexuella
män med många sexuella kontakter var starkt överrepresenterade var därför en
indikation på att dessa utsatte sig för smitta ”i en för västerlandet unik utsträckning”, skrev Eric Sandström och Elias Bengtsson.11 Immunologiska laboratoriefynd påvisade dessutom stora likheter med vad man vanligtvis fann vid virusinfektioner, något som ökade sannolikheten för att ett, eller möjligen flera, virus
var inblandade. Den direkta orsaken till den allvarliga immundefekten noterades
också tidigt vara en kraftig minskning av en viss typ vita blodkroppar, de så
kallade T-cellerna OKT 4 eller CD 4. Förlusten av de nödvändiga cellerna ledde
till att sjukdomar som i vanliga fall kunde hanteras av kroppens immunsystem
blev aggressiva och svårbehandlade, rent av livshotande. ”AIDS är ett syndrom
med en förvärvad immundefekt som framförallt drabbar T-cellsystemet med
svåra infektioner och tumörer som följd”, förklarade immunologerna Lennart
Hammarström och Ulrika Persson de senaste forskningsrönen i Läkartidningen i
februari 1983. ”Etiologin kan vara ett blodbundet smittämne som primärt angriper OKT 4 positiva celler och leder till elimination av denna celltyp”.12
Redan under början av 1983 var det alltså epidemiologiskt som immunologiskt mycket som talade för slutsatsen att de nya insjuknandena orsakades av en
infektion av ett tidigare okänt smittämne. Sannolikheten var också hög för att
det rörde sig om ett virus, överförbart via sex och blod, som med förödande
precision riktade in sig på en av immunsystemets mest basala funktioner för att
till sist, efter några månader eller år, orsaka dess fullständiga kollaps.13
Frågan var dock långt i från utredd. För även om ett smittsamt agens föreföll
vara den mest sannolika förklaringen, diskuterades flera alternativa förklaringar.
Framförallt betonades möjligheten att aids orsakades av en kombination av
10 William Muraskin, ”Hepatitis B as a Model (and Anti-Model) for AIDS”, i AIDS and Contemporary History, red. Virginia Berridge, Philip Strong (Cambridge: Cambridge University Press, 1993),
s. 108–32.
11 Sandström, Bengtsson (1983), s. 529. Se även Pehrson, m.fl. (1983), s. 545.
12 Lennart Hammarström, Ulla Persson, ”Immunologiska aspekter på AIDS”, Läkartidningen
volym 80, nr 7 (1983), s. 537.
13 Lennart Hellström, ”AIDS-epidemi bland apor stärker infektionshypotes”, Läkartidningen
volym 80, nr 11 (1983), s. 1084.
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flera olika faktorer. Ett nytt smittämne kunde visserligen ingå som en faktor,
men även andra möjliga smittämnen (förekomsten av cytomegalovirus, eller
CMV) och individuella skillnader (inte minst genetiska) som lyftes fram som
potentiellt avgörande för om sjukdomen till sist skulle komma att bryta ut eller
inte.14 Den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC avstod också initialt
från att ta någon tydlig ställning när det gällde den nya sjukdomens etiologi.15
Även Socialstyrelsen undvek till en början att låsa sig vid någon enskild sjukdomsorsak. ”Flera hypoteser beträffande etiologin diskuteras, bl.a. att det skulle
röra sig om ett helt nytt smittämne (som hittills inte kunnat påvisas), alternativt
att ett eller flera kända virus skulle bidra till uppkomsten”, beskrev myndigheten
hösten 1983 det oklara läget i en av sina första officiella informationstexter om
aids. ”Möjligen leder de frekventa infektioner som drabbar individer inom de
riskutsatta grupperna till en utmattning av immunförsvaret. Vidare har man
diskuterat möjligheten av att sperma eller vita blodkroppar tillförda genom
anala samlag skulle kunna undertrycka immunförsvaret”.16
Men alldeles oavsett vilken etiologisk hypotes som lyftes fram – en enskild
faktor eller en kombination av olika, möjligen samverkande faktorer – var
kopplingen mellan den nya sjukdomen och manlig homosexualitet stark. En av
de första, visserligen informella, medicinska beteckningarna för den nya sjukdomen var också GRID, ”gay related immune deficiency”.17
Den mest uppenbara kopplingen var givetvis den numerära: yngre homooch bisexuella män utgjorde helt enkelt en överväldigande majoritet av antalet
fall man kände till.18 De nya insjuknandena passade också väl in i ett redan känt
mönster där homosexuella män med många sexuella kontakter var utsatta för
en påtagligt förhöjd infektionsrisk (infektioner som syfilis och gonorré blev
14 Sten Iwarson, ”När bör man misstänka AIDS?”, Läkartidningen volym 80, nr 16 (1983a),
s. 1674.
15 Den avvaktande hållningen berodde enligt den amerikanske medicinhistoriken Gerald E. Oppenheimer både på det osäkra medicinska kunskapsläget och på den skarpa kritik CDC tidigare
fått för att vid nya sjukdomsutbrott allt för snabbt låsa sig vid en enskild etiologisk hypotes.
Specifika myndighetshistoriska skäl kunde alltså ha bidragit till att det hos CDC fanns en öppenhet för mer breda sjukdomsförklaringar betonade livsstil eller livsmiljö. Oppenheimer (1988),
s. 271–2. Se även Harden (2012), s. 27.
16 Socialstyrelsen, ”Information och rekommendation beträffande åtgärder vid förvärvat immunbristtillstånd (AIDS)”, Meddelandeblad nr 45/83 (Stockholm: Socialstyrelsen, 1983), s. 3.
17 Några andra termer som förekom i den tidiga vetenskapliga litteraturen var ”gay compromise
syndrom”, ”gay lymph node syndrome”, ”gay cancer”, ”gay plague”, ”homosexual syndrome”,
”acquired community syndrome”. Se exempelvis Encyclopedia of AIDS. A Social, Political, Cultural
and Scientific Record of the HIV Epidemic, red. Raymond A. Smith (Harmonworth: Penguin Reference, 2001), uppslagsord ”GRID”.
18 En del menar dock att den officiella statistiken initialt överdrev antalet homosexuella män på
andra gruppers bekostnad. I amerikanska officiella sammanställningar redovisades exempelvis alla
homosexuella intravenösa narkomaner i kategorin homosexuella, en statistik som dessutom
kritiserades för att vara rasistisk eftersom den så tydligt pekade ut haitier. I april 1985 tog CDC
(dock utan några officiella kommentarer) också bort kategorin ”Haitian” från sin officiella statistik. För en fördjupad diskussion, se Patton (1990), s. 27–8. Farmer (1992), s. 216–7. Den
svenska statistiken var uppbyggd på ett liknande sätt som den amerikanska, se exempelvis Socialstyrelsen (1983), s. 2.
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exempelvis under 1970-talet långt vanligare bland män med många sexuella
kontakter med andra män än bland befolkningen i övrigt). Från slutet av 1970talet fanns det till och med ett särskilt om än omstritt medicinskt begrepp –
”the gay bowel syndrom” – som beskrev en speciell anhopning amöbainfektioner, parasitsjukdomar och andra ovanliga smittor som i särskilt hög grad tycktes drabba män med många manliga sexuella partners.19 Att den nya sjukdomen
först kom att uppmärksammas bland yngre, välutbildade homosexuella män i
amerikanska storstäder har också beskrivits som en konsekvens av olika gruppers medicinska synlighet. Dels fanns det där ett väl utbyggd nätverk av läkare
som specialiserat sig på homosexuella mäns hälsa, dels sökte de som insjuknat
aktivt upp de mest engagerade och kunniga läkarna och kom därför tidigt att
vårdas på resursstarka kliniker och omskrivas i medicinsk fackpress. Andra
grupper som drabbades ungefär samtidigt, i första hand injicerande narkomaner, kom däremot inte att väcka samma medicinska intresse då de på grund av
missbruk, fattigdom och hemlöshet nästintill förväntades ha en dålig hälsa och
ökad risk att insjukna i allvarliga och svårbehandlade infektioner.20 Men även
efter att aids blivit mer allmänt känt kunde föreställningar om att sjukdomen
hörde samman med en viss grupp människor lätt bli självförstärkande. Läkarnas
förförståelse om den typiske aidspatienten var kunde leda till att vissa patienter
inte fick rätt diagnos trots att de uppvisade karakteristiska symtom.21
Det faktum att de ovanliga symtomen först uppmärksammades i en större
medicinsk diskussion kring sexuellt överförbara sjukdomar bland homosexuella
män, öppnade alltså upp för tolkningar att det trots allt var något i homosexuella mäns sexualitet och sexuella beteende, kontaktmönster och val av sexuell
teknik som låg bakom de nya insjuknandena. Redan tidigt framfördes det dock
kritik mot att den starka betoningen på livsstilsfaktorer utmålade homosexuella
män som promiskuösa och oförsiktiga. Det framhölls också att hypoteser gällande spridningsmönster och sjukdomsorsak var grundade på fördomar, och
kunde förstärka dem.22 Det var också mot den bakgrunden som CDC sommaren 1982 skapade den medvetet mer neutrala termen acquired immune deficiency
syndrome, eller förvärvat immunbristsyndrom som termen kom att översättas till
på svenska. Syftet med den nya diagnosen var dock strikt epidemiologisk, att
man med hjälp av diagnosen kunde skapa ett tillräckligt specifikt instrument för
19 Mikael Holm, ”Parasiter i dina tarmar”, Revolt nr 3 (1981), s. 27. PehrOlov Pehrson, Anders
Björkman, ”’The gay bowel syndrome’ och amöbiasis som sexuell smitta i Sverige”, Läkartidningen
volym 78, nr 35 (1981), s. 2924. Lennart Emtestam, m.fl. ”Sexuellt överförbara tarmpatogener
bland homosexuella män i Stockholm”, Läkartidningen volym 80, nr 28–29 (1983), s. 2747. Första
tillfället termen aids nämns i Läkartidningen är i december 1982 och då i samband med potentiellt
allvarliga följdsjukdomar i samband med sexuellt överförbara infektioner, se Anders Mårdh,
”Sexuellt överförda infektioner – en multidisciplinär angelägenhet”, Läkartidningen volym 79,
nr 49 (1982), s. 4631 och Eric Sandström, ”80-talets venereologi – rustad för nytt sjukdomspanorama?”, Läkartidningen volym 79, nr 49 (1982), s. 4632–5.
20 Dennis Altman, AIDS in the Mind of America (New York: Anchor Press/Doubleday, 1986),
s. 39.
21 Epstein (1996), s. 49–50.
22 Altman (1986), s. 36–40, 71. Oppenheimer (1988), s. 277–8.
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att lättare kunna följa utvecklingen av de disparata sjukdomstillstånd som, trots
att symtomen på individnivå kunde skilja sig mycket åt och trots att dess etiologiska bakgrund var okänd, på något sätt ändå tycktes höra samman.23
Även i Sverige var kombinationen homosexualitet och medicin laddad. Homosexualitet hade länge uppfattats som en sjukdom, en sjukdomsklassifikation
som formellt avskaffades av Socialstyrelsen först hösten 1979.24 Ordet homosexuell var dessutom starkt manligt kodat, inte minst i medicinska sammanhang.25 Många lät också bli att nämna sin homosexualitet i samband med att de
sökte läkare, en tystnad som dessutom ofta delades av såväl läkare som övrig
sjukvårdspersonal. ”Även i vårt progressiva land hör homosexualitet ännu idag
till något av det mest tabubelagda”, konstaterade exempelvis Sten Iwarson i
Läkartidningen 1983, ett tigande och smusslande som enligt Iwarson riskerade
hämma möjligheterna till en god vård, något som den svenska sjukvården enligt
lag var skyldig att ge.26 För att öka såväl vårdens kvalitet som förtroendet för
sjukvården restes krav på både allmän upplysning som mer riktade utbildningsinsatser då fördomar, oförmåga och rädsla att ”också se den psykiska kontakten
mellan människor av samma kön” fått många homosexuella att känna sig missförstådda och utstötta i sina kontakter med sjukvården, skrev läkaren Anders O.
Lind.27 Samtidigt fanns det en stark oro för att en ökad uppmärksamhet på
hälsorisker ytterligare skulle komma att komplicera en redan svår situation. För
även om det var väsentligt att understryka att det inte var ”homosexualiteten i
sig” som leder till en ökad sjukdomsfrekvens, som en läkare uttryckte det i Läkartidningen våren 1982, var det samtidigt ett faktum att vissa homosexuella män
hade många sexuella kontakter och dessutom använde sig av ur infektionssynpunkt riskfyllda sexuella tekniker, något som bidrog till såväl ökad smittspridning som en jämförelsevis sämre hälsostatus.28 Det fanns dock de som varnade
23 Termen syndrom innebär just detta, det vill säga en bestämd kombination av symtom eller
tecken som uppträder tillsammans och som sammantaget pekar mot en viss diagnos. Diagnosens
första led ”acquired” syftar på att immundefekten inte är medfödd (genetisk) utan just förvärvad
under livets gång. Grmek (1990), s. 32. Epstein (1996), s. 55. Harden (2012), s. 29. Moberg
(2000), s. 12.
24 Den utlösande faktorn var en manifestation i augusti 1979 då en grupp aktivister i protest mot
sjukdomsklassifikationen ockuperade Socialstyrelsens trapphall. Den nytillträdda generaldirektören Barbro Westerholm beslöt strax därefter att häva sjukdomsklassifikationen. Se exempelvis
Matilda Svensson, ”’… och sedan gick det fort att ändra’. Ockupationen av Socialstyrelsens
trappa 1979”, Lamba Nordica. Tidskrift för homosexualitetsforskning, volym 7, nr 4 (2001), 32–42.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2519&artikel=3570601 (2009-03-22).
25 I Läkartidningen talades det exempelvis aldrig om homosexuella kvinnor utan uteslutande om
”homosexuella” (män) och ”lesbiska” (kvinnor). För några exempel, se Kjell Thorén, ”Ökad risk
för homosexuella män att råka ut för venerisk smitta”, Läkartidningen volym 79, nr 13 (1982),
s. 1266. Om termen homosexuell som för tiden manligt kodat mer generellt, se Per Arne Håkansson, Längtan och livsform. Homosexuellas situation i ett heterosexuellt samhälle (Lund: Lunds universitet,
1987), s. 43 och Söderström (1999), s. 674–5.
26 Iwarson (1983a), s. 548.
27 Anders O. Lind, ”Manlig homosexualitet, bisexualitet och smittspridning – ett nytt hälsoproblem”, Läkartidningen volym 79, nr 13 (1982), s. 1263.
28 Thorén (1982), s. 1266.

43

för svepande och reducerande generaliseringar. Variationen mellan olika individer var helt enkelt alltför stor. En del män var ”strikt homosexuella” medan
andra har ”heterosexualiteten som huvudintresse” samtidigt som de emellanåt
hade sex med andra män, skrev Sten Iwarson i ett försök att förtydliga. Diskussionen gällande den ökade infektionsrisken handlade därför i första hand
om de män som levde ”utåtriktat” och med ”många” partners.29
För att sammanfatta: Trots oklarheter gällande såväl den nya sjukdomens orsak som spridningsmönster, aktualiserade ankomsten av aids i Sverige en ökad
vaksamhet där de preventiva åtgärderna sattes i centrum. Hälsovårdsnämnder
och smittskyddsläkare måste agera, smittskyddslagens möjligheter utnyttjas och
medicinsk forskning snabbt initieras, skrev Eric Sandström och Elias Bengtsson
i sin sammanfattande artikel i Läkartidningen. I samband med att de första
svenska fallen offentliggjorts efterfrågades omedelbar myndighetsaktion i form
av ökade informationsinsatser, blodgivarkontroll och tydliga åtgärder för tidig
diagnostik och behandling.30 Men även den enskilde måste ta sitt ansvar, både
inför sig själv och inför andra, betonade de läkare som ställt de första svenska
aidsdiagnoserna. ”Innan orsaken till AIDS är närmare klarlagd rekommenderar
vi homosexuella män att: 1. minimera antalet sexualpartner; 2. ej påbörja sexuella kontakter med sjuka; 3. avstå från anala samlag; 4. undvika droger av alla
slag; 5. frivilligt avstå från blodgivning”.31
Mediala bilder
Aids uppmärksammades förhållandevis snabbt av svenska massmedier. De
spektakulära symtomen, den höga dödligheten, det stadigt ökande antalet sjuka
bidrog naturligtvis tillsammans med att sjukdomen beskrevs som ny till ett högt
nyhetsvärde. ”Larmrapport från USA: Homosexuella dör i infektioner”, var
exempelvis rubriken i Svenska Dagbladet i den första svenska nyhetsartikeln om
aids i början av februari 1982.32 ”Ny mystisk cancer. Drabbar bara homosexuella”, rapporterade Dagens Nyheter någon vecka senare.33 Paralleller drogs omedelbart till välkända epidemier i historien, även om den nya sjukdomen beskrevs
som särskilt gåtfull. ”En ny mystisk och obotlig sjukdom, med en dödlighet
som överträffar smittkoppornas, har börjat spridas i USA”, skrev Dagens Nyheter
i december 1982 då sjukdomen för första gången nämndes med namn i svensk
press. ”Minst 300 av dem som har smittats av sjukdomen, som kallas aids, har
avlidit”. Men trots att det tidigt framgick att sjukdomen inte var begränsad till
Ivarson (1983a), s. 548.
Sandström, Bengtsson (1983), s. 530.
31 Pehrson, m.fl. (1983), s. 547.
32 Inger Atterstam, ”Larmrapport från USA: Homosexuella dör i infektioner”, Svenska Dagbladet
3 februari 1982. Inger Atterstams artikel föregick alltså Sten Iwarsons rapportering i Läkartidningen med nästan två månader.
33 Thomas Jonsson, ”Ny mystisk cancer. Drabbar bara homosexuella”, Dagens Nyheter 18 februari
1982.
29
30
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homosexuella män, förblev kopplingen till manlig homosexualitet och avvikelse
stark. ”Först trodde man att sjukdomen var en följd av livsmönstret bland de
homosexuella. Men sedan började fall dyka upp även bland andra, mer ’normala’ grupper”.34
I samband med rapporteringen av de första svenska fallen i februari 1983
blev beskrivningarna mer precisa även om aids initialt beskrevs som ”den fruktade sjukdomen”, symtomen som ”mystiska” och sjukdomsorsaken som
”okänd”.35 Svenska mediers initiala intresse för aids måste dock beskrivas som
förhållandevis blygsamt. Under 1982 publicerades exempelvis endast en handfull artiklar i de fyra ledande dagstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet,
Expressen och Aftonbladet. Inte heller offentliggörandet av de första svenska
fallen i februari 1983 resulterade i någon större medial uppmärksamhet.36 Åsikterna kunde dock, precis som när det gällde den medicinska diskussionen, gå
isär när det gällde vilken roll manlig homosexualitet spelade för sjukdomens
uppkomst och spridning. ”Själv anser jag att tillståndet uppstår i stor skala när
de antropologiska förutsättningarna finns, som nu i de stora homosexkolonierna i USA”, skrev infektionsläkaren Sven Britton i Stockholmstidningen i april 1983,
ett uttalande som omedelbart mötte skarp kritik av RFSL:s läkargrupp. ”Artiklar
av den typ som Britton har skrivit i ST vore helt otänkbara när det gäller att
beskriva andra minoriteter som invandrare, zigenare, judar m.fl. Men när det
gäller homosexuella kan man tydligen fortfarande fritt sprida osanningar, fördomar och lösa spekulationer”.37 I svenska dagstidningar förekom också initialt
beskrivningar av aids som ”bögsjukan” eller ”homosexsjukan”.38 Även om uttrycken inte kan sägas vara representativa för den svenska pressens tidiga rapportering, illustrerar den starka kopplingen mellan aids, manlig homosexualitet
och avvikelse också vad som faktiskt var möjligt att publicera. Samtida omdömen om att den svenska pressens rapportering var homofobisk hade alltså två
nivåer. För det första en mer direkt eller aktiv nivå, i och med att homosexuella
eller homosexualitet beskrevs i direkt negativa eller diskriminerande termer. För
det andra en mer undanglidande eller passiv nivå då media, som det kunde uppfattas, lät bli att rapportera om aids så länge sjudomen var begränsad till homosexuella.39
Osign., ”Epidemi i USA. 300 döda i okänd sjukdom”, Dagens Nyheter 15 december 1982.
Gun Leander, ”Orsaken ännu okänd. Snabb diagnos kan rädda AIDS-sjuka”, Dagens Nyheter
17 februari 1983.
36 Varken Svenska Dagbladet, Expressen eller Aftonbladet publicerade några artiklar rörande aids i
direkt samband med offentliggörandet av de två första svenska fallen.
37 Sven Britton, ”AIDS – en bila som om vilar över homosexuella män”, Stockholmstidningen
10 april 1983. Läkargruppen RFSL, ”Ovetenskapliga fördomar om aids och homosex”, Stockholmstidningen 17 mars 1983.
38 Se exempelvis Thomas Kristiansson, ”’Homosexsjukan’ AIDS har nått Göteborg. 35-åring dog
på Sahlgrenska, Aftonbladet 19 april 1983. Thomas Kristiansson, ”Homosexsjukan sprider sig? Två
mystiska dödsfall”, Aftonbladet 20 april 1983. Meta Andersson, Robert Hartman, ”Så ska AIDS
stoppas. Inga sjukdomsfall i Göteborg”, Aftonbladet 21 april 1983.
39 Om rapporteringen kring aids som en del av en massmedial hets mot homosexuella, se exempelvis signaturen ”Micke”, ”A.I.D.S.”, Revolt mot sexuella fördomar, nr 4 (1983), s. 18–9 och Dodo
34
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Bild 1:1. Löpsedel ”Homosexsjukan”. Aftonbladet 19 april
1983.

Under våren och sommaren 1983 kom det mediala intresset för epidemin att
öka. Inte minst talade amerikanska myndighetsföreträdare allt mer öppet om en
accelererande, okontrollerad amerikansk epidemi. CDC:s ledande aidsexperter
James Curan var bara en av dem som med en ökande intensitet framhöll allvaret, explicit jämförande den nya epidemin med medeltidens digerdöd; ja, hela
situationen kunde uppfattas som medeltida då läkarna saknade såväl behandling
som kunskaper om sjukdomens orsaker och spridning.40 Aids fick samtidigt sitt

Parikas, ”A.I.D.S. i Aftonbladet – en homofob pressanka”, Revolt mot sexuella fördomar, nr 6 (1983),
s. 2.
40 Meta Andersson, Robert Hartman, ”Så ska AIDS stoppas” Aftonbladet 21 april 1983. Osign.,
”Amerikanskt seminarium: AIDS nu en epidemi med snabb spridning. Smittspridning via blodgivning”, Läkartidningen volym 80, nr 14 (1983), s. 1470. Altman (1986), s. 16–26. James Kinsella,
Covering the Plague. AIDS and the American Media (New Brunswick: Rutgers University Press, 1989),
s. 93–100. Edward Alwood, Straight News. Gays, Lesbians and the News Media (New York: Columbia
University Press, 1996), s. 211–34. Om hur hela aidssituationen kunde upplevas som medeltida då
man varken visste orsaken till den nya sjukdomen, hur den skulle behandlas eller hur epidemin
skulle komma att utvecklas, se Bayer, Oppenheimer (2002), s 63.

46

internationella mediala genombrott i och med brett uppslagna artikelserier om
epidemin i bland annat Newsweek och Time.41
Även i svenska medier beskrevs den amerikanska situationen som allt mer
pressad. Inte minst i de stora miljonstäderna tycktes sjukdomen ha kopplat ett
allt starkare grepp. ”Nästan hysteriska reaktioner har förekommit bland olika
grupper”, rapporterade den svenska tidningen Magasin Gay sommaren 1983,
”och fortfarande står forskarna maktlösa”.42 I Dagens Nyheter berättade tidningens New York-korrespondent Birgitta Karlström att en ”blind och oresonlig
rädsla” börjat spridas i miljonstaden. Myndigheterna var nedringda av oroliga,
ryktesspridning om hur sjukdomen smittade, symtom och vilka som drabbats
var i full gång. Lokala medier rapporterade också om hur människor tvingats
lämna sina arbeten och bostäder på grund av omgivningens rädsla, hur sjuka
och döende övergetts av vänner och anhöriga, hur sopåkare vägrade befatta sig
med de hus där det ryktades om att aidssjuka bodde, hur begravningsentreprenörer vägrade att ta emot och begrava dem som dött. Till och med på sjukhusen tycktes rädslan ha smugit sig in. ”Det berättas om sjukvårdsbiträden som
tar ett djupt andetag innan de går in till en AIDS-patient, att de stumt nickar
eller skakar på huvudet av rädsla för att tvingas andas in om de öppnar munnen”, skrev Karlström i sitt skakande reportage. ”Det är som pesten brutit ut”.43
Inför aids gick det alltså inte att förhålla sig oberörd, allt tycktes kastat på
ända. Den amerikanska utvecklingen kunde onekligen uppfattas som en kuslig
föraning om vad som var att vänta också i Sverige. För även om man endast
kände till tre svenska fall hade epidemin sannolikt inte nått sin höjdpunkt, konstaterade Sten Iwarson, manande till såväl ödmjukhet som skärpt beredskap.
”Man väntar sig nu i USA att AIDS-epidemin skall nå befolkningen i övrigt […]
Mot bakgrund av utvecklingen i USA är det givetvis viktigt att vi noga följer
utvecklingen här i landet och skaffar oss kunskap om vilka symtom och kliniska
fynd som kan vara förenliga med AIDS”.44

1.2 Tidiga strategier
Eftersom så lite tycktes gå att göra för att behandla själva sjukdomen, sattes
redan från början fokus på prevention och information. Med anledning av de
oroande rapporter som kommit sammankallade Socialstyrelsen i december 1982
ett expertmöte för att diskutera behovet av åtgärder. Till mötet samlades före41 Aids var förstasidesnyhet under i Newsweek den 18 april 1983 rubriken ”Epidemic. The Mysterious and Deadly Disease Called AIDS May Be the Public-Health Treat of the Century. How Did
It Start? Can It Be Stopped?” I Time uppmärksammades aids på förstasidan i det veckonummer
som kom ut på den amerikanska nationaldagen, den 4 juli 1983.
42 Michael Balaceanu, ”Magasin Gay/New York: A.I.D.S. sätter skräck i USA”, Magasin Gay nr 2
(1983), s. 15.
43 Birgitta Karlström, ”Panisk skräck för AIDS vrider klockan tillbaka”, Dagens Nyheter 19 juni
1983.
44 Iwarson (1983b), s. 1674.
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trädare för olika medicinska specialiteter (infektionsmedicin, venereologi, immunologi, onkologi och tumörbiologi) och berörda myndigheter som Socialstyrelsen, Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) och Stockholms läns mikrobiologiska laboratorium.45 Strax efter offentliggörandet av de första svenska
fallen i februari 1983, sammanställde också Socialstyrelsen och SBL gemensam
information riktad till sjukvården. Vid misstanke om aids skulle sjukvårdspersonal exempelvis iaktta samma hygienrutiner som vid andra sjukdomar som
smittade via blod. Remiss och provsvar (som blod och andra kroppsvätskor,
biopsimaterial etc.) skulle märkas med speciella gula lappar med texten ”hepatitrisk” eller ”smittfarligt”. För att hålla blodbankerna rena borde även blodcentralernas rutiner ses över så att personer som ”misstänkes medföra risk för
överförande av AIDS via blodkomponenter” undveks som blodgivare. I mars
1983 beslöt Socialstyrelsen dessutom att göra aids till en anmälningspliktig
sjukdom: varje misstänkt eller konstaterat fall skulle omedelbart anmälas till
SBL i syfte att skapa en nationell överblick av smittspridningen.46
RFSL hade dock hunnit före Socialstyrelsens preliminära rekommendationer
gällande blodgivning. I januari 1983 hade förbundet, efter en diskussion med de
läkare som någon månad tidigare ställt den första svenska aidsdiagnosen, gått ut
med en uppmaning till alla homo- och bisexuella män att sluta lämna blod.47
Frågan var dock laddad. I USA fördes det en irriterad debatt där både enskilda
debattörer och större organisationer istället uppmanat homosexuella att fortsätta lämna blod (då ett aktivt avrådande istället uppfattades som ett undfallande inför ett i grunden fientligt inställt medicinskt etablissemang och ett erkännande av homosexuella som syndabockar). 48 Även i Danmark hade myndigheternas rekommendationer att inte lämna blod väckt liknande reaktioner:
det var som att behandla homosexuella som andra klassens medborgare, menade exempelvis RFSL:s danska motsvarighet Landsforeningen for bøsser og
lesbiske.49
Den svenska diskussionen var mer ambivalent. Att rekommendera homosexuella att sluta ge blod var ett ”slött sätt att behandla frågan”, skrev journalisten Jon Voss i Magasin Gay. Det borde istället vara relativt lätt att särskilja de
personer som var olämpliga utan att ”döma ut en hel folkgrupp”. Det fanns
även frågetecken kring rekommendationens mer praktiska nytta. Läkaren An45 Sandström, Bengtsson (1983), s. 530. Lars Olof Kallings skriver i sina memoarer att SBL i mars
1982 för första gången formellt informerande Socialstyrelsen om de nya infektionsproblem som
noterats i USA (alltså i samband med de första artiklarna publicerades i svensk massmedia och
medicinsk press). Kallings (2005), s. 113.
46 ”Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Information och rekommendationer från Socialstyrelsen och SBL”, daterat 15 februari 1983, SoS 3352-160/83. SOSFS 1983:6. Socialstyrelsens föreskrifter om läkares anmälan av förvärvat immunbristsyndrom (”AIDS”), daterad 8 mars 1983.
47 Gun Leander, ”Homosexuella varnas. Vaga symtom på dödlig sjukdom”, Dagens Nyheter
8 februari 1983. Voss (1985), s. 5. För en utförlig diskussion kring blodgivning och ankomsten av
aids, se Boel Berner, Blodflöden. Blodgivning och blodtransfusion i det svenska samhället (Lund: Arkiv
förlag, 2012), s. 159–88.
48 Altman (1986), s. 76.
49 Vallgårda (2003), s. 247.
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ders Karlsson beskrev i en intervju i samma tidskrift åtgärden som ”mer politisk
än vetenskaplig”, inte minst eftersom många män inte skulle kunna sluta ge
blod eftersom ”risken att avslöjas som homosexuell” då skulle uppfattas som
stor.50 Det var också många som tvekade inför beslutet, mindes RFSL:s George
Svéd långt senare. Att man ändå stannade vid ett avrådande bottnade enligt
Svéd i uppfattningen att det inte kunde ses som ”en mänsklig rättighet att
lämna blod på lika villkor”, utan att principen istället måste vara en rätt att
kunna få så friskt blod som möjligt. ”Mottagarens behov får styra, inte donatorns”.51
När Socialstyrelsens mer formella rekommendationer presenterades lite senare, uteslöt de dock inte alla homosexuella (män) som blodgivare. Visserligen
ålåg det varje blodcentral att själv utforma den exakta informationen, men enligt Socialstyrelsens riktlinjer fanns det ingenting som faktiskt hindrade de män
som levde troget med en partner från att lämna blod. ”Sålunda, tills sjukdomens
orsak och spridningssätt är klarlagt, ombedes de som tillhör särskilda grupper
med ökad risk att bli smittade med AIDS att avstå från blodgivning”, skrev
Socialstyrelsen i sitt underlag till blodcentralerna hösten 1983. ”Dessa grupper
är: invandrare från Haiti, Zaire eller Tchad eller personer som under lång tid
vistats i dessa länder; sexuellt aktiva homosexuella män med flera partner; narkomaner som nu eller tidigare injicerat droger; sexuella partner, manliga eller
kvinnliga, till någon av ovanstående personer”.52
RFSL:s tidiga rekommendationer var alltså betydligt mer långtgående eftersom de riktade sig till alla homo- och bisexuella män. Socialstyrelsen öppnade istället för en kvalificering baserat på individens sexuella kontaktmönster.
RFSL:s uppmaning kan därför sägas bygga på en dubbel solidaritet: dels gentemot mottagarna, vilkas rätt att få rent blod ansågs som viktigare än homosexuellas möjligheter till blodgivning, och dels gentemot den egna gruppen då beslutet inte enbart försvarade alla homosexuellas rätt till ett aktivt sexualliv (oavsett
om det inbegrep en eller flera partners), utan också förmedlade ett budskap om
att homosexuella som grupp måste stå enade.53

Jon Voss, ”Blodgivning: Homosexuella ’förstämplas’”, Magasin Gay nr 2 (1984), s. 24–5.
Svéd (2000), s. 230–1.
52 Socialstyrelsen (1983), s. 9.
53 Det tycks finnas en spridd uppfattning kring att beslutet i praktiken också bidrog till att minska
smittspridningen, något som i efterhand kan vara svårt att bevisa. Uppmaningen ”torde ha haft
mycket stor betydelse för att de svenska blodbankerna senare visat sig vara så pass fria från HIVsmittade som de ändå är”, skrev exempelvis RFSL redan 1988 i Säkrare sex. En sammanställning av
teorier och studier av sexuella beteenden bland män som har sex med andra män (Stockholm: RFSL, 1988),
s. 69. Även Lars Olof Kallings skriver att det är ”troligt” att RFSL:s agerande ”räddade liv”.
Kallings (2005), s. 115. I en statlig utredning från 2005 är beskrivningen likartad, att initiativet
”sannolikt starkt bidrog till att Sverige haft en relativt liten spridning av hivinfektion via blodtransfusion och blodprodukter”. SOU 2005:13. Samhällets insatser mot hiv/STI. Att möta förändring
(Stockholm: Socialdepartementet, 2004), s. 190. Boel Berner kommer efter en detaljrik utredning
till en liknande slutsats. ”Det tycks alltså som om informationen och rekommendationerna att
homosexuella blodgivare skulle avstå från att ge blod faktiskt haft en effekt, särskilt lokalt i
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RFSL:s beslut att rekommendera alla homosexuella män att avstå från blodgivning kan med andra ord tolkas som ett konkret sätt att försöka minska smittspridningen samtidigt som beslutet – just genom att det riktades till homosexuella män utan åtskillnad – faktiskt låg i linje med den bredare, kollektiva homosexuella befrielsekampen. Rekommendationen hade alltså en epidemiologisk
och en mer politisk, för att inte säga strategisk, dimension. Att RFSL inte heller
undvek öppen konfrontation när man ansåg att så behövdes, visas exempelvis
genom den starka kritik förbundet riktade mot att Stockholms läns landsting
tagit fram en egen märkning av prover tagna från personer med misstänkt aids.
Istället för att följa Socialstyrelsens och SBL:s rekommendationer, och märka
till exempel blodprover med ”hepatitrisk” eller ”smittrisk”, hade landstinget
tagit fram en egenproducerad varningslapp med texten ”AIDS-RISK”.54 I en
skrivelse till justitiekanslern menade RFSL att märkningen stred mot gällande
sekretessregler och att den gängse beteckningen ”smittfarlig” var tillräcklig för
att tillgodose sjukvårdspersonalens skyddsbehov.55 I sitt remisvar hävdade
Stockholms läns landsting att en misstanke om aids var en av många personliga
uppgifter som sjukvården hanterade och att man mot ”patienternas berättigade
krav på integritet” måste ställa det faktum att aids var en mycket allvarlig sjukdom vars spridning måste förhindras.56
RFSL driver på
Diskussionerna rörande vilka rutiner som borde gälla vid blodgivning illustrerar
tydligt att RFSL redan från början måste ses som en helt central aktör i det
svenska aidsarbetet.
RFSL bildades 1950 som en av världens första officiella organisationer för
homosexuella. Under det första decenniet var förbundet förhållandevis aktivt
om än inte särskilt offentligt, mestadels inriktat på olika typer av medlemsaktiviteter, för att under 1960-talet hålla en låg profil samtidigt som medlemstalen
och engagemanget stadigt minskade.57 I efterdyningarna av Stonewallrevolten i
USA 1969 genomgick RFSL, precis som många andra liknade organisationer
internationellt, en tydlig omorientering med fokus på frågor om rättigheter och
sexualpolitik. I en symbolisk gest drogs gardinerna till föreningslokalen på SöStockholm, och att därmed smittspridning via blodgivning kom att begränsas redan i ett tidigt
skede av epidemin”. Berner (2012), s. 182.
54 Hälso- och sjukvårdsnämnden, Stockholms läns landsting, ”Förvärvat immunbrist-syndrom
(AIDS)”, daterat 15 april 1983. SoS 3352-350/83.
55 Brev från RFSL till Justitiekanslern, 23 maj 1983. SoS 3352-350/83.
56 Remissvar från sjukvårdsdirektören i Stockholms läns landsting till justitiekanslern, daterat
4 juli 1983. SoS 3352-350/83.
57 Medlemsantalet redan ett år efter bildandet var ca 500 personer, vilket måste anses som mycket. Mot slutet av 1960-talet hade RFSL bara något hundratal betalande medlemmar, med ytterligare försämrad ekonomi och minskad verksamhet som följd. Andréaz Wasniowski, Den korrekta
avvikelsen. Vetenskapsanvändning, normalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950–1970
(Umeå: Förlaget Holzweg, 2007), s. 102–3.
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dermalm i Stockholm undan så att alla fritt skulle kunna titta både in och ut, en
ny öppenhet som även omfattande närradiosändningar, tidskriftsutgivning, ett
bokkafé, offentliga dansevenemang etc. Efter internationell modell genomförde
RFSL 1978 den första homosexuella frigörelseveckan i Stockholm, en sensommarvecka som avslutades med ett demonstrationståg genom centrala Stockholm.58 Genom ett fokus på identitetsbyggande, stolthet och synliggörande – att
”komma ut” – byggdes en politisk medvetenhet och rättighetsagenda in i en ny
typ av kollektiv homosexuell identitet, definierad som en minsta uppsättning
karakteristika som människor intresserade av samkönad sexualitet på något sätt
uppfattades dela.59 Det samhälleliga erkännandet ökade också under 1970-talet.
År 1973 uttalade exempelvis för första gången riksdagen ett formellt stöd för
homosexuell samlevnad då lagutskottet uttalade att ”samlevnad mellan två parter av samma kön är från samhällets synpunkt en fullt accepterad samlevnadsform”, en formulering som dock Moderata samlingspartiet valde att reservera
sig emot.60 Även om RFSL:s aktivistiska inriktning förstärktes under 1970-talet
var förbundets ekonomiska och administrativa resurser förhållandevis små. Det
mesta arbetet sköttes ideellt och det fanns även tydliga spänningar mellan män
och kvinnor, mellan stad och landsbygd, mellan dem som satte ett rikt nöjesliv
kontra ett starkt politiskt engagemang främst. Trots interna konflikter och konkurrens från andra organisationer lyckades RFSL behålla sin centrala position.
Ett ökat antal lokala organisationer valde också att ansluta sig till RFSL:s nationella organisation och det var även en representant föreslagen av RFSL som
deltog i den statliga utredning som 1978 tillsattes för att utreda homosexuellas
situation i samhället. Under tidigt 1980-tal samlade därför RFSL ca 5 000 medlemmar fördelade på 25 lokalavdelningar och sågs därför, både av sig själva och
av andra, som landets ledande organisation för homo-, bi- och transsexuella.61
58 Göran Söderström, ”Föreningsliv”, i Sympatins hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860–
1960, red. Fredrik Silverstolpe, Göran Söderström (Stockholm: Stockholmia, 1999), s. 665–77.
59 Jfr Elisabeth A. Armstrong, Forging Gay Identities. Organization Sexuality in San Francisco, 1950–
1994 (Chicago: The University of Chicago Press, 2002), s. 23.
60 1978 sänktes även den sexuella myndighetsåldern för homosexuella förbindelser från arton till
femton år, det vill säga samma ålder som länge gällt för heterosexuella. Citat ur Martin Andreasson, ”Samhällsfara eller samhällsgrupp? Riksdagens syn på homo- och bisexuella”, i Homo i folkhemmet. Homo- och bisexuella i Sverige 1950–2000, red. Martin Andreasson (Göteborg: Anamma,
2000), s. 44–5.
61 Fram till 1944 var homosexualitet kriminaliserat enligt svensk lag. För uppgifter om den
svenska homorörelsens och RFSL:s tidiga historia förutom de verk som redan nämnts, se exempelvis Homosexuella och samhället. Betänkande om homosexuellas situation i samhället, SOU 1984:63
(Stockholm: Liber/Allmänna förlaget, 1984), s. 233–7. Dodo Parikas, Öppenhetens betydelse. Homooch bisexuella i Sverige mellan perversitet och dygdemönster (Stockholm: Carlssons, 1995), s. 181–5. StigÅke Petersson, ”En svensk homorörelse växter fram. RFSL 1950–2000”, i Homo i folkhemmet.
Homo- och bisexuella i Sverige 1950–2000, red. Martin Andreasson (Göteborg: Anamma, 2000),
s. 11–35. Svante Norrhem, Jens Rydström, Hanna Markusson Winquist, Undantagsmänniskor. En
svensk HBT-historia (Stockholm: Nordstedts akademiska förlag, 2008), s. 130–57. Hanna Bertilsdotter Rosquist, ”’Vi tar farväl av pianoläraren’. Retoriska konstruktioner av en homosexuell
manlig subjektivitet utifrån tal om öppenhet och homosexuell exklusivitet i svensk homopress
1965–1986”, Historisk tidskrift volym 129, nr 3 (2009), s. 511–29. Revolutionens frukter blev dock
ojämnt fördelade, skriver historikern John D’Emilo apropå de amerikanska erfarenheterna: vita,

51

Engagemanget hos RFSL och förbundets ledande företrädare var alltså
starkt, och då inte enbart i politiska, sociala, kulturella eller juridiska frågor.
Även intresset för homosexuella mäns fysiska hälsa ökade under slutet av 1970talet, framförallt på grund av den inom gruppen snabbt ökade förekomsten av
sexuellt överförbara infektioner. Inom RFSL bildades en läkargrupp och enskilda läkare bedrev också på eget initiativ en uppsökande verksamhet på olika
träffpunkter för homosexuella män och erbjöd information om sexuellt överförbara infektioner och möjligheter till provtagning.62 Bakgrunden till initiativen
var framför allt att många homosexuella män uppfattade det som svårt att söka
den ordinarie vården för sina besvär, att man på grund av sin sexualitet riskerade bli misstänkliggjord, illa bemött eller till och med avvisad. ”På många kliniker runt om i landet är man grinig och tycker det är onödigt att vi besvärar”,
skrev redaktören Michael Holm i tidskriften Revolt mot sexuella fördomar hösten
1982. Läsarna uppmanades dock att stå på sig då den som hade ett ”ombytligt”
sexliv borde ”gå på koll” minst två gånger per år.63 Att bry sig om sin fysiska
hälsa förstods som att regelbundet testa och behandla sig för sexuellt överförbara infektioner, inte nödvändigtvis att försöka minska risken att smittas.64 Den
ökande smittspridningen kunde därmed ses som en visserligen oönskad men
samtidigt inte helt oväntad, rent av acceptabel konsekvens av den sexuella frigörelsen. Ökad psykisk hälsa lyftes också ofta fram som en viktig del av frigörelsen då ett undertyckande av homosexuella begär – i sin mest konkreta form
uppfattad som frånvaron av fysisk sexuell tillfredställelse – i sig betraktades som
något negativt, till och med sjukdomsskapande. Många homosexuella män förknippade också sex med fara: rädslan eller risken för att smittas av sexuellt
överförbara infektioner överskuggades därför hos vissa av en större och mer
allmän oro för att bli påkommen, förnedrad eller till och med misshandlad när
man sökte sexuell kontakt.65

välutbildade och resursstarka medelklassmän var inte bara de som syntes mest och hördes starkast, det var även många gånger deras intressen som hamnade i förgrunden. Även Elisabeth A.
Armstrong skriver att ett exkluderande baserat på kön, ras och klass var mer eller mindre inbyggt
i 1970-talets homosexuella frigörelsekamp, något som dock inte enbart innebar en marginalisering
av vissa grupper (”white lesbians, gay men of color, and lesbians of color”) utan samtidigt gjorde
dessa mer medvetna och kritiska till sin egen underordning. John D’Emilio, Making Trouble. Essays
on Gay History, Politics and the University (New York & London: Routledge, 1992), s. 250.
Armstrong (2002), s. 153.
62 De första klinikerna riktade till homosexuella män hade öppnat i USA under tidigt 1970-tal. I
Göteborg hade läkaren Charles Håkansson sedan 1979 drivit en öppen mottagning, ”Snoppkontroll”, på Sahlgrenska sjukhuset och samma år drev läkaren Geo von Krogh en under en period
en mottagning på bastuklubben ”Viking sauna” i Stockholm. Voss (1985), s. 4.
63 Michael Holm, ”Frigörelse”, Revolt mot sexuella fördomar, nr 10 (1982), s. 3. Uppmaningen återkom även i senare nummer, se exempelvis [Sign. ”Micke”], ”A.I.D.S.”, Revolt mot sexuella fördomar,
nr 4 (1983), s. 19. Återkommande kontroller var även RFSL:s officiella rekommendation, se
exempelvis Göran Bratt, Anders Karlsson, ”Här är sanningen om könssjukdomarna”, Kom Ut!
nr 2 (1983), s. 3. Voss, Jon, ”Snoppkoll på SÖS”, Revolt mot sexuella fördomar nr 2 (1983), s. 53.
64 Jfr Altman (1986), s. 143.
65 Jfr Brier (2009), s. 12–5.
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I takt med att även mer svårbehandlade sjukdomar blev vanligare – 1980
uppmärksammades exempelvis en hepatitepidemi bland homosexuella män i
Stockholm – var det dock tydligt att insatserna höjdes. 66 Det var också mot den
bakgrunden som det hösten 1982 startades en ideellt driven hälsomottagning –
Venhälsan – på Södersjukhuset i Stockholm, möjliggjord genom ett samarbete
mellan RFSL, SBL och Stockholms läns landsting. Venhälsan planerades från
början som en tidsbegränsad försöksverksamhet där landstinget upplät lokaler,
SBL analyserade prover kostnadsfritt och sjukvårdspersonal på frivillig basis
och utan ersättning höll mottagningen öppen en kväll i veckan.67
Aids gjorde naturligtvis verksamheten på Venhälsan högaktuell och potentiellt mer betydelsefull än vad man från början kunnat ana. I samband med offentliggörandet av de första svenska aidsdiagnoserna i februari 1983, gjorde
därför RFSL, SBL och Socialstyrelsen en gemensam uppvaktning hos den socialdemokratiska hälso- och sjukvårdsministern Gertrud Sigurdsen. RFSL var
offensivt och krävde, förutom ett ökat stöd till Venhälsan, särskilda informationsinsatser gällande aids riktade direkt till homosexuella män, ökad medicinsk
forskning om den nya sjukdomen och bildandet av en särskild ”referensgrupp i
AIDS-frågor” där även RFSL skulle ingå. RFSL hade svårt att vinna gehör för
sina krav och i början av april 1983 återkom därför RFSL:s ordförande Kjell
Rindar med ett skarpt formulerat brev adresserat direkt till ministern där han
ställde frågan på sin spets: tog verkligen regeringen och svenska myndigheter
homosexuella mäns hälsa och faran för aids på allvar? ”Trots alla alarmerande
åtgärder har man från svensk sida inte vidtagit särskilt omfattande åtgärder för
att komma tillrätta med problemen”, skrev han i sitt brev. ”Den nonchalanta
och skandalösa inställningen från statsmakternas sida kan förbundet inte tolka
på annat sätt än att frågan är ointressant så länge den ’bara’ drabbar homosexuella”.68
Möjligen fick RFSL:s starka reaktion en viss effekt. Efter förnyade kontakter
uppmanade regeringen Socialstyrelsen att bevilja RFSL ett anslag på 25 000 kr
för att ta fram en informationsbroschyr och för att kunna genomföra informationsmöten i samarbete med lokala landstingsföreträdare.69 Utbetalningen av de
Pehrson, Björkman (1981), s. 2924.
Under slutet av 1970-talet hade dock relationerna mellan SBL och RFSL varit allt annat än
goda. Exempelvis hade SBL under slutet av 1970-talet haft en speciell kod för homosexuella i ett
av sina register, något som lett till starka protester från RFSL. Det frostiga klimatet ersattes under
början av 1980-talet av ett allt tätare samarbete, mycket tack vare personliga kontakter mellan
ledande företrädare för RFSL respektive SBL, Södersjukhuset och Stockholms läns landsting. De
personer som var direkt inblandade i Venhälsan var, förutom den personal som arbetade ideellt
på själva mottagningen, statsepidemiolog Margareta Böttiger, stadsläkaren Lennart Hellström och
Södersjukhusets Eric Sandström. Verksamheten stöddes senare ekonomiskt av finansmannen
Fredrik Roos. Om bakgrunden till Venhälsan, se exempelvis Voss (1985), s. 4. Moberg (2000),
s. 15. Kallings (2005), s. 102–3.
68 Med vid uppvaktningen var även SBL:s Margareta Böttiger och Socialstyrelsens Lennart Rinder
och Birgitta Wittorp. RFSL (1988), s. 69. Citat taget från Voss (1985), s. 5.
69 Brev från RFSL till Socialstyrelsen, 2 maj 1983, SoS 3352-721/83. Att regeringen var de som
agerade (genom socialdepartementet) säger också något om RFSL:s politiska kontakter.
66
67
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avsatta medlen drog dock ut på tiden. Om det skulle vara praktiskt möjligt att
genomföra några insatser innan sommaren måste pengarna betalas ut omgående, skrev förbundets Stig-Åke Petersson till Socialstyrelsen i mitten av maj
1983. På Socialstyrelsen avvisade man dock kritiken om senfärdighet. På myndigheten sade man sig vara ”väl medveten om behovet av vederhäftig information till homosexuella om AIDS”, och generaldirektör Barbro Westerholm betonade i sitt svar att det sågs som ”värdefullt” om informationen kunde skötas
av RFSL då förbundet hade både en ”förmåga att nå de män som var aktuella”
och en ”känsla för hur informationen skulle utformas”. Socialstyrelsen krävde
emellertid att få ta del av informationsmaterialet eftersom myndigheten – inte
minst på grund av hur broschyren var tänkt att finansieras – såg sig som ”medansvarig” för informationen. Socialstyrelsen avvisade också de krav som RFSL
rest på att få ingå i den medicinska expertgrupp som Socialstyrelsen var på väg
att sammankalla kring aids. Erfarenheten av brett sammansatta arbetsgrupper
hade varit mindre god, skrev Westerholm. Man hade därför beslutat att fortsättningsvis kalla två separata grupper, en medicinsk och en sammansatt av
övriga berörda intressen. I fallet aids var det dock inte aktuellt att bilda någon
bredare arbetsgrupp då RFSL enligt Socialstyrelsen ”är den enda intresseorganisation som är aktuell”. Den framtida kommunikationen skulle därför kunna ske
i något mindre formbundna sammanhang, menade Westerholm, samtidigt som
hon försäkrade att man från Socialstyrelsens sida var ”mycket angelägna” om
ett gott samarbete. ”Vi är därför bekymrade över att Ni tolkat oss som ointresserade av Er och sjukdomen AIDS”, avslutade hon därför sitt brev. ”Min uppfattning är att de förhållanden som Ni grundar Er uppfattning om oss på är
missuppfattningar och jag hoppas verkligen att det framtida samarbetet kommer att visa Er att så är fallet.”70
Till det yttre rörde alltså oenigheten i första hand på vilket sätt och hur
snabbt informationsarbetet skulle utformas. Att utbetalningen av medel drog ut
på tiden tolkades av RFSL som att Socialstyrelsen hade ett ointresse för aids,
och i förlängningen homosexuella mäns hälsa, något som alltså Barbro Westerholm skarpt avfärdade. Att diskussionen fördes med generaldirektören direkt är
givetvis intressant i sig. Möjligen är det en indikation på hur kontroversiella och
svårplacerade frågor rörande homosexualitet var på Socialstyrelsen. Möjligen är
det också en indikation på vilka relationer som utvecklats mellan RFSL och
Socialstyrelsens ledning, inte minst Barbro Westerholm själv då det var hon, i
egenskap av nytillträdd generaldirektör, som snabbt drev fram beslutet om att
sjukdomsklassifikationen av homosexualitet skulle avskaffas. Samtidigt är det
förvånade att Socialstyrelsen nästintill tycks ha delegerat uppgiften att informera
om aids till RFSL – ingenstans ens antyds det exempelvis i brevväxlingen att
Socialstyrelsen själva planerade att ta fram ett informationsmaterial rörande aids
riktad till homosexuella män. RFSL var trots allt en relativt liten, starkt decent70 Brev från RFSL till Socialstyrelsen, 11 maj 1983, SoS 3352-721/83. Brev från Barbro Westerholm till Läkargruppen RFSL, 6 juni 1983, SoS 3352-721/83.
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raliserad och ideellt driven organisation utan någon liknande informationserfarenhet eller offentlig finansiering.71 Socialstyrelsen tycktes alltså uppfatta aids
som en förvisso allvarlig men i Sverige extremt ovanlig sjukdom begränsad till
en mindre grupp homosexuella män och att informationen därför också kunde
begränsas till just denna grupp.
Strax därefter betalades också de begärda pengarna ut. RFSL:s läkargrupp
sammanställde snabbt genom läkarna Lars Moberg och Göran Bratt en 16sidig, anspråkslöst formgiven broschyr – ”AIDS fakta” – den första officiella
aidsinformationen på svenska.
Redan omslaget, som förutom broschyrens titel helt dominerades av RFSL:s
logotyp, gjorde det klart att det var RFSL som stod bakom broschyren. Även på
omslagets baksida återkom logotypen, denna gång kompletterad med en kort
rad om att broschyren var utgiven med ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen.
Texten var dock både omfattande och innehållsrik. I broschyren redogjordes
ingående för de första amerikanska fallen, för sjukdomens komplexa symtombild, för de begränsade behandlingsmöjligheterna och sjukdomens dystra prognos. Misstanken om den nya sjukdomens smittsamhet underströks tydligt –
”ALLT TALAR FÖR ATT AIDS SMITTAR” framhölls det i versaler – en
smitta som med stor sannolikhet överfördes via ”intima sexuella kontakter” och
via ”blod och blodprodukter”. Användandet av kondom och sexuella tekniker
som inte medförde utbyte av kroppsvätskor lyftes särskilt fram som ett sätt att
undgå inte bara aids, utan också andra infektioner som överfördes sexuellt. Allt
talade också för att smittämnet redan var ”mycket spritt”, i varje fall i USA,
även om det samtidigt tycktes vara få som insjuknade. Eftersom man inte visste
vilka som exponerats eller vad som till sist utlöste sjukdomen betonades vikten
av ett allmänt sunt levnadssätt. ”Sköt om din kropp, drick mindre alkohol, ät
bra, motionera och sov tillräckligt”, lydde råden till dem som var oroliga för att
de smittats. Under rubriken ”Hur kan jag skydda mig själv och andra?” gavs
dock en rad konkreta rekommendationer.
1) Begränsa antalet sexualpartner. 2) Undvik analsex och munsex vid tillfälliga sexkontakter. 3) Använd inte poppers. 4) Ha inga tillfälliga sexkontakter i USA eller på Haiti.
5) Kontrollera dig regelbundet på könspoliklinik om du har täta sexkontakter. 6) Sök infektionsläkare vid misstänkta AIDS-symtom. 7) AVSTÅ FRÅN ATT LÄMNA BLOD.

Broschyrens sista sidor ägnades åt en beskrivning av RFSL och dess verksamhet. Under rubriken ”Hur slår vi tillbaka?” betonade RFSL:s Sten Pettersson att
aids inte bara handlade om medicin, utan också om politik, om att homosexuella genom öppenhet skulle kunna öka både kunskaperna och förståelsen för
71 RFSL:s organisation var uppdelad på en rad lokalavdelningar vars storlek och ekonomiska
villkor var mycket olika men sammantaget starkt begränsade då nästan allt arbete sköttes ideellt.
Centralt hade RFSL sedan mitten av 1970-talet återkommande sökt statsbidrag men utan framgång. Endast vid ett tidigare tillfälle (1980) hade förbundet beviljats medel (25 000 kr) för nationell informationsverksamhet. SOU 1984:63, s. 235–6.
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såväl homosexualitet som aids. En kollektiv, homosexuell solidaritet lyftes fram
som avgörande. ”Den som drabbas av AIDS måste få vårt stöd. Om inte vi
ställer upp kan vi inte vänta oss att andra ska göra det heller”. Ingen skulle heller på grund av aids behöva uppleva en tillbakagång från de förbättrade villkor
som uppnåtts. Ingen skulle heller behöva känna sig ensam eller övergiven vid
ett insjuknande. RFSL menade dock att det fanns en tendens att från samhällets
sida se aids som en fråga som inte var ”lika allvarlig” eftersom den drabbade
homosexuella. ”Vi måste naturligtvis kräva att samhället tar sitt fulla ansvar
även för vår hälsa”, skrev Petersson. ”Till dess måste vi vara beredda att bevaka
och trycka på ansvariga myndigheter och kanske också tvingas själva att ta över
en del av samhällets bristande ansvar. Det är viktigt att vi för vår egen skull gör
allt vi kan för att få bukt med AIDS och att vi följer de råd som ges i den här
broschyren”.72 Aids handlade med andra ord lika mycket om homosexuell frigörelse som om hälsa och frigörelse lyftes fram som en politisk lösning på en svår
och komplicerad hälsoproblematik. Ytterst var alltså aids en fråga om politik
där ansvaret både var individuellt, att man fortsatte bejaka sin sexualitet men på
ett ur smittsynpunkt så säkert sätt som möjligt, och kollektivt genom att man
fortsatte att bygga en stark organisation, ett engagemang och en medvetenhet.
Det var med andra ord inte slut med sex, bara med ansvarslöst och smittfarligt
sex. Kampen mot aids var så en fortsättning på den homosexuella frigörelsekampen, en frigörelse som på grund av aids krävde både ett hälsosamt sexuellt
beteende och sexuell tillfredsställelse.
Förutom det uppenbara, att aids i Sverige ditintills uteslutande hade drabbat
homosexuella män, måste alltså RFSL:s tidiga aidsarbete ses som ett resultat av
flera samverkande faktorer. Förutom en stark tradition av politisk aktivism och
kollektiv organisationsförmåga fanns det genom arbetet bakom Venhälsan även
en institutionell struktur inom vilken RFSL redan innan aids hade påbörjat ett
samarbete med såväl enskilda läkare och annan sjukvårdspersonal som olika
centrala och lokala myndigheter. Samtidigt går det inte att missta sig på RFSL:s
ökande frustration, inte minst i relationen till Socialstyrelsen vars agerande av
förbundet uppfattades som svagt, ointresserat och senfärdigt. Känslan av att
samhället såg förbi aidsfaran och homosexuella mäns behov uppfattades därför
som ytterligare en bekräftelse på det förtryck och den diskriminering homosexuella var utsatta för samtidigt som frånvaron av officiell reaktion sporrade, ja
rent av uppfattades kräva, egen omedelbar aktion. Det är också mot den bakgrunden som den första svenska informationsbroschyren om aids, med RFSL
som officiell avsändare, måste ses. Broschyrens råd var explicita, riktade sig till
homo- och bisexuella män och fokuserade starkt på valet av sexuell teknik –
inte minst användandet av kondom – som ett sätt att undvika smittoöverföring.
Men broschyren innehöll även skrivningar om att minska antalet eller rent av
att undvika vissa typer av sexualpartners. Broschyren och dess tillkomsthistoria
72 RFSL, ”AIDS-fakta”, broschyr (Stockholm: RFSL, 1983). För broschyrens produktion stod
förutom RFSL:s läkargrupp även Stig-Åke Petersson, Sten Pettersson och Raul Lindberg.
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visar att RFSL tidigt kände sig ansvariga för att informera såväl sina egna medlemmar som en betydligt vidare krets och att aids kom att skapa en helt ny situation där få positioner, strategier och tolkningssammanhang var givna på förhand. Initialt var alltså öppenheten stor i det som skulle komma att utvecklas till
ett komplext, och ibland starkt konfliktfyllt, nationellt aidsarbete.
Den tidiga svenska erfarenheten liknade därmed på många sätt den i andra
västländer, även om situationen olika länder emellan självklart inte är fullt ut
jämförbar. ”AIDS became a ’gay disease’ primarily because clinicians, epidemiologists, and reporters perceived it through that filter, but secondly because gay
communities were obliged to make it their own”, beskriver den amerikanska
vetenskapshistorikern Steven Epstein den tidiga amerikanska reaktionen.73 Aids
var initialt en öppen arena, en ”tabula rasa”, betonar även Virginia Berridge i sin
genomgång av den brittiska aidspolitiken. ”Gay groups had initial influence, as
did clinicians who were as outsiders, either through the low status of their specialty or through their own lack of seniority”.74 Aids skapade så en rad nya aktörer och sammarbeten, delvis på grund av ett starkt individuellt och kollektiv
engagemang, delvis av nödvändighet.
De första svenska dödsfallen
Under sommaren 1983 genomgick aidsfrågan inte bara vad som skulle kunna
kallas en ökad politisering. I samband med de första svenska dödsfallen i augusti 1983 ökade också det mediala intresset.
I samband med debatten ”AIDS – vad är det?”, anordnad av RFSL under
förbundets årliga frigörelsevecka, offentliggjorde infektionsläkaren Linda Morfeldt-Månsson att det första svenska dödfallet i aids just inträffat.75 Beskedet
spred inte bara oro och förstämning bland de ca 300 åhörare som samlats, även
det mediala genomslaget blev starkt. ”Svensk dog i skräcksjukdom. Hundratals
misstänkts smittade”, skrev Kvällsposten dagen efter på sin förstasida. ”Den fruktade homosexsjukdomen AIDS har skördat sitt första dödsoffer i Sverige. I
fredags avled en homosexuell man på Danderyds sjukhus i Stockholm. Han var
en av de tre som redan i juni konstaterades ha den smygande sjukdomen som
just nu skapar panik i USA”.76 Tonen i Expressen var mer återhållsam. Tidningen
konstaterade helt kort att en medelålders man avlidit och att han, ”liksom de
flesta av AIDS offer”, var homosexuell. Men den nya sjukdomen var samtidigt
ovanligt skrämmande underströk tidningen.

Epstein (1996), s. 55. Se även Altman (1986), s. 83.
Berridge (1996), s. 8.
75 Marianne Hunte, ”Det första dödsfallet för aids i Sverige. ’Jag är livrädd’”, Aftonbladet
16 augusti 1983.
76 Osign., ”Svensk dog i skräcksjukdom. Hundratals misstänks smittade”, Kvällsposten 16 augusti
1983.
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Inkubationstiden – tiden innan sjukdomen bryter ut – kan vara flera år. Därför kan män
som till synes är helt friska sprida sjukdomen till andra – utan att ana oråd. AIDS är den
första sjukdomen i modern tid, som läkarvetenskapen inte hittar något botemedel mot.
Ingen person som drabbats av AIDS har kunnat botas. Ingen har någonsin tillfrisknat.

De intervjuade läkarna gav ett uppgivet intryck. ”Vi försökte med all möjlig
behandling av 47-åringen men ingenting hjälpte”, citerades en läkare som vårdat
mannen. ”Som läkare känner man sig helt desperat i en sådan situation. Mannen bara försvann framför våra ögon”.77 Aids var därför utan tvekan ”den mest
mystiska sjukdomen i vår tid”.78
Uppmärksamheten fokuserades snabbt på sjukdomens befarade spridningsvägar och då speciellt på storstädernas bastu- och videoklubbar med en i huvudsak manlig, homosexuell publik.79 I Stockholm fanns en handfull klubbar
och bland besökarna fanns även män som inte kunde visa sin läggning öppet.
”Jag är gift och har små barn”, citerades en ung man i Aftonbladet. ”Bastun har
varit min enda chans att träffa andra män sexuellt. Men nu är jag livrädd”.80
Den mediala dramatiseringen blev emellanåt mycket stark. I ett närgånget
reportage i Dagens Nyheter beskrevs verksamheten på videoklubben ”Gay Kino”.
”Krister”, som jobbade på klubben, visade vägen.
Vi går runt i klubben och tittar. Allt utom foajén ligger en trappa ned. Först salongen.
Lukt av cigarrcigaretter. En rad stolar och en ensam man. Framför honom mal porrvideon på en jätteskärm. Det ser mer energiskt än roligt ut. Här nere är det ännu mörkare.
Krister pekar bortåt en dunkel korridor. – Här ligger bastun. – Och här mörka rummen.
De är definitivt mörkast. En kolsvart dörröppning och innanför den kan ingenting anas.
Fast jag vet. Och Krister vet att jag vet. Det är här gästerna ”har sex”, som det heter.81

Den största ”smittkällan för AIDS är verksamheten på de s.k. bastuklubbarna
för homosexuella män”, förklarade tidningen dagen därpå.82 Och i ännu en
uppföljande artikel valde Dagens Nyheter att ordagrant återge läsarna valda delar
av 1981 års statliga prostitutionsutredning. ”Några av inomhusbaden de s.k.
bastubaden eller bastuklubbarna samt vissa biografer utgör träffställen som mer
renodlat erbjuder möjligheter att knyta snabba och tillfälliga sexuella kontakter
mellan två män”, citerades utredningen i tidningen.

Peter Kadhammar, Carl Magnell, ”Första dödsoffret för AIDS”, Expressen 16 augusti 1983.
Marianne Hunte, ”Det första dödsfallet för aids i Sverige. ’Jag är livrädd’”, Aftonbladet
16 augusti 1983.
79 Gun Leander, ”Så ska aids spåras. Massundersökning av homosexuella”, Dagens Nyheter
17 augusti 1983. Per Ritzler, ”Första svenska dödsfallet i AIDS. ’Stäng bastubad för homosexuella’”, Svenska Dagbladet 17 augusti 1983.
80 Marianne Hunte, ”Det första dödsfallet för aids i Sverige. ’Jag är livrädd’”, Aftonbladet
16 augusti 1983.
81 Arne Söderlund, ”Krister, anställd på bastuklubb – Jag är inte rädd”, Dagens Nyheter 17 augusti
1983.
82 Arne Söderlund, ”Ytterligare två fall av AIDS”, Dagens Nyheter 18 augusti 1983.
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Mest utmärkande när det gäller sexuella kontakter är bastuklubbarna. Ett exempel kan tas
från en av Stockholms klubbar. Vissa kvällar i veckan kan besöksantalet ligga på över 100
män. En entréavgift på några tior betalas. För det får gästen en handduk och en nyckel
till ett skåp att förvara kläderna i. Efter att ha tagit av sig virar man vanligen handduken
kring midjan. Badanläggningen består av två bastulokaler. Den ena varm och relativt väl
upplyst – den andra sval och mörk.

Utanför bastulokalen fanns duschar. ”De som vill ha en vanlig bastu och ’spana
in’ någon annan besökare sätter sig i den upplysta bastulokalen. Den mörka är
uteslutande till för snabba kontakter mellan två eller flera parter samtidigt”.
Förutom de två bastudelarna fanns även två låsbara rum, ”s.k. vilrum”, avsedda
för mer privata möten, skrev tidningen för att sedan fortsätta sitt utdrag ur
prostitutionsutredningen.
De sexuella kontakterna knyts på ett nästan ritualiserat sätt. Många går hela tiden omkring och ”tittar”. Några ligger i vilorummen med dörren öppen som signal för att de är
intresserade av sexuella kontakter. Sättet att ligga visar många gånger vilken sexuell variant man föredrar. Den som går förbi den öppna dörren och är intresserad stannar upp
och tittar in. Om mannen i rummet är intresserad svarar han ofta med att visa sitt könsorgan.83

Redan innan de uppseendeväckande reportagen framfördes från läkarhåll tydliga krav på att klubbarna måste kunna stängas. ”Varför går ni inte in och stoppar dessa dödsfällor”, frågade exempelvis Linda Morfelt-Månsson i samband
med offentliggörandet av dödsfallet, med adress till RFSL. Men RFSL:s Kjell
Rindar menade att läkarna endast tittat på ett fåtal ”oansvariga fall”. De anonyma kontakterna var inte heller längre speciellt vanliga, menade han, och
klubbarna gav även en möjlighet till gemenskap utan sex.84 Så länge homosexualitet av samhället inte sågs som en med heterosexualitet jämställd sexualitet eller
samlevnadsform var många homosexuella tvärtom också hänvisade till tillfälliga, ofta anonyma sexuella kontakter, argumenterade RFSL:s Sten Pettersson i
Svenska Dagbladet. Bastubaden hade alltså växt fram som en subkultur eftersom
”samhället inte accepterade oss som vi är”. RFSL hade inte heller någon konkret möjlighet att påverka klubbarna eller deras verksamhet, fortsatte han. ”Vi
är ingen myndighet. Vi kan inte öppna eller stänga bastubad”.85 Den lokala
hälsovårdsnämnden hade inte eller några planer på att stänga klubbarna, meddelade nämndens ordförande, länsläkaren Lennart Hellström, på en direkt
fråga. Klubbarna var inte olagliga, dessutom var det inte klubbarna i sig som var

83 Anders Öhman, ”Sedlighetspolisen: Vill pröva var lagens gräns går för homosexuellas bastuklubbar”, Dagens Nyheter 19 augusti 1983. SOU 1981:71. Prostitutionen i Sverige. Bakgrund och åtgärder.
Betänkande av prostitutionsutredningen (Stockholm: Liber/Allmänna förlaget, 1981).
84 Marianne Hunte, ”Det första dödsfallet för aids i Sverige. ’Jag är livrädd’”, Aftonbladet
16 augusti 1983.
85 Per Ritzler, ”Första svenska dödsfallet i AIDS. ’Stäng bastubad för homosexuella’”, Svenska
Dagbladet 17 augusti 1983.
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farliga utan ”själva verksamheten” konstaterade Hellström, ”den sexuella aktiviteten med många inblandade.86
Den koppling som redan tidigare funnits mellan homosexualitet och aids, eller för att vara mer exakt, mellan homosexuella män och aids, förstärktes alltså
ytterligare i samband med den mediala rapporteringen kring det första svenska
dödsfallet. Någon avgörande skillnad mellan de ledande tidningarna i deras sätt
att rapportera är dock svår att spåra, varken mellan morgon och kvällstidningar
eller mellan de olika tidningarna inbördes.87 Möjligen sticker Dagens Nyheter ut
genom rapporteringens omfattning och genom att homosexuella mäns avvikelse så starkt accentueras, rent av exotifieras. Artiklarna kring ”Gay Kino” kan
därmed läsas både som ett bokstavligt som metaforiskt nedstigande i en underjordisk, mörk, främmande och ansiktslös manlig homosexuell värld, en värld
som på grund av aids var på väg att förvandlas till ett dödsrike.
Även bilden av aids som en ny, obotlig och skrämmande sjukdom bortom
medicinens kontroll förstärktes genom den dramatiska rapporteringen. Återigen
var kopplingen till USA, den amerikanska epidemin och de amerikanska erfarenheterna både starka och explicita. I Aftonbladet berättades om en amerikansk
28-årig aidssjuk man, Ken Ramsaur, och om den bristande respekt och omsorg
som till och med sjukvårdspersonalen visat honom. ”Hans säng var ofta alldeles
nedblodad av cancerutslagen”, skrev tidningen. ”Ingen bäddade den med rena
lakan. Det gick veckor utan att han fick duscha. Sjukvårdarna vägrade tvätta
honom”. Bildspråket var nästintill övertydligt. Tidningssidan dominerades helt
av ett fotografi av en uppenbart mycket svårt medtagen man som med hopsjunkna axlar kämpade för att hålla sig upprätt, svagt framåtlutad i en rullstol.
Ansiktsdragen var otydliga, kroppen märkt av den långtgående avmagringen, av
svullnader, hudutslag och blånader. Vid den sjuke mannens sida satt hans friska
”vän” som tidningen valde att uttrycka det, ”den ende som brydde sig om den
dödssjuke”. Ovanför den stora bilden fanns en mindre bild som visade paret i
en liknande situation, denna gång hållandes varandras händer och med en betydligt mer välmående, vältränad och elegant Ramsaur med klar blick, liggandes
i en ren, välbäddad sjukhussäng. Förvandlingen tycktes total. ”Det är sju månader mellan bilderna”, konstaterade artikelrubriken. ”Det här är bilden av
AIDS”, löd ingressen. ”En dödssjuk man som läkarna inte ger något hopp”.88
Den visuella presentationen av aids i media skapade alltså en lika stark som
kuslig bild av hur sjukdomen på ett par månader bokstavligt talat kunde bryta
ned en till synes frisk och stark ung man till fullständig oigenkännlighet. Men
det var inte bara själva sjukdomen som skrämde. Genom media förmedlades
även en växande känsla av utsatthet, sårbarhet, isolering och hemlighetsmakeri.
”I början var jag rädd för att jag var pestsmittad”, citerades aidssjuke ”Lars”,
Arne Söderlund, ”Ytterligare två fall av AIDS”, Dagens Nyheter 18 augusti 1983.
En iakttagelse som även Anna Ljung gör, om än mer antydningsvis och med täckning för den
svenska pressens mer generella rapportering kring aids. Ljung (2001), s. 21–7.
88 Osign., ”Det är sju månader mellan bilderna”, Aftonbladet 25 augusti 1983.
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Bild 1:2. Aftonbladet
25
augusti 1983.

den man som i december 1982 fått den första officiella svenska aidsdiagnosen, i
Expressen. ”Jag tyckte att folk såg på mig att jag hade AIDS. Jag är fortfarande
folkskygg”. Sjukdomen hade dock som så mycket annat i ”Lars” liv förblivit en
väl förborgad hemlighet. Varken hans föräldrar eller syskon visste att han var
homosexuell, än mindre att han var sjuk i aids. Bara de allra närmaste vännerna
visste. Nyheten om det första svenska dödsfallet hade därför kommit som en
chock: det var som att det inte kunde vara sant. ”Jag trodde ingen skulle kunna
dö av AIDS i Sverige”.89

89 Madeleine Grive, ”Lars, 41 – ett offer för AIDS. ’En busstur kan vara livsfarlig för mig!’”,
Aftonbladet 18 augusti 1983.
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Även friska homosexuella mäns ökande oro lyftes fram i olika reportage.
Trycket på mottagningen var högt, konstaterade Venhälsans Anders Karlsson i
en intervju i Kvällsposten sommaren 1983. Trots att den ideellt arbetande personalen utökats måste man numera beställa tid per telefon för att komma. ”Väntetiden är en och en halv månad”.90 Bilden var samtidigt motsägelsefull. Aids var
inte något som man orkade tänka på, menade en ung homosexuell man i Expressen. ”Det är som att jämt gå och oroa sig för cancer eller för att bli överkörd”. Den undanglidande hållningen tolkades av tidningen i termer av förnekade och illusorisk distans, något som därmed framstod som ännu ett – om än
indirekt – bevis för situationens faktiska allvar.91
I slutet av augusti 1983 inträffade det andra svenska dödsfallet då en 36-årig
man avled till följd av aids, även han på Danderyds sjukhus i Stockholm. Av
totalt tre kända fall hade nu två avlidit och kanske fanns upp mot 50 misstänkta
fall i Sverige.92
Efter det andra dödsfallet ökade temperaturen ytterligare. För första gången
talades det i svensk massmedia öppet om risken för en mer allmän spridning:
”Skräcken för AIDS”, skrev exempelvis Aftonbladet och sammanfattade i ett
reportage vad allmänheten behövde veta för att inte ”gripas av oro och panik”
även om risken att insjukna för andra än homosexuella, narkomaner och blödarsjuka beskrevs som mycket liten.93 Rapporteringen gällde inte heller enbart
själva sjukdomen. Återigen var kopplingen till den amerikanska erfarenheten
stark. ”Det finns ett latent hat mot homosexuella”, konstaterade en homosexuell man i Kvällsposten. ”Vi bögar fasar för att det ska bli som i USA. Där har
nymoralisterna vaknat och lyckats få ett otroligt gehör bland alla människor”.94 I
svensk press hade det dock redan förekommit snarlika glidningar. I den kristna
tidningen Dagen beskrevs ankomsten av aids på ledarsidan som ett tidens tecken, en lika väntad som tydlig signal om ett behov av omedelbar samhällelig och
kulturell omorientering.
Nyheterna om det första svenska dödsoffret i AIDS, den fruktade sjukdom som särskilt
drabbar homosexuella män med tillfälliga sexkontakter, kommer olägligt i början av den
homosexuella frigörelseveckan. Överhuvudtaget har det som man brukat kalla för den
sexuella frigörelsen fått kusliga bieffekter. Sexuellt överförbara sjukdomar som Chlamydia och herpes härjar bland dem som lever efter modernt recept. De kan naturligtvis
också – precis som de vanliga könssjukdomarna – drabba oskyldiga närstående. I det som
händer ligger det en väckelse. Vi är inte skapade för tillfälliga sexuella kontakter, naturen

Lars Klint, ”Läkare vädjar till homosexuella: Lämna ej blod”, Kvällsposten 17 augusti 1983.
Carl Magnell, ”AIDS-döden skrämmer homosexuella: - Man orkar inte tänka på det…”, Expressen 17 augusti 1983.
92 Osign., ”Andra dödsoffret på en vecka. 50 misstänkte fall av AIDS i Sverige”, Aftonbladet
25 augusti 1983.
93 Inga-Lill Valfridson, ”Skräcken för AIDS. Här är svaren på frågorna om den mystiska sjukdomen”, Aftonbladet 26 augusti 1983.
94 Eva Bergwall, ”Vi är rädda att folks ska börja sky oss som pesten!”, Kvällsposten 17 augusti 1983.
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själv slår tillbaka mot ett sådant levnadssätt. Det är tid för åtstramning av sexualmoralen.95

I svensk massmedia framstod alltså aidshotet som komplext, som någonting
som i första hand berörde en mindre grupp homo- och bisexuella män men
som också hade en – åtminstone potentiellt – betydligt vidare betydelse för
nationen i stort. Själva sjukdomen framställdes vidare som en medicinsk gåta,
en utmaning som det medicinska etablissemanget tycktes oförmöget att möta,
en bild som ytterligare förstärktes genom korniga fotografier av sjuka och döende där sjukdomens vanställande symtom suddade ut såväl yttre ansiktsdrag
som inre personlighet. Aids var uppenbarligen inte en sjukdom bland andra.
Konfliktpunkter: aktörer, identiteter och handlingsalternativ
I samband med de första svenska dödsfallen skärptes kraven på myndighetsaktion. RFSL:s ståndpunkt var oförändrad: svenska myndigheters engagemang
hade varit otillräckligt. ”Vi har på ideell basis spridit information om AIDS
sedan årsskiftet, och det är mer än vad man kan säga om de flesta myndigheter”, citerades RFSL:s Sten Pettersson i Svenska Dagbladet då kritiken genom
dödsfallet blev mer offentlig.96 Även Expressens ledarsida var starkt kritisk till
svenska myndigheters underlåtelse att agera. Utvecklingen i USA visade att aids
var att ta ”på största allvar”, skrev tidningen. Ansträngningarna måste därför
öka genom informationsinsatser och öppnandet av fler kliniker riktade direkt
till homosexuella. Även RFSL:s kunskaper och erfarenheter borde kunna tillvaratas bättre, exempelvis genom att låta förbundet delta i den expertgrupp för
aids som Socialstyrelsen var på väg att utforma.97
Initialt förhöll sig dock Socialstyrelsen avvisade till kritiken. Guldbrand
Skjönberg, sektionschef för avdelningen Hälsoskydd och miljömedicin, hävdade i Kvällsposten att Socialstyrelsen inte tänkte avsätta några ytterligare pengar
till informationsinsatser eftersom andra hälsorisker, som ”yrkesolyckor, cancer
och gulsot”, bedömdes som större.98 Den praktiska vården var dessutom något
som ålåg landstingen underströk byråchef Lennart Rinder, särskilt ansvarig för
aids på Socialstyrelsen. ”Det vore säkert inte fel om det fanns könsmottagningar för homosexuella”, citerades han i Dagens Nyheter, ”men då måste de homosexuella övertyga landstingets politiker om det”.99
Efter det andra svenska dödsfallet ökade trycket och RFSL krävde en nationell ”generalplan” med kornkreta förslag på hur bekämpningen av aids skulle
95 Ledare, Dagen [utan titel] 18 augusti 1983. Se även William Scobic, ”USA: Homosexuella dör
för sina synder?”, Dagen 29 juni 1983.
96 Per Ritzler, ”Första svenska dödsfallet i AIDS. ’Stäng bastubad för homosexuella’”, Svenska
Dagbladet 17 augusti 1983.
97 Ledare, ”Hotet från AIDS”, Expressen 17 augusti 1983.
98 Cecilia Werner, ”Satsar inte på mer information”, Kvällsposten 17 augusti 1983.
99 Osign., ”Inga pengar till information”, Dagens Nyheter 17 augusti 1983.
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gå till. ”Samhället måste ta ansvar även för vår hälsa och inte överlåta kampen
mot AIDS på de homosexuella själva.100 Socialstyrelsens ton förändrades också
något – generaldirektör Barbro Westerholm lovade bland annat att informationsinsatserna skulle öka och att en expert på infektionssjukdomar skulle knytas
till Socialstyrelsens medicinska referensgrupp, men det samlade budskapet var
ändå att man gjort vad man kunnat. ”När man talar om passivitet inför AIDSproblematiken måste man ha perspektiv på och kunskap om hur AIDS-frågan
utvecklats”, förklarade Lennart Rinder myndighetens agerande. ”Så sent som
för ett år sedan var smittspridningsteorin inte särskilt väl förankrad […] Det
råder inget tvivel om att Socialstyrelsen har gjort vad som går att göra i kampen
mot AIDS”.101
Kritiken var dock fortsatt stark. I slutet av oktober 1983 skrev Stig-Åke Petersson i ett brev till Lennart Rinder att de samtal som förts mellan Socialstyrelsen och RFSL visserligen tydde på ”en enighet om behovet av snabba åtgärder”, och att Socialstyrelsen hade visat ”en ärlig vilja” genom att ta initiativ till
en särskild referensgrupp för aids där bland annat RFSL ingick. Men tiden var
knapp, skrev Petersson. ”Även om jag i och för sig kan acceptera skälen till att
det planerade sammanträdet med referensgruppen ställdes in, vill jag ändock
påpeka att det nu gått ca 2 ½ månad sedan det första dödsfallet i AIDS inträffade. Det är hög tid att det händer något på Socialstyrelsen”.102 Också Venhälsans Erik Sandström var kritisk till Socialstyrelsens aidsarbete. ”Sedan det första
av mötena med Socialstyrelsens referensgrupp för AIDS har jag drivit kravet på
att skapa en struktur som har ett övergripande ansvar för dessa frågor”, skrev
han i ett brev adresserat direkt till de ansvariga på Socialstyrelsen. ”Detta har ej
skett. I detta vakuum har jag tagit på mig denna uppgift”.103
På Socialstyrelsen gjorde man återigen en annan bedömning. I ett pressmeddelande daterat den 15 december 1983 konstaterade Socialstyrelsen att forskningen visserligen inte lyckats påvisa någon bestämd orsak till sjukdomen –
även om det mesta talade för att smittan spreds via blod och sexuella kontakter
– men att inga nya fall tillkommit under hösten. ”Enligt min mening har vi i
Sverige goda förutsättningar att slippa en mer omfattande spridning av AIDS”,
hävdade Barbro Westerholm. ”Uppmärksamheten i massmedier och insatserna

100 Osign., ”Homosexuella uppvaktade Socialstyrelsen idag. ’Vi måste få hjälp i kampen mot
AIDS’”, Aftonbladet, 25 augusti 1983.
101 Bo Lennholm, ”Ny arbetsgrupp i kampen mot AIDS. Kompletterande information till sjukvårdspersonal”, Läkartidningen, volym 87, nr 37 (1983a), s. 3333.
102 Brev från RFSL till Lennart Rinder, 28 oktober 1983, SoS 3352-1365/83. Denna referensgrupp var tillsatta av Socialstyrelsens generaldirektör och förutom RFSL ingick representanter för
bland annat Landstingsförbundet, FBIS och SBL.
103 Brev från Eric Sandström till Lennart Rinder, 14 december 1983, SoS 3352-56/84. Den grupp
Eric Sandström refererar till är alltså den första medicinska referensgruppen som bildades i slutet
av 1982, och som under 1983 bytte namn till Socialstyrelsens medicinska sakkunniggrupp. Det
existerade alltså två olika grupper parallellt, en medicinsk och en med en bredare sammansättning.
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från de riskutsattas organisationer har lett till att spridningsrisken minskat väsentligt”.104
Socialstyrelsens pressmeddelande blev dock snabbt kontroversiellt eftersom
det – inte minst i media – framställdes som om Socialstyrelsen ansåg att epidemin inte längre utgjorde något hot.105 Statsepidemiolog Margareta Böttiger var
bara en av dem som offentligt förde fram en annan åsikt. ”Jag vet inte vilken
grund Socialstyrelsen hade för uttalandet”, sade hon i en intervju i Läkartidningen strax därefter.106 Även Venhälsans Eric Sandström var öppet kritisk till Socialstyrelsens slutsatser. ”Det finns tyvärr ingenting som tyder på att vi i Sverige
och Europa skulle klara oss lindringare undan än USA”, hävdade han en längre
intervju i Dagens Nyheter. Av de ca tolvhundra män som undersökts på kliniken
sedan starten i november 1982 hade ett hundratal symtom som förekom i sjukdomens inledningsskede, samtidigt som allt fler med symtom blev sjukare utan
att diagnosen aids kunde ställas.
Med största sannolikhet var alltså sjukdomen långt vanligare och smittämnet
betydligt mer spritt än vad antalet officiella fall indikerade. I värsta fall hade
redan mer än en tredjedel, hundra tusen, av landets uppskattningsvis en kvarts
miljon homosexuella män exponerats för viruset. Och även om endast en liten
del av dessa till sist skulle komma att insjukna i aids – kanske en på hundra,
uppskattade Sandström – borde Socialstyrelsen istället för att ge lugnande besked ta initiativ till bildandet av en nationell ”beredskapsstyrka”, med klart utsatta mål att kartlägga sjukdomens spridning och möjliga behandling.107 På Socialstyrelsen var man dock säker på sin sak. Det var ytterst osannolikt att epidemin skulle få den omfattningen som Eric Sandström befarade, konstaterade
Lennart Rinder i en direkt replik. ”Det finns en klar beredskap inom sjukvården
i allmänhet när det gäller den här sjukdomen. Läkare och sjukvårdspersonal i
landstingen har gjorts uppmärksamma på sjukdomen och dess symtom”.108
Vad kan ha legat bakom skillnaderna i bedömningen inte bara mellan olika
myndigheter – som Socialstyrelsen och SBL – utan också mellan enskilda, kliniskt verksamma läkare och Socialstyrelsen? Berodde de på olika perspektiv,
olika erfarenheter eller olika intressen? ”Jag kan inte minnas att vederbörande sa
det rent ut, men det låg i luften att SBL nog överdrev farhågorna av egenintresse”, minns SBL:s dåvarande chef Lars Olof Kallings de tidiga mötena mel104 Socialstyrelsen, ”Pressmeddelande: Information och rekommendationer beträffande åtgärder
vid förvärvat immunbristtillstånd (AIDS)”, 15 december 1983, nr 1983/109.
105 Se exempelvis Gun Leander, ”Socialstyrelsen om AIDS: Liten risk för smitta”, Dagens Nyheter
17 december 1983. Barbro Westerholm menade själv att vissa mediers rapportering kring pressmeddelandet varit allt för vinklad, se Brev från Barbro Westerholm till Eric Sandström,
15 december 1983, nr 1983/109.
106 Osign., ”AIDS-risken inte över i Sverige”, Läkartidningen volym 81, nr 9 (1984), s. 770.
107 Anna-Lena Haverdahl, ”Docent varnar: AIDS-epidemi kan bryta ut inom något år”, Dagens
Nyheter 12 mars 1984.
108 Osign., ”Socialstyrelsen lugnar”, Dagens Nyheter 12 mars 1984. De två artiklarna tycktes även i
Läkartidningen, då under en gemensam rubrik. Anna-Lena Haverdahl, ”AIDS-epidemi möjlig i
Sverige. Politiker måste planera vården nu”, Läkartidningen volym 81, nr 12 (1984), s. 1197.
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lan Socialstyrelsen, SBL och socialdepartementet, en minnesbild som givetvis
måste behandlas med en viss försiktighet.109 Samtidigt finns det flera tecken på
att institutionella förhållanden kan ha haft en viss betydelse. Socialstyrelsen
genomförde under början av 1980-talet en kraftig omorganisation där närmare
en tredjedel av de anställda tvingades sluta, något som kan ha påverkat möjligheterna till utredning och samverkan.110 Även SBL var som organisation starkt
pressad då myndighetens existens var starkt ifrågasatt. Eftersom traditionella
infektionssjukdomar som smittkoppor, tuberkulos och polio inte längre ansågs
utgöra ett nationellt hot uppfattades myndigheten som alltför kostsam och
diversifierad. Epidemiologiska övervakningsuppgifter kombinerades på SBL
med vaccintillverkning, nationellt laboratorieansvar och en relativt omfattande
medicinsk forskningsverksamhet.111 Antydningar om att aids kom lägligt för
dem som ville skynda till SBL:s försvar kan alltså inte ses som helt gripna ur
luften. Samtidigt finns det inte några direkta indikationer på att SBL överdrev
aids betydelse för att rädda den egna verksamheten: aids användes visserligen i
debatten som ett argument för bevarandet av ett sammanhållet SBL, men argumentet fördes fram först senare och framförallt av andra än SBL:s egna företrädare.112
Orsaken till att situationen tolkades så olika av myndigheter bör nog snarare
sökas i skilda vardagserfarenheter och olika myndighetsspecifika ansvarsområden och samarbetsformer än i konspiratoriska förklaringar. De läkare och medicinska forskare som skrev om aids i Läkartidningen var ofta knutna till eller
hade väl etablerade kontakter med SBL, en indikation på att SBL (till skillnad
från exempelvis Socialstyrelsen) hade en närmare kontakt med det dagliga aidsarbetet på klinikerna, i laboratorierna eller i de nationella och internationella
nätverk som var under uppbyggnad. Inte minst torde den delaktighet SBL hade
i Venhälsan ha gett såväl en direkt erfarenhet (då det var SBL som genomförde
och betalade för de prover som togs vid Venhälsan) som en mer allmän kontakt
med ledande företrädare för såväl engagerad sjukvårdspersonal som RFSL.113
Kallings (2005), s. 114.
Uno Käärik, ”Barbro Westerholm: Dags att på nytt dela upp Socialstyrelsen. Återge staten ett
mer preciserat ansvar”, Läkartidningen volym 82, nr 35 (1985), s. 2850.
111 Se exempelvis Holger Lundbäck, ”SBL 1909–1982”, i Statens bakteriologiska laboratorium 1909–
1993, red. Karin Winter (Stockholm: Statens bakteriologiska laboratorium, 1993), s. 19–22.
112 Dan Danielsson, ”Märkliga turer kring utredning om SBL:s framtid”, Läkartidningen volym 81,
nr 32–33 (1984), s. 2807–8. Tord Bergstedt, ”Replik om SBL: ’Ett smärtsamt snitt kan vara förädlingens moder’”, Läkartidningen volym 81, nr 35 (1984), s. 2980–1. Ledare, ”Slakta inte SBL”,
Expressen 3 december 1984. Cecilia Boström, ”Industrin uppvaktar regeringen: Flytta inte SBL!”,
Expressen 18 december 1984. Ledare, ”Spelet kring smittskyddet”, Dagens Nyheter 22 december
1984. Lars Olof Kallings, ”Försämrat smittskydd för hela landet”, Svenska Dagbladet 5 mars 1985.
113 Förutom SBL:s föreståndare Lars Olof Kallings och statsepidemiolog Margareta Böttiger kan
Eric Sandström, Gunnel Biberfeld, Britta Wahren och Hans Wigzell nämnas. Margareta Böttiger
kallades enligt egen utsago till och med för ”bögmorsan”, se Jonas Sima, ”Hon leder kampen mot
aids i Sverige”, Expressen 19 maj 1985. Lars Olof Kallings, ”SBL i aidstiden och i världen”, i
Statens bakteriologiska laboratorium 1909–1993, red. Karin Winter (Stockholm: Statens bakteriologiska laboratorium, 1993), s. 25–33.
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Det var dock inte bara Socialstyrelsen och SBL som tycktes göra olika bedömningar av vilket hot aids innebar. Kontakterna mellan Socialstyrelsen och
RFSL var fortsatt problematiska och återigen var det behovet och genomförandet av informationsinsatser som var den främsta orsaken till konflikten.
Under våren 1984 uppfattade sig RFSL ha fått ett muntligt löfte från Socialstyrelsen om ett anslag på 20 000 kr för att genomföra förnyade informationsaktiviteter riktade till homosexuella män. Ännu en gång dröjde dock utbetalningen, något som enligt RFSL inte enbart äventyrade informationsinsatserna,
utan i förlängningen alla homosexuella mäns hälsa. ”Så länge Socialstyrelsens
[långsamma] handläggning av detta ärende är mer regel än undantag kan vi från
RFSL:s sida inte sätta någon större tilltro till vare sig Socialstyrelsens vilja eller
kompetens att vidta kraftfulla åtgärder i kampen mot AIDS”, skrev Stig-Åke
Petersson i slutet av juli i ett irriterat brev. ”Att varje gång behöva ’bråka’ för att
komma igenom byråkratiska hinder främjar inte ett förtroendefullt arbete”.114
Generaldirektör Barbro Westerlund svarade, återigen, att Socialstyrelsen uppfattade RFSL:s informationsarbete som ”mycket värdefullt” men ställde samtidigt
villkoret att Socialstyrelsen skulle lämna sitt godkännande innan materialet började distribueras. ”I samtliga fall där styrelsen lämnar ett informationsstöd ser
styrelsen det som mycket angeläget att informationen grundas på aktuella kunskaper i medicinskt avseende”, skrev Westerholm. ”Styrelsen har därför beslutat
att ställa de kunskaper som finns representerade inom den medicinska expertgruppen till förfogande för en granskning av innehållet i AIDS-broschyren”.115
Socialstyrelsen ville alltså, inte minst eftersom man betalade informationsbroschyren, ha inflytande över dess utformning och informationsinnehåll. Efter
ytterligare påstötningar från RFSL betalades det överenskomna beloppet ut,
dock så sent att förbundet inte fick någon möjlighet att organisera informationsträffar eller omarbeta den broschyr som tagits fram till året innan. Istället
sammanställde man en kortare broschyr för distribution under Homosexuella
frigörelseveckan i slutet av augusti (även denna gång i samarbete med läkarna
Lars Moberg och Göran Bratt), innan en slutgiltig och mer genomarbetad version kunde börja distribueras under hösten. ”Vi översänder några exemplar av
denna information för kännedom”, skrev Stig-Åke Petersson till Socialstyrelsen
i början av augusti 1984 för att tala om vad man hunnit göra. ”Har Socialstyrelsen synpunkter på innehållet, som kommer att inarbetas i AIDS-broschyren
under september månad, är vi tacksamma för ett meddelande härom senast den
25 augusti 1984”.116
Det finns ingenting i Stig-Åke Peterssons brev till Socialstyrelsen som antyder att den provisoriska broschyr RFSL tagit fram skulle kunna uppfattas som
kontroversiell även om broschyrens rubrik – ”Sex är härligt! Låt inte AIDS
hindra dig!” – gav en tydlig fingervisning av innehållet.
Brev från RFSL till Socialstyrelsen, 26 juni 1984, SoS 3353-557/84.
Brev från Barbro Westerlund till RFSL, 29 juni 1984, SoS 3353-557/84.
116 Brev från RFSL till Barbro Westerlund, 10 augusti 1984, SoS 3353-557/84.
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”Sex är härligt!”, inleddes också broschyren. ”Det är en källa till glädje, ömhet, omtanke och energi, som vi gärna kan slösa med. Ett fint sätt att vara tillsammans. Hittills har vi inte haft så stor anledning att fundera över riskerna.
Det har vi nu”. I texten betonades vikten av att alla homosexuella män skaffade
sig kunskap om den nya sjukdomen för att själv kunna ta ställning till hur man,
med så små risker för smittoöverföring som möjligt, skulle kunna fortsätta att
umgås sexuellt. De råd som gavs var därför detaljerade med direkta uppmaningar om vilka sexuella tekniker som – ur smittosynpunkt – var att föredra,
och vilka man borde undvika. Texten var emellanåt mycket explicit.
Ömsesidigt runkande är en skön form av sex. Lär Dig att använda Din kreativitet och
uppfinningsrikedom. Upptäck och utforska Din partners och Dina erogena zoner – de är
fler än Du tror, och alla sitter inte under bältet. […] Om Du sätter på: använd kondom
och rikligt med glidmedel. Om Du trots allt inte har kondom, dra ut innan det går för
dig. […] Om du blir slickad där bak: utsätter Du Dig för risken att genom små bristningar i slemhinnan få in virus och bakterier i blodet. Avstå!

Budskapet var alltså att individen genom att använda sexuella tekniker som
innebar minsta möjliga utbyte av kroppsvätskor – ”säker sex” som RFSL skrev
i broschyren – själv kunde minska risken för smittoöverföring. Det betonades
också att antalet partners kunde påverka risken att smittas – ”Rent statistiskt: ju
färre Du är tillsammans med, desto mindre risk att Du råkar ut för någon som
är smittsam” – men någon direkt uppmaning att minska antalet sexuella kontakter eller att särskilja mellan olika partners gavs inte, något som alltså var en
skillnad mot den broschyr som RFSL hade tagit fram och distribuerat året innan. De mest basala råden återgavs dessutom i kortform på broschyrens illustrerade omslag, dock inte rådet att använda kondom. Omslaget var en reproduktion och en direkt svensk översättning av en affisch framtagen av den amerikanska organisationen Gay Men Health Crisis (GMHC) i New York. Säkert
sex lyftes alltså fram som en del av lösningen. Trots aids, kunde och skulle,
homosexuella män genom säkert sex bejaka sin sexualitet och på så vis fortsätta
att bidra till individuell och kollektiv frigörelse. Därigenom kunde de också
bidra till en gemenskap där alla var inkluderade och delaktiga oavsett om man
hade en eller flera partners, om man bar på smittan eller inte. ”Hälsa är närhet”,
konstaterades det på broschyrens framsida. Bemötandet av aids skulle med
andra ord inkluderas som en del av den homosexuella frigörelsen, som ett sätt
att bry sig om och visa respekt för både sig själv och andra.117

117 RFSL, ”Sex är härligt! Låt inte AIDS hindra dig”, broschyr (Stockholm: RFSL, 1984). Affischen var framtagen våren 1984 och illustrerat av Howard Cruse, en amerikansk illustratör, vars
bilder även publicerats i svenska tidskrifter riktade till homosexuella män (exempelvis i Revolt mot
sexuella fördomar). För en återgivning av den amerikanska affischen och för en redogörelse för den
tidiga amerikanska diskussionen kopplad till ”Safe Sex”, se Brier (2009), s. 41.
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Bild 1:3. Broschyren
”Sex är härligt” Låt
inte AIDS hindra
dig” sammanställdes i augusti 1984
av RFSL:s läkargrupp och RFSL:s
arbetsgrupp för socialpolitiska frågor.
Den användes även
vid Venhälsan på
Södersjukuset
i
Stockholm, men då
med ett mer neutralt
omslag.

Den nya broschyrens utformning gillades dock inte alls av Socialstyrelsen. I
ett PM adresserat till GD, generaldirektören Barbro Westerholm, sammanfattade Lennart Rinder den diskussion som förts:
I går e m anlände bifogade broschyr och brev från RFSL. Gudrun [Skoglund, byrådirektör smittskyddsfrågor vid Socialstyrelsens hälsovårdsbyrå], Guldbrand [Skjönberg] och
jag anser att dess allmänna intryck är att AIDS undervärderas som individuellt sjukdomsproblem och som smittspridningsrisk till andra och att man inte tillräckligt tydligt tar avstånd från många partners, anala samlag mm. Vi tror därför att GD bestämt bör säga
ifrån till RFSL att våra pengar inte får användas för att ge ut information i denna form.
Dels vid uppvaktningen och dels brevledes.118

Barbro Westerholm svarade också snabbt. Budskapet till RFSL var tydligt: broschyren måste omarbetas ”väsentligt” om Socialstyrelsens informationsanslag
skulle kunna användas.
Jag anser att det samlade helhetsintrycket av den provisoriska broschyren tyvärr är att
AIDS-problemet undervärderas, framför allt riskerna för spridning av det smittämne som
118 Lennart Rinder, ”Bör läsas före uppvaktningen från RFSL”, PM daterat 15 augusti 1984, SoS
3353-557/84.
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med all sannolikhet är av avgörande betydelse för uppkomsten och spridningen av detta
mycket allvarliga sjukdomstillstånd. Man beaktar inte heller riskerna för överföring av
andra sjukdomar som syfilis m fl. Ett centralt budskap i broschyren måste enligt min
uppfattning vara att den hittills enda förebyggande åtgärden mot AIDS är en begränsning
av antalet sexualpartner.119

RFSL var inte sena med att svara i ett flera sidor långt, bitvis mycket formellt
formulerat brev undertecknat av både RFSL:s förbundsordförande Stig-Åke
Petersson och Hans Ytterberg, förbundets arbetsgrupp för socialpolitiska frågor.
Förbundet tolkar Ditt ställningstagande som att Din åsikt är att varje informationsinsats
måste ses utifrån angreppsperspektivet att minimera antalet sexpartners. Andra angreppssätt – t.ex. uppmaningar om kärlek och ömhet i relationerna, säkrare sex (dvs. minimera
utbyte av kroppsvätskor) och färre sexpartner i kombination, såsom komplexet framställs i vår senaste broschyr – uppfyller inte Dina kriterier på vederhäftighet. Ett sådant
ställningstagande är både ett hån mot många homosexuella, som länge har kämpat för ett
samhällsstöd för homosexuella sambor, och en i praktiken meningslös hållningslinje. […]
Enligt vår bedömning skulle nämligen denna typ av information inte få någon genomslagskraft – den skulle förmodligen inte ens läsas – om vi ensidigt propagerade för något
som lätt uppfattas som ”sluta knulla”. Motivationen blir inte större hos enskilda homosexuella att ta till sig ett sådant budskap när man samtidigt uppfattar det som att samhället agerar tafatt, utan engagemang och vilja att satsa särskilt mycket resurser på forskning och bekämpandet av hysteriska reaktioner hos allmänheten. Det förtroendekapital
som Socialstyrelsen tidigare måhända haft hos många homosexuella är för länge sedan
förbrukat.

Utifrån de villkor som rådde meddelade RFSL att man övervägde att avstå från
det ekonomiska stöd man fått för en mer allmän information, för att istället
koncentrera insatserna på de egna medlemmarna, exempelvis genom att trycka
upp och distribuera den presenterade broschyren med hjälp av egna medel. I en
hotfull avslutning lovade också RFSL att på ett ”lämpligt sätt” informera och
göra känt att ”Socialstyrelsen tvingar oss att ta detta steg för att finansiera adekvat information om AIDS till homosexuella”.120
Tonen i RFSL:s brev avslöjar att de kommunikationsproblem som funnits
mellan RFSL och Socialstyrelsen vidgats till ett akut förtroendegap. Oenigheten
var uppenbarligen stor, inte bara kring hur den faktiska situationen skulle uppfattas och hanteras – och vilket typ av hot aids utgjorde och vad som borde
119 Brev från Barbro Westerholm till RFSL, 22 augusti 1984, SoS 3353-557/84. Av Socialstyrelsens egen dokumentation framgår dock att det är Gullbrand Skönberg som formulerat Westerholms svar. Gullbrand Skjönberg, ”AIDS-problemet”, PM samt koncept ”Informationsbroschyr
in AIDS” daterat 22 augusti 1984, SoS 3353-557/84.
120 Brev från RFSL till Barbro Westerholm, 3 september 1984, SoS 3353-557/84. Broschyren fick
inte heller någon vidare spridning – i alla fall inte under hösten 1984 – då författarna tvekade
inför att bekosta tryckningen själva. Se Lars Moberg, ”Kommentar”, Läkartidningen volym 81,
nr 36 (1984), s. 3117.
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göras – utan också kring vad informationen skulle innehålla, hur den skulle
utformas, vem som skulle förmedla den och till vem eller vilka. Skillnaden i
strategi är tydlig: skulle tyngdpunkten primärt ligga på färre partners, som Socialstyrelsen förordade, eller på förändrade sextekniker som RFSL menade? Även
skillnader i valet av retorik och framställningsform var påfallande: Med vilket
språk skulle råden förmedlas? Vilken grad av explicitet – retorisk och visuell –
var nödvändig för att budskapet skulle uppmärksammas, förstås och därefter
också möjligen följas?
En grundläggande fråga var också vilka råd som faktiskt var möjliga eller
meningsfulla att ge och i så fall av vem. Entydiga svar tycktes vara svåra att ge. I
Läkartidningen uttryckte smittskyddsläkaren Per Magnus Niklasson sin förvåning
över att den mest ”närliggande och fundamentala åtgärden, nämligen avhållsamhet från promiskuösa sexualvanor”, inte lyftes fram starkare av dem som
arbetade med homosexuella mäns hälsa. ”Måhända anser någon att det inte är
sjukvårdens uppgift att påverka folks sexualvanor. Men vem vill hävda att det
inte ankommer på läkaren att uppmana patienten med kronisk bronkit att sluta
röka eller alkoholisten att sluta supa?”121 Situationen var dock inte så enkel,
skrev Venhälsans Lars Moberg i en snabb replik. Den okunnighet och fientlighet många homosexuella män mötte i sina kontakter med svensk sjukvård var
ett reellt problem: för männen själva, deras hälsa och för samhället i stort. Då
nu även aids kommit in i bilden var det viktigare än någonsin att man inom
svensk sjukvård skaffade sig både sakkunskap och byggde förtroenden, skrev
Moberg. Framförallt måste de råd man gav uppfattas som möjliga att följa, men
även mer allmänna värderingar hade en central roll att spela.
Nästan var tredje av våra besökare hade vid tidigare läkarkontakter förtigit sin sexuella
läggning. Hur många fler skulle inte vara obenägna att öppet redovisa sin läggning genom
ett fast förhållande eller genom att bo tillsammans med sin partner? Ett större socialt accepterande skulle säkert leda till att sexualiteten bättre kunde integreras i dessa människors liv. Och det skulle leda till färre sexpartners. Det är ju inte mängden samlag per år
som utmärker den här gruppen – många har säkert sex vid färre tillfällen än de flesta ordinära äkta eller ”oäkta” heterosexuella par – utan svårigheten att under längre tidsperiod
ha sex med samma partner.

Att enbart ge rådet att minimera antalet partners ansågs därför i praktiken varken okomplicerat eller effektivt. Och gick det verkligen att tala i faktiska siffror?
Vad innebar i sådant fall ett minimum: ingen, en, två, tre eller möjligen fler
partners? Samtidigt fanns tecken på att något höll på att förändras. Den genomsnittliga uppgivna partneromsättningen hade minskat bland de män med flest
sexuella kontakter, och, kanske mer signifikant för ett förändrat sexualbeteende,
antalet sexuellt överförbara infektioner hade minskat markant inom gruppen.
Mobergs avslutande kommentarer vittnar dock om att vilka råd läkare borde,
121 Per Magnus Niklasson, ”Råd om sexvanor glömd uppgift i kamp mot STD?”, Läkartidningen
volym 81, nr 36 (1984), s. 3117.
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eller kunde, ge var kontroversiellt och öppet för individuell tolkning. ”Avslutningsvis vill jag göra Niklasson följande inopportuna bekännelse som blott och
bart står för mig själv”, skrev han, indikerade att det drag av separation som
ibland fanns mellan sex och kärlek var olyckligt och inte enbart av smittskyddskäl.
Det är min övertygelse att det senaste decenniets utveckling på STD-fronten i stort sätt
väl skulle motivera en omprövning av tidens sexuella seder. AIDS gör bara den omprövningen än mer angelägen. Varje samlag, hetero- eller homosexuellt, innebär att risk för
sexuell smitta föreligger. Detta kan man möjligen djupt beklaga men knappast på kort
sikt ändra på. Sex hör därför hemma i relationer där det känslomässiga engagemanget står
i rimlig proportion till den erotiska lusten.122

Aids handlade alltså om så mycket mer än medicin, smittspridning och sjukdomsprevention. RFSL betonade tidigt att det i och med aids blivit viktigare än
någonsin att bryta de sociala tabun och den tystnad som omgav homosexuella
och homosexualitet, en tystnad som dessutom många homosexuella genom sin
egen rädsla och förtegenhet bidrog till att bevara. I värsta fall skulle aids inte
bara innebära att många homosexuella män insjuknade och dog i en fruktansvärd sjukdom, utan även en återgång till en tid då homosexualitet omgavs med
krav på återhållsamhet, underkastelse, tigande och ursäkter. Kampen mot aids
var därför sammanflätad med kampen för att kunna leva ett öppet och fullvärdigt liv som homosexuell, en kamp som måste föras av alla, överallt och alltid.
”Genom att tala om de här frågorna öppet och ärligt tar vi bort en del av
mystiken och folk inser att vi inte skäms för vår förmåga till kärlek och att
A.I.D.S. inte är något att dölja”, hette det i en ledare i RFSL:s Kom Ut! i början
av 1983. ”Istället får man klart för sig att sjukdomen måste bekämpas så att vi
inte drabbas av den. Det är alltså viktigt att inse att bögar inte är orsak till
A.I.D.S., utan istället en grupp som drabbats”.123 I Magasin Gay försökte den
unge journalisten Jon Voss lugna sina läsare med att risken för aids, trots att
många homosexuella insjuknat, ändå kunde vara större i andra grupper – ”Det
är alltså mer än dubbelt så sannolikt att drabbas av A.I.D.S. såsom haitier än
som homosexuell i USA!” – även om han samtidigt var tydlig med att påpeka
situationens stora allvar. För aids innebar en tankeställare, skrev Voss. ”Vi kan
och vi bör lugna ned oss. Vi kan undvika anonyma sexkontakter och de som
inte har sökt sig till det homosexuella samhället bör nu ta steget. Vi har annat
gemensamt än 5-minutersmöten”. Aids innebar så ett tillfälle att ”bryta mönstret” och våga söka ”nya levnadsformer”, om än inte nödvändigtvis fasta tvåsamhetsförhållanden. Att skrämmas till celibat, eller än värre, att undertycka
den egna homosexualiteten, var därför inte lösningen. Istället skulle krisen redas
Moberg (1984), s. 3117.
Ledare, ”A.I.D.S. – hur slår vi tillbaka”, Kom Ut! nr 4 (1983), s. 2. RFSL förde under 1950-talet
en liknande argumentation om behovet av ett samhälleligt erkännande av fasta homosexuella
relationer, fast då som ett sätt att minska antalet neuroser. Se Wasniowski (2007), s. 143.
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ut genom ökad gemenskap, ökad sammanhållning och ett ökat ansvartagande
för den egna och andras psykiska och fysiska hälsa. ”A.I.D.S. har drabbat homosexuella, men A.I.D.S. är ingen skamstämpel, det är en sjukdom som går att
bota, om vi alla hjälper till”.124 Läkaren Geo von Krogh gjorde en än mer radikal analys. Aids hade skapat en helt ny situation, ett skarpt läge som krävde
omedelbar omprövning av invanda levnadsmönster och rådande sexuella ideal.
”Jag har själv gått på sauna tidigare men jag har slutat och det borde andra
också göra”, uppmanade han Magasin Gays läsare i en intervju sommaren 1983.
”Det är dags att sluta leka nu. Förr gick det bra men nu kan man knulla sig till
döds. Det är som före och efter en revolution”.125
Epidemins konsekvenser sträckte sig alltså bortom de rent medicinska, utmanande såväl identitet som konkreta beteenden. Att ifrågasätta bastukulturen
var dock känsligt. Innanför bastuklubbens dörrar var mäns sexuella begär till
andra män både norm och bejakad praktik. Att öppet kritisera vad som föregick
på klubbarna, eller som i Geo von Krogs fall, direkt avråda från att besöka
klubbarna, kunde därför lätt uppfattas som någonting mer än ett ifrågasättande
av några enskilda klubbars existens då bastuklubbarnas framväxt hängde tätt
samman med den homosexuella frigörelsen.
För den enskilde kunde bastukulturens erfarenheter vara en central och
starkt definierande del av den egna identiteten som homosexuell såväl som
politisk varelse. Varje ny kontakt var inte bara ett privat, lustfyllt äventyr, utan
också en politisk, rent av revolutionär handling, ett lika konkret som njutningsfullt bidrag i kampen för homosexuell frigörelse. Att ha många sexuella kontakter kunde alltså uppfattas som ett sätt att medverka till individuell och kollektiv
befrielse samtidigt som sökandet efter nya partners kunde bli en del av en identitet, ett sätt att leva ut och bejaka sin homosexualitet. De möjligheter som den
kollektiva bastumiljön erbjöd kopplades även samman med psykiskt och fysiskt
välbefinnande, att man – om än för en kortare stund och på en speciell plats –
fritt kunde vara sig själv. För många gav alltså klubbarna kanske den enda möjligheten till sexuell kontakt med andra män. Klubbarna gjorde det inte bara
enklare att träffa en partner, utan minskade också risken att utsättas för fysiskt
eller psykiskt våld när man bejakade sin sexualitet, något som annars var en
konkret fara vid kontaktförsök i parker, på publika toaletter, i badhus etc.
Mörkret och frånvaron av samtal – verbal kommunikation var tabu i vissa delar
av bastubadet – fungerade även det som ett skydd som samtidigt band samman,
en slags överenskommelse om att det sexuella intresset för andra män och den
egna identiteten inte skulle röjas, att besöket och kontaktförsöken på klubben
var ett steg på vägen till att leva öppet med sin homosexualitet, att komma ut
inför både sig själv och andra. De kollektiva och anonyma sexuella erfarenhet124 Jon Voss, ”Vad har homosexualitet med A.I.D.S. att göra? Homofobi”, Magasin Gay nr 2
(1983), s. 14.
125 Urban Björk, ”Ny gaymoral utan moralism. ’Det är dags att sluta leka nu!’, Magasin Gay nr 3
(1983), s. 20.
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erna blev därmed något som stärkte samhörigheten.126 Framväxten av bastuklubbarna och en gemensam homosexuell bastukultur måste därför betraktas
existerade i symbios med 1970-talets mer politiskt orienterade frigörelsekamp,
skriver den amerikanska sociologen Elisabeth A. Armstrong. Arbetet för homosexuellas rättigheter och etablerandet av en (kommersiell) homosexuell subkultur måste alltså ses som komplementära, som två parallella spår i 1970-talets
komplexa men dynamiska rörelse mot en homosexuell identitet och en bredare
politisk, social och kulturell homosexuell frigörelse.127 Eller som den amerikanske journalisten Dennis Altman redan 1982 formulerade det i boken The
Homosexualization of Amerika: ”No other minority has depended so heavily on
commercial enterprises to define itself: while the role of moment papers, dances, and organizations has been significant, it has been overshadowed, especially
for gay men, by the commercial world”.128
Att öppet kritisera klubbarna kunde därför uppfattas som moralistiskt och
sexualfientligt, ja rent av som kontrarevolutionärt och homofobt, och det även
om kritiken kom inifrån den homosexuella rörelsen själv. Inte bara kommersiella intressen utmanades, även den mer allmänna kampen för homosexuellas
sociala och politiska rättigheter kunde påverkas mer direkt då klubbarna ofta
bidrog ekonomiskt, exempelvis via omfattande annonsering i olika tidningar
som vände sig till en homosexuell publik.129 Ambivalensen var tydlig, inte minst

Altman (1986), s. 142–4.
Armstrong (2002), s. 113–33. John D’Emilo, Estelle B. Freedman, Intimate Matters. A History of
Sexuality in America (Chicago: The University of Chicago Press 1997), s. 318–25. David Allyn visar
i en studie på bastuskulturens intressanta och komplexa historia. 1968 öppnade en av de mest
omtalade och välbesökta klubbarna – ”The Continental Baths” – inrymd i källarvåningen på det
fashionabla Manhattanhotellet Ansonia Hotel i New York. Förutom möjlighet till (homo)sexuella
kontakter erbjöd klubben olika varietéer och uppträdanden. I takt med att klubben blev allt populärare fick den en mer blandad publik, och från mitten av 1970-talet, allt mer tydlig inriktning på
heterosexuella. 1977 öppnade sexklubben ”Plato’s Retreat” i samma lokaler. Den nya verksamheten var dock exklusivt inriktad på heterosexuella gäster (homosexuella kontakter, i vart fall
mellan män, var strängeligen förbjudet). Förutom dansgolv, bar, gratis buffé, ångbastu och poolområde, erbjöds också en sparsamt upplyst kollektiv salong – ”the mat room” – där golvet täckt
av inplastade madrasser. Mot slutet av 1970-talet tycks dock intresset ha falnat. 1980 flyttade
klubben till mindre lokaler för att 1985 stängas helt. David Allyn, Make Love, Not War. The Sexual
Revolution. An Unfettered History (Boston: Little, Brown, 2000), s. 236–9.
128 Dennis Altman, The Homosexualization of America (Boston: Beacon, 1982), s. 21. Citerad ur
Armstrong (2002), s. 123. Den beskrivning som getts baseras alltså på en litteratur som beskriver
den amerikanska situationen. Jag menar dock att utvecklingen i Sverige är likartad, om än av en
helt annan skala och intensitet.
129 Jon Voss skriver något senare att reaktionen på intervjun med von Krogh i Magasin Gay blev
stark. Bastuklubben Viking Sauna drog exempelvis tillbaka sin annonsering i tidningen och ledande RFSL:are anklagade indirekt redaktionen för att sprida hysteri istället för information. Se
Voss (1985), s. 5. Se även Michael Holm, ”Våra saunor”, Revolt mot sexuella fördomar, nr 6 (1985),
s. 7. Även om den svenska bastuklubbsscenen var betydligt mindre än den amerikanska bör alltså
även den svenska frigörelsekampens två delar – det politiska engagemanget och de mer kommersiella nöjesetablissemangen – ses komplementära och ömsesidigt förstärkande. Tidningar som
Revolt mot sexuella fördomar och Magasin Gay är i sig också tydliga exempel på hur sammanbundet
det politiska och det kommersiella var med såväl etablerandet av en homosexuell identitet som en
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hos de i aidssammanhang mest inflytelserika läkarna. ”Jag har haft svårt att bli
klar över min egen ståndpunkt”, konstaterade Venhälsans Eric Sandström i en
intervju i Magasin Gay 1984. För vad var problemets kärna, frågade han sig:
Handlade inte egentligen aids mindre om medicin än om solidaritet och respekt,
om att ta ansvar för sina handlingar och det oavsett om man hade sex med en,
två eller flera? För även om mycket positivt hade kommit ur 1970-talets bastukultur, fortsatte Sandström, var bastuklubbens anonyma och ur smittosynpunkt
osäkra sexpraktiker något som den homosexuella rörelsen nu börjat växa ifrån.
Vad som kommit i dess ställe var ett behov av en mer ansvarsfull rörelse, en ny
umgängeskultur och fler ”positiva alternativ” till bastubad och obetänksam,
kommersialiserad sexkultur. ”De unga debuterande homosexuella måste få
förebilder av ansvarsfyllt och bra folk”, citerades Sandström i artikel. ”De som
lever fullvärdiga och öppna liv och står för vad de gör och som kan ta hand om
svårigheterna när de kommer. I det perspektivet skulle jag vilja se att homosexuella själva använder den här krisen till att komma ett steg vidare. Visa att ’vi
växer i krisen’”.130
Ankomsten av aids kunde så uppfattas som en impuls i sökandet av nya
samvaro- och samlevnadsformer, ett nytt sexualbeteende och en mer
mångsidig, komplex homosexuell identitet. Bastuklubben hade börjat uppfattas
som en plats där inte bara smittrisken var oproportionerligt stor, utan hamnade
också på kollisionskurs med ett allt starkare betonande av fördjupade relationer,
ömsesidighet, ansvar och respekt. Bastubadens mörka och tysta anonymitet,
ytliga kroppskultur och snabba utbytbarhet, passade kort sagt illa med den homosexuella identitet som lyftes fram som framtidens: öppen, stark, solidarisk,
välorganiserad, engagerad och erkänd. Klubbarnas förlorade attraktionskraft – i
varje fall som argumentationsresurs – svarade alltså mot en önskan om att homosexualitet skulle ses som en självklar och naturlig del av en inkluderande,
svensk samhällsgemenskap. Den efterfrågade förändringen innebar så en radikalisering, en bredare social och politisk transformation, ett budskap som också
lyfts fram i den statliga utredningen Homosexuella och samhället, presenterad hösten 1984. ”Våra undersökningar har lett oss till slutsatsen att två förhållanden är
avgörande för homosexuellas situation”, skrev utredningen i sin sammanfattning. ”Det första är att tystnaden om homosexuella och homosexualitet är i det
närmaste total. Homosexualitet är inte en integrerad del av samhället; den saknas som en social och kulturell institution. Det andra förhållandet är att det
existerar ett socialt förbud eller tabu mot homosexualitet. Detta tabu förstärks
av att homosexualitet uppfattas som ren sexualitet, och av att kärlek uppfattas
som något som bara kan uppstå mellan man och kvinna”.131

bred homosexuell befrielsekamp. I tidningarna blandades exempelvis pornografiska bilder och
berättelser med direkt politiska artiklar och informativa reportage.
130 Jon Voss, ”AIDS. Att växa i ’krisen’. Samtal med Eric Sandström”, Magasin Gay nr 5 (1984),
s. 14–8.
131 SOU 1984:63, s. 21.
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Det finns därmed anledning att vara försiktig med att se ankomsten av aids
som den enda anledningen till att bastuklubbarna – och den sexuella kultur som
där rådde – kom att ifrågasättas, även om aids tveklöst gjorde situationen mer
akut. ”Låt oss lägga upp en plan för att överleva!”, skrev Geo von Krogh i Magasin Gay hösten 1984. Aids krävde ingenting mindre än en ny sexualmoral, en
ny homosexuell identitet och en ny homosexuell gemenskap.
Trots väsentliga inskränkningar kan man ha ett glädjefyllt sexualliv utan ångest även nu
för tiden. Men ansvaret är vårt eget, och det är det jag vill framhålla när jag manar till gay
moral – i positiv bemärkelse. Dessutom handlar det i nuläget om kollektivt ansvar för
varandras mentala hälsa i en situation där vi inte enbart hotas av smittämnen men även
av fördömande attityder från det heterosexuella etablissemanget. Det krävs idag självförtroende, stolthet och styrka för att bevara de segrar vi vunnit gentemot ”the moral majority” de senaste 20 åren. Samtidigt som vi måste bekämpa anings- och hållningslöshet
inom de egna leden så får vi också se till att främlingskap och rädsla inte tillåts växa fram.
I större grad än någonsin behöver vi en närhet och öppenhet som inkluderar kärlek och
lojalitet som sträcker sig långt förbi sexuell kontakt. Vi behöver en stark organisation
bakom oss liksom sociala träffpunkter i gay regi. Till ”smygbögarna” måste vi vända oss
med alternativ till ett liv i anonymitet och ge stöd för ett bejakande av den sexuella läggningen – liksom till själsligt engagemang för andra bögar. Stöd RFSL! Engagera Dig – Du
behövs. Tillsammans är vi starka. Informera Dig om AIDS – kunskap är makt!132

Ett virus, ett test
I takt med att ständigt fler insjuknade världen över – inte minst från USA rapporterades om ett stadigt ökat antal fall – ökade givetvis behovet ytterligare av
en effektiv medicinsk behandling och ett skyddande vaccin. Den medicinska
osäkerheten var dock fortsatt stor. Det saknades enighet kring sjukdomens
etiologi och en effektiv behandling, både vad gällde den allvarliga försvagningen
av immunsystemet direkt som de mer eller mindre allvarliga sjukdomstillstånd
som följde i dess spår. Vissa tvivlade till och med på att aids borde klassificeras
som en specifik sjukdom eftersom den individuella variationen av sjukdomsuttryck var så stor. Även mellan olika patientgrupper fanns betydande skillnader.
Den ovanligt aggressiva tumörsjukdomen Kaposis sarkom tycktes exempelvis
nästintill uteslutande drabba homosexuella män, cirka 95 procent av fallen återfanns inom gruppen. Dödligheten tycktes starkt knuten till vilka symtom patienten drabbades av, men också hur lång tid det tog mellan symtomdebut och
diagnos. Högst dödlighet visade de patienter som insjuknat i en kombination av
opportunistiska infektioner och Kaposis sarkom. Andra tycktes endast drabbas
av mildare symtom – som svullna lymfkörtlar – utan att det motiverade en
aidsdiagnos. Över tid rådde det dock ingen tvekan om att aids var en mycket
dödlig sjukdom: få av dem som insjuknat före 1982 var sommaren 1983 ännu i
livet. Över nittio procent av de sjuka man kände till var män mellan 20 och 49
132 Geo von Krogh, ”Gaymoral – frihet under ansvar. ’Promiskuitet’ ej specifikt gay’”, Magasin
Gay nr 4 (1984), s. 20–1.
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år. Hälften var mellan 30 och 39 år, sju av tio uppgav att de var homosexuella.
”Hypotesen om att AIDS förorsakas av ett oidentifierat smittämne (virus?) som
är patogent endast för individer med nedsatt immunförsvar är fortfarande den
bärande i sammanhanget”, skrev Bo Lennholm i Läkartidningen sensommaren
1983 i en kommentar till det senaste internationella forskningsläget. Inte heller
Venhälsans Geo von Krogh ville som han uttryckte det ”överdramatisera” aidsfrågan. ”Jag är inte rädd för smittspridning men utgår från den rimliga hypotesen att AIDS är en risk endast för människor med ett redan nedsatt immunförsvar”.133
Även om aids var en nyupptäckt sjukdom väcktes det samtidigt frågor om
hur ny sjukdomen egentligen var. Vid en WHO-kongress om aids i danska
Århus hösten 1983 framkom uppgifter om att enstaka europeiska fall sannolikt
observerats redan innan de amerikanska fallen blivit kända. Som biologiskt
fenomen tycktes alltså aids ha haft en betydligt längre historia, något som
väckte frågor om dess ursprung och varför den slagit till just nu på sin spets.134
Under efterkrigstiden hade flera andra tidigare okända smittämnen och infektionssjukdomar uppträtt, ibland under dramatiska omständigheter och stort
massmedialt intresse. Afrikanska utbrott av ebola och lassafeber hade på grund
av det snabba sjukdomsförloppet, de dramatiska symtomen och den höga dödligheten skapat stora rubriker världen över under 1960- och 70-talen. Även i
västvärlden tycktes nya infektionssjukdomar kunna uppkomma. 1976 skakades
ett kongresshotell i Philadelphia av ett utbrott av legionärssjuka – en svår lunginflammation – med några hundratal insjuknade och ett trettiotal dödsfall. En
annan tillsynes ny sjukdom, ”tampongsjuka” eller TTS (”toxic shock
syndrome”), orsakade 1980 stor uppståndelse sedan ca 800 unga amerikanska
kvinnor hastigt avlidit i samband med menstruation efter att ha använt en ny
typ av tampong. Andra för läkarvetenskapen tidigare okända sjukdomar – som
klamydia, hepatit B och mögelallergi – hade desto större omfattning men
mindre dramatiska förlopp och väckte därför, inte minst medialt, ett betydligt
mer blygsamt intresse. Förbättrade mikrobiologiska metoder hade samtidigt
inte bara lett till ökade kunskaper om sjukdomsalstrande mikroorganismer och
andra smittämnen, laboratoriet hade vid sidan av kliniken kommit att spela en
allt viktigare roll för upptäckten och beskrivandet av nya sjukdomar. Nya tekniska lösningar, sociala förändringar som urbanisering, global turism, migration,
livsstilsförändringar och förändringar av arbetets organisation var bara några
ytterligare faktorer med möjlighet att påverka såväl uppkomsten av nya sjukdomar som nya mönster i äldre eller redan kända sjukdomars utbredning eller
spridningshastighet. En annan viktig förutsättning var naturligtvis att nya sjukdomsfall observerades i ett sammanhang där det fanns resurser för adekvat
133 Bo Lennholm, ”Alarmerade AIDS-trenden fortsätter. Specialmottagningar och ökad information krav efter första AIDS-dödsfallet i Sverige”, Läkartidningen volym 80, nr 35 (1983b), s. 3079–
80.
134 Eric Sandström, ”AIDS-möte i Århus: Fortsatt exponentiell ökning i USA – epidemi också i
Afrika”, Läkartidningen volym 80, nr 48 (1983), s. 4653–4.
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medicinsk utredning, något som i fallet aids var extra tydligt. ”Anhopningen av
AIDS-fall i New York och Los Angeles utlöste forskningsaktiviteten”, påpekade Lars Olof Kallings i Läkartidningen senhösten 1983. ”Det gjorde däremot
inte fallen i Zaire där det av allt att döma sedan länge funnits AIDS-liknande
sjukdomstillstånd. De har då inte uppmärksammats, dels därför att de dolts
bland andra svåra infektionstillstånd som givit sekundära immundefekter, dels
därför att utredningsresurser saknats”.135
Förutsättningarna för vetenskapliga insikter om den nya sjukdomen och dess
orsak var i hög grad beroende av möjligheterna att generera och kommunicera
kunskaper, inte bara på kliniken, utan också i laboratoriet. Olika forskargrupper
började också tidigt söka efter en gemensam förklaring till den uppmärksammade immundefekten. Våren 1983 redovisade de franska forskarna Luc Montagnier och Françoise Barré-Sinoussi resultat som indikerade att ett speciellt
virus – ett retrovirus – kunde vara inblandat. Genom att isolera celler från patienter i en tidig fas av sjukdomen lyckades de franska forskarna observera – och
med hjälp av elektronmikroskop fotografera – retroviruspartiklar när de frisatttes från infekterade vita blodkroppar.136 De franska forskarna benämnde senare
viruset lymphadenopathyassociated virus eller LAV. Hypotesen att aids orsakades av
ett retrovirus delades också av andra, bland annat den amerikanska cancerforskaren Robert Gallo. Gallo menade dock att det var en annan typ av retrovirus
som var orsaken till aids, human T-cell leukemia virus eller HTLV, en virustyp han
några år tidigare visat sammankopplat med leukemi. Men sedan Gallo hösten
1983 fått ett prov av det franska viruset LAV lanserade han i början av 1984 en
egen viruskandidat som orsaken bakom aids, ett virus av typen HTLV och som
han därför kallade HTLV-III. Men eftersom immundefekten vid aids var en
konsekvens av en kraftig reducering av vissa vita blodkroppar, och inte en
okontrollerad tillväxt som vid cancer, ändrade Gallo virusets namn till human Tcell lymphotropic retrovirus. Han behöll därmed förkortningen HTLV-III, något
som gav associationer till de retrovirus han tidigare beskrivit. Gallos forskargrupp lyckades vidare massproducera viruset, en förutsättning för möjligheten
att utveckla ett standardiserat – och inte minst kommersiellt producerbart –
antikroppstest.137
135 Grmek (1990), s. x–xi, 156–70. Lars Olof Kallings, ”Vår tids ‘nya’ infektionssjukdomar”,
Läkartidningen volym 80, nr 44 (1983), s. 4129.
136 Retrovirus skiljer sig från de flesta andra virus genom att det integrerar sin egen arvsmassa i
värdcellen och på det sätt som det replikeras. Retrovirus består av RNA istället för DNA och den
genetiska informationen överförs så att säga omvänt (därav prefixet retro-) eftersom det genetiska
informationsflödet i vanliga fall går från DNA till RNA.
137 Under sommaren och tidig höst 1984 isolerade flera andra forskargrupper, däribland Jay Levy
(USA), Robin Weiss (England) och Giovanni Battista Rossi (Italien), det nya retroviruset från
olika aidspatienter. Vid sidan av LAV och HTLV-III användes ibland även Levys beteckning
ARV (”AIDS-associated retrovirus”) för att beskriva det nya viruset i vetenskaplig litteratur.
Grmek (1990), s. 47–82. Epstein (1996), s. 71–5. Kallings (2005), s. 55–60. Harden (2012), s. 39–
70. Efter att Luc Montagnier och Françoise Barré-Sinoussi tilldelats Nobelpriset i medicin 2008
hördes en del protester mot att Robert Gallo lämnats utanför. Se exempelvis Nobelförsamlingen
vid Karolinska institutet, ”Pressmeddelande: Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2008”,
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Redan innan Gallo hunnit publicera sina resultat, meddelade dock den amerikanska hälsoministern Margaret Heckel vid en välbesökt presskonferens i
Atlanta i april 1984 att aidsgåtan var löst och att ett vaccin skulle finnas tillgängligt inom två års tid. ”Today we add another miracle to the long honor roll of
American medicine and science”, sade hon under sitt anförande. ”Those who
have said we weren’t doing enough […] have not understood how sound, solid,
significant medical research proceeds”.138
Beskedet blev omedelbart en världsnyhet. ”Den intensiva jakten på ett botemedel mot AIDS har på rekordtid fått forskarcentra över hela världen att
presentera resultat”, skrev Dagens Nyheter uppjagat redan dagen efter.139 Reaganadministrationens löften om en snar tillgång till ett botemedel och ett vaccin
mottogs dock med viss förvåning av de mer insatta. Nyheten om att ett nytt
virus var inblandat var ”spännande och intressant”, kommenterade professor
Per-Anders Mård uttalandet i Svenska Dagbladet. Men då kunskapsläget var fortsatt osäkert borde uppgifterna tas emot ”med försiktighet” och löftet om ett
snart vaccin betraktas med ”stor skepsis”.140 Även av Gunnel och Peter Biberfeldts mer utförliga kommentarer i Läkartidningen framgick att mycket forskningsmöda ännu återstod: ”Även om det nu finns starka belägg för att AIDS
primärt orsakas av ett T-lymfoptropt virus (HTLV-III/LAV), är det fortfarande
oklart vilka faktorer som avgör om en smittad person utvecklar AIDS”. Kunskapsbasen måste kort sagt breddas även om möjligheterna till ett botemedel
och ett vaccin ökat genom de nya rönen. För även om man kunde ”förvänta sig
tillgång till ett vaccin mot HTLV-III inom en femårsperiod”, var det angeläget
att inte slå av på takten: dels så att man kunde lära sig mer om den nya sjukdomens epidemiologi, dels för att bättre kunna förutse vilka som löpte störst risk
att utveckla aids och som därför skulle vara betjänta av tidig immunförstärkande medicinering.141
Samtidigt öppnade virushypotesen upp för en ny och mer allvarligare oro.
För om det nu var så att aids orsakades av ett enskilt virus, överförbart via sexuella kontakter och blod, riskerade betydligt fler människor att insjukna jämfört
med om sjukdomen orsakades av en kombination av flera samverkande faktorer. Ingenstans tycktes heller epidemin slå av på takten. Våren 1984 hade
http://nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2008/press-sv.html (2009-02-04).
Jon Cohen, Martin Enserink, ”Nobel prize in physiology or medicine: HIV, HPV researchers
honorred. But one scientist is left out”, Science, 10 October 2008, volym 322, no. 5899, s. 174–5.
Lars O. Kallings, ”Nobelpris även till Gallo för upptäckten av aidsviruset?”, Läkartidningen volym
105, nr 46 (2008), s. 3309–10. Victoria Harden försöker sig också på något av en kompromiss när
hon skriver att ”Montagnier’s group at the Pasteur Institute first isolated a virus that turned out
to be HIV, but Gallo’s group marshaled the evidence that a single retrovirus was the cause of
AIDS”. Harden (2012), s. 67.
138 Citat ur Epstein (1996), s. 72. Se även Harden (2012), s. 62–4.
139 Gun Leander, ”Hopp om vaccin mot AIDS-virus”, Dagens Nyheter 25 april 1984.
140 Inger Atterstam, ”Dämpad svensk optimism om möjlighet bota Aids”, Svenska Dagbladet
25 april 1984.
141 Gunnel Biberfeld, Peter Biberfeld, ”Aktuellt om AIDS – virologi, immunologi, epidemiologi”,
Läkartidningen volym 81, nr 26–27 (1984), s. 2597–8.
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sjukdomen rapporterats från i princip alla delar av världen. Antalet kända fall
var visserligen fortfarande flest i USA. I april 1984 hade nära fem tusen fall
inrapporterats till CDC varav hälften avlidit, men även i Europa hade antalet
insjuknade börjat accelerera. I mars 1984 noterades strax över 350 fall, en tredjedel av dessa från Frankrike. Ökningen var dock snabbast i Danmark där antalet fall på ett halvår fördubblats till sammanlagt 23. Homosexuella män utgjorde
fortfarande den största gruppen även om det noterades att var fjärde europeisk
patient hade afrikanskt, oftast centralafrikanskt, ursprung.142 Antalet officiella
fall från Afrika var fortfarande mycket lågt. Viruset befarades dock vara mycket
spritt. I exempelvis Zaire uppskattades att mellan 5 och 7 procent av den vuxna
befolkningen redan kunde vara smittad, lika många kvinnor som män.143
Under sommaren 1984 kom också flera indikationer på att svenska homosexuella mäns hälsosituation försämrats ytterligare. Från Venhälsan rapporterades att nästan var tredje undersökt man bar på en behandlingskrävande infektion: var tionde hade dessutom lymfadenopati, det vill säga kraftigt förstorade
lymfkörtlar, något som antydde att det nya viruset kunde vara betydligt mer
spritt än vad man tidigare trott.144 Genom personliga kontakter hade svenska
forskare fått tillgång till en cellinje från Robert Gallos laboratorium, något som
var nödvändigt för att utveckla ett antikroppstest. Sommaren 1984 presenterade
också SBL ett svenskt antikroppstest baserat på metoden dot immunbindning
(DIB), en metod som ansågs både enklare och mindre resurskrävande än de
tekniker som redan utvecklats internationellt.145 Men redan innan den svenska
testmetoden tagits fram hade ett hundratal svenska prover analyserats vid Robert Gallos laboratorium. Resultaten var både entydiga och starkt oroande.
Antikroppar påvisades hos fem av fem aidssjuka, hos 36 av 45 homosexuella
män med lymfadenopati och hos sju av 21 män med mindre grad av lymfkörtelförstoring. Serum från 20 svenska blodgivare var dock alla negativa.146 En förnyad testomgång någon månad senare, denna gång med den vid SBL framtagna
testmetoden, bekräftade den dystra bilden. Antikroppar påträffades hos alla de
sex svenska fall av aids man kände till och hos 40 av 43 (93 procent) homosexuella män med långvarig lymfkörtelförstoring.147
I takt med att de virologiska kunskaperna snabbt ökade, desto mer komplext
och svårhanterligt framstod också det nya viruset. Exempelvis förändrades det
Ibid., s. 2595.
Gunnel Biberfeld, ”Antikroppar mot AIDS-associerat virus påvisade hos svensk kvinna”,
Läkartidningen volym 81, nr 41 (1984b), s. 3721.
144 Biberfeld, Biberfeld (1984b), s. 2598. Lars Moberg, m.fl., ”Venereologisk undersökning i
Stockholm: Var tredje ’frisk’ homosexuell man hade behandlingskrävande infektion”, Läkartidningen volym 81, nr 30–31 (1984), s. 2747.
145 Gunnel Biberfeld, m.fl., ”En enkel metod för bestämning av antikroppar mot AIDS-associerat
virus (HTLV-III)”, Läkartidningen volym 81, nr 39 (1984), s. 3482. Det svenskutvecklade testet
ansågs på grund av sin relativa enkelhet lämpligt för både diagnostik och screening men kom inte
att användas speciellt mycket då kommersiella tester kom ut på marknaden under början av 1985.
146 Gunnel Biberfeld, ”HTLV III-antikroppar hos svenska män utsatta för AIDS-risk”, Läkartidningen volym 81, nr 32–33 (1984a), s. 2811.
147 Biberfeld, m.fl. (1984), s. 3482.
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ovanligt snabbt, något som starkt försvårade möjligheterna att få fram ett vaccin. Inte heller lyckades någon av de antivirala behandlingar som prövades –
som interferonbehandling, antiviral kemoterapi eller benmärgstransplantation –
ge någon bestående effekt eller ens bromsa sjukdomsförloppet.148 Antikropparna, som normalt skulle slå ut viruset, verkade inte heller kunna förhindra infektionens progression. Alla människor som testade positivt för antikroppar måste
därför betraktas som potentiellt smittsamma och det även om de inte hade
några symtom.149 Trots att mycket pekade på att det nya viruset verkligen var
orsaken bakom aids, saknades det också en officiell konsensus kring den nya
sjukdomens etiologi. Den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC hade till
exempel inte gett något besked och även i de ledande medicintidskrifterna undvek de ledande forskarna att ta någon entydig ställning.150 Även i svensk fackpress var formuleringarna relativt försiktiga. ”Definitiva bevis för att HTLV-III
är orsak till AIDS får man kanske först när vaccinationsförsök blir möjliga”, var
en expertkommentar i Läkartidningen.151
Hösten 1984 påträffades antikroppar hos en svensk kvinna, en kvinna som
insjuknat trots att hon inte tillhörde någon av de tidigare definierade riskgrupperna. Det var dock oklart hur testresultaten skulle tolkas. ”Förekomsten av
HTLV-III antikroppar behöver dock inte innebära att vederbörande kommer
att utveckla AIDS”, underströk SBL:s Gunnel Biberfeld. ”Det finns inte heller
något som tyder på att AIDS-associerat virus (HTLV-III) har fått spridning
bland heterosexuella personer i Sverige. Vi har t.ex. inte funnit HTLV-IIIantikroppar hos någon av de 100 svenska blodgivare som vi hittills undersökt”.152 Infektionsläkaren Linda Morfeldt-Månsson gjorde dock en helt annan
bedömning. Resultaten från antikroppstesterna bekräftade enligt henne den oro
som över tid kommit att växa hos allt fler, inte minst bland de läkare som arbetade närmast de insjuknade. ”Görs ingenting för att bromsa spridningen kommer en AIDS-epidemi att bryta ut i Sverige”, citerades hon i ett dramatiskt uttalade i Dagens Nyheter i slutet av september 1984. Men Socialstyrelsens Lennart
Rinder gav lugnande besked. ”Vi räknar med en ökning av antalet AIDS-fall
men vill inte tala om någon epidemi”.153
Rapporteringen i svenska tidningar blev dock under hösten 1984 allt mer
bekymrad. ”Den lavinartade ökningen av sjukdomen AIDS i USA håller nu på
att få sin motsvarighet i Europa, med några års fördröjning”, skrev exempelvis
Dagens Nyheter i början av november 1984. ”Det betyder att tiotusentals svenskar, både hetero- och homosexuella, kan bära på smittämnet”. De medicinska
148 Britta Wahren, ”Ny terapi och profylax vid virusinfektioner”, Läkartidningen volym 81, nr 47
(1984), s. 4381.
149 Osign., ”Ny studie: AIDS smittar foster”, Läkartidningen volym 81, nr 49 (1984), s. 4637.
150 Epstein (1996), s. 81–2.
151 Biberfeld, Biberfeld (1984), s. 2598.
152 Biberfeld (1984b), s. 3721.
153 Osign., ”Hundra blodprov visade smitta. Färre partners skydd mot AIDS”, Dagens Nyheter
27 september 1984.
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förklaringar som tidigare kopplats till sjukdomen – ett redan försvagat immunsystem, drogmiljöer, bastuklubbar eller sexuell promiskuitet – hade också visat
sig felaktiga, konstaterade tidningen. Sjukdomen tycktes tvärtom spridas som
vilken sexuellt överförbar infektion som helst. Ett enda samlag räckte alltså för
att överföra smittan förklarade Linda Morfelt-Månsson, numera också ordförande i den nybildade föreningen Svenska läkare mot AIDS. Om inte olika
åtgärder kom igång omedelbart var en fördubbling av antalet svenska fall att
vänta inom bara något år. ”Vi måste sätta in alla resurser för att förhindra ytterligare smittspridning”, citerades hon i tidningen.154
I slutet av 1984 talades det alltså för första gången öppet både av läkare och
av massmedia om risken för en mer allmän svensk aidsepidemi, även om åsikterna om vilket hot aids utgjorde gick isär. Den internationella trenden var dock
obestridlig: ingenting tydde på att epidemin höll på att stanna av då allt fler fall
rapporterades från allt fler länder. I november 1984 meddelade CDC att nära
7 000 amerikanska aidsdiagnoser rapporterats, en fördubbling på bara ett
halvår.155
På grund av den ökade globala smittspridningen uppmanade Socialstyrelsen i
december 1984 alla som reste utomlands till ökad försiktighet. För resande till
Afrika avrådde myndigheten till och med explicit från alla former av sexuellt
umgänge med lokalbefolkningen, hetero- som homosexuellt. Denna varning var
sannolikt befogad, konstaterade statsepidemiolog Margareta Böttiger. ”Generellt tänker inte folk på vilka faror som finns”, citerades hon i Dagens Nyheter.
”Det finns mycket lite känt om aidssmittan i Afrika. Det beror bland annat på
att sjukvården är dåligt utbyggd och att själva registreringen är bristfällig”.156
Även den svenska situationen var svåröverskådlig. I början av december
1984 hade ett femtontal svenska fall rapporterats, en ökning från tre ett år innan, samtidigt som antalet kända smittade närmade sig två hundra. Det verkliga
antalet smittade uppskattades dock till minst det tiodubbla. Det hade alltså börjat växa fram en bild av att smittspridningen sannolikt var betydligt större än
vad man tidigare trott. Då de flesta dessutom var helt symtomfria sågs en uppenbar risk för att smittan snabbt skulle komma att spridas i betydligt vidare
cirklar, inte minst bland ungdomar. Myndigheterna måste därför omedelbart
sätta in kraftfulla åtgärder, krävde virologiprofessor Erling Norrby i en intervju
i Dagens Nyheter. För att få överblick över smittspridningen borde i första hand
Sveriges samtliga manliga homosexuella undersökas, en massundersökning som
Norrby menade borde ske på frivillig basis även om han på grund av situationens allvar inte uteslöt inslag av tvång. ”Det är samhällets rätt att bevaka vad

Gun Leander, ”Antalet AIDS-fall kan fördubblas”, Dagens Nyheter 2 november 1984.
Osign., ”Antalet AIDS-fall i USA”, Läkartidningen volym 82, nr 6 (1985), s. 388.
156 Bengt Lindström, ”Till Afrikaresenärer. Socialstyrelsen varnar för aids”, Dagens Nyheter
4 december 1984.
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som händer medborgarna i en allvarlig epidemisituation”, citerades han i tidningen. ”Individen måste också ta ansvar för sina medmänniskor”.157
Men hade en mer allmän svensk aidsepidemi redan brutit ut? Att smittan var
spridd bland svenska homosexuella män ansågs klart. Mer osäkert förhöll det
sig med gruppen injicerande narkomaner. Ingen svensk narkoman hade ännu
insjuknat. Men internationella erfarenheter pekade på att viruset inte bara kunde
vara mycket spritt inom gruppen, utan också att smittspridningen kunde bli
explosionsartad då kontakten blod till blod, genom att narkomaner delade sprutor, var en mycket effektiv smittväg. För att öka kunskaperna genomfördes i
mitten av november 1984 en pilotundersökning vid en avgiftningsklinik på
Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Resultatet chockerade: av femtio testade
narkomaner, 38 män och 12 kvinnor, testade sex män och en kvinna positivt
för antikroppar. När uppgifterna läckte ut om att var sjunde narkoman kanske
redan bar på viruset sattes hela Stockholms narkomanvård i gungning. Det
ansvariga smittskyddsombudet på Sabbatsberg stängde omedelbart hela avdelningen med hänvisning till att lokalerna var i dåligt skick och att det inte gick att
upprätthålla hygienkraven, med risk för både personal och patienter.158 Även på
högsta ort togs provsvaren emot med bestörtning. ”Vi bleknade när de första
testresultaten kom”, beskriver SBL:s Lars Olof Kallings reaktionen i sina memoarer. ”Jag minns att jag satt tyst och svalde när sammanställningarna presenterades”.159
Mot slutet av 1984 framstod alltså en omfattande svensk aidsepidemi allt
mer som en realitet. Den amerikanska epidemin betraktades också på ett tydligare sätt än tidigare som en konkret föraning om vad Sverige hade att vänta, en
oro som ökade i takt med att insikten om att aids orsakades av ett nytt virus
kom att delas av allt fler, av såväl forskare som massmedia. Genom möjligheten
till antikroppstest, om än att verksamheten 1984 ännu var på ett försöksstadium, synliggjordes därmed en helt ny och snabbt växande kategori: de smittade. Den tidiga etiologiska osäkerheten hade givetvis inte hindrat preventiva
åtgärdsförslag – tvärtom. Men utan etablerade metoder för att identifiera dem
som riskerade att insjukna, saknades såväl en förståelse som konventionella
verktyg för handling. Antikroppstestet gjorde med andra ord epidemin inte bara
detekterbar redan innan sjukdom brutit ut, utan också mer verklig och begriplig, och därmed också på ett helt nytt sätt åtkomlig för samhällsadministrativ
och politisk intervention.

157 Gunnar Sörbring, ”Svensk professor slår aidslarm: Massundersök homosexuella”, Dagens
Nyheter 3 december 1984. Se även Erling Norrby, ”AIDS ett allvarligt epidemihot”, Cancer. Tidskrift för Riksföreningen mot cancer - Cancerfonden, 4 nr (1984), s. 3.
158 Per-Anders Rehn, ”Narkomanvården stängs. Personalen fruktar aids”, Dagens Nyheter
31 december 1984. Bo Westmar, ”Skräcken för aids på Sabbatsberg. Lokalerna utdömda redan i
våras”, Dagens Nyheter 4 januari 1985. Se även Mikael Nestius, ”Vi förutsåg aldrig…”, Ottar nr 1
(1985), s. 43.
159 Kallings (2005), s. 103.
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1.3 Larmet
I slutet av januari 1985 exploderade den massmediala bevakningen av aids. I
landets då största kvällstidning Expressen beskrev journalisterna Jonas Sima
(text) och Roger Turesson (bild) i en brett upplagd artikelserie den nya epidemin och dess alarmerande framfart. I Sverige hade åtta män dött till följd av
sjukdomen, två kvinnor hade konstaterats smittade men även barn fanns sannolikt bland de infekterade. Närmare hundra tusen svenskar kunde redan bära på
viruset, de allra flesta utan att veta om det, samtidigt som antalet hela tiden
tycktes öka. ”Experterna är mycket oroade och kräver åtgärder”, konstaterades
det redan på tidningens förstasida. ”I värsta fall kan en världsepidemi kräva
tusentals offer också i Sverige”. Särskilt skrämmande var den långa latensperioden, något som tillsammans med att många redan kunde vara smittade riskerade utveckla epidemin till en långsam, dödlig kedjereaktion.
Så här kan ett skräckscenario eller, om man så vill, en skräckmålning se ut. I morgon kan
det vara en grym verklighet: Homosexuella manliga smittobärare överför vid heterosexuella kontakter AIDS-virus över ”sexgränserna”. Prostituerade kvinnor, som är injicerande
drogmissbrukare och fått viruset genom infekterade sprutor, smittar sina (bisexuella)
kunder – eller blir själva smittade. Homosexuella knarkare smittar varandra. Homosexuella eller narkomaniserade blodgivare sprider smittan in i blodbankerna, varvid friska
heterosexuella av båda könen – samt barn – smittas. Riskgrupperna går i varandra. Det
blir allt svårare att identifiera smittobärarna.160

Artikelserien gick under titeln ”Aids – världsepidemin som angår oss alla”. Begreppet alla illustrerades även i seriens bildvinjett, föreställande en klassisk kärnfamilj med mamma, pappa, barn. I de följande artiklarna intervjuades smittade
och sjuka, läkare och myndighetsföreträdare, yngre homosexuella män och
allmänhet. Artiklarna vittnande om ett stort engagemang men också om en
allvarig sjukdom, en svårhanterlig epidemi och en utbredd, ökande oro.161
Ledande myndighetsföreträdare bidrog också aktivt till att öka intensiteten.
”Vi får inte invagga folk i tron att vi har läget under kontroll”, menade exempelvis SBL:s Gunnel Biberfeldt i seriens första artikel. ”Ibland har vi varit alltför
försiktiga, men smittspridningen är oerhört farlig!”. Inte heller statsepidemiolog
Margareta Böttiger uttryckte någon egentlig tvekan: ”Nu måste vi skrämmas
lite!”, citerades hon i samma artikel. Även Socialstyrelsens Barbro Westerholm
hade bytt tonläge. ”AIDS måste klassas som vår tids farligaste infektionssjukdom. Vi måste nu satsa på förebyggande åtgärder och information”.162

160 Jonas Sima, Roger Turesson, ”AIDS – världsepidemin som angår oss alla”, Expressen
21 januari 1985.
161 Under den närmaste månaden publicerades Expressen mer än ett tiotal artiklar i serien. Även
Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet ökade sin rapportering.
162 Jonas Sima, Roger Turesson, ”AIDS – världsepidemin som angår oss alla”, Expressen
21 januari 1985.
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Men var den bild som växte fram i tidningen alltför skrämmande? RFSL:s
Kjell Rindar var en av dem som reagerade starkt. Artikelserien hade visserligen
gett ”fakta och intressanta resonemang kring sjukdomen”, skrev han i en debattartikel, men språkliga glidningar och faktaurval hade gett en uppjagad vinkling som i värsta fall hotade liv. Hysterin kring sjukdomen hade redan fått människor som trodde att de smittats att ta sina liv påstod Rindar, något som tvingade den som ville informera om aids att vara extra ”tydlig, noggrann och väga
sina ord”.163 Sima replikerade dock snabbt att Rindar överreagerat, att ambitionen med artiklarna hela tiden varit att presentera fakta och information, inte att
skapa rädsla eller sprida fördomar. Men, skrev Sima rakt ut: ”Hur skriver man
om AIDS utan att skrämma någon?”.164
För aids skrämde. Sjukdomen hade kommit som en ”ny, obehaglig påminnelse om läkarkonstens otillräcklighet, om att det finns saker sjukvården inte
förmår att klara”, skrev Dagens Nyheter i en ledare i slutet av januari 1985.
”Känslan av hjälplöshet inför aids har bidragit till den uppjagade atmosfär som
nu omger sjukdomen”.165 Även Expressens ledarsida var bekymrad. Det var något ”tidlöst” över hela skeendet.
Själva ordet AIDS väcker en oartikulerad skräck, en dov dunkel oro, blandad med vanmakt. Den känslan har människan genom hela historien erfarit inför ogripbara, smygande
hot. […] Så har farsoter och smittsam sjukdom alltid bemötts: böldpest, kolera, spetälska.
Mot det vi inte vet något om värjer vi oss blint, krampaktigt. Det är utan varje tvivel, den
sämsta av alla problemlösningar. Därför behövs det också – när AIDS-hotet allt mer påtagligt, materialiseras världen över och allt fler kusliga fakta blir kända – en debatt om oss
alla, om hur vi kan förhålla oss och undgå utbrott av panik.166

Genom den nya uppmärksamheten lyftes också aids högt upp på den politiska
dagordningen. I slutet av januari 1985 nämndes också aids för första gången i
den svenska riksdagen. Aids var en av ”de farligaste och otäckaste” sjukdomar
som mänskligheten drabbats av, konstaterade den moderate riksdagsledamoten,
medicinprofessorn och livmedikusen Gunnar Biörck i en interpellation. Han
undrade därför vilka åtgärder som var på gång från såväl regering som myndigheter nu när sjukdomen efter några dolda år kommit ut i det mediala ”rampljuset”.167 I sitt svar betonade hälso- och sjukvårdsminister Gertrud Sigurdsen med
kraft att regeringen såg ”allvarligt” på aids och att hon tillsammans med Socialstyrelsen och SBL därför diskuterat behovet av en mer ”samlad strategi”. För

Kjell Rindar, ”Varning för AIDS-hysteri”, Expressen 4 februari 1985.
Jonas Sima, ”Hur skriver man om AIDS utan att skrämma någon…”, Expressen 4 februari
1985.
165 Ledare, ”Smittan sprider skräck”, Dagens Nyheter 31 januari 1985.
166 Ledare, ”AIDS”, Expressen 17 februari 1985.
167 RD protokoll 1984/85:68, s. 61. Sammanlagt fyra riksdagsmotioner lämnades också in under
våren 1985 med liknade uppmaningar om behovet av snabba åtgärder för att minska smittspridningen, se bland annat Motion till riksdagen 1984/85:1284 av Anita Bråkenhielm (M). Motion till
riksdagen 1984/85:2466 av Margó Ingvardsson och Inga Lantz (VPK).
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Bild 1:4.
”AIDS – ett
hot mot oss
alla”. Expressen 21 januari 1985.

även om det inte fanns någon anledning att ”skapa hysteri kring aids”, konstaterade Sigurdsen, var det samtidigt viktigt att göra ”allt vad vi kan” för att förhindra ytterligare smittspridning.168
Även på Socialstyrelsen hade alltså oron för aids ökat markant. Aids hade
fått ett ”dramatiskt genombrott” och en ”snabb spridning”, skrev Barbro Westerholm och Guldbrand Skjönberg i ett PM till socialdepartementet daterat i
slutet av januari 1985. Behovet av olika smittskyddsåtgärder uppfattades som
stort. Ett alternativ var att klassa aids som en ”allmänfarlig” eller ”venerisk”
sjukdom enligt smittskyddslagen, ett beslut som skulle möjliggöra användande
168
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RD protokoll 1984/85:88, s. 126.

av smittskyddslagens hela omfång, inklusive lagens tvångsparagrafer, vilka medgav långtgående åtgärder som internering av smittade och tvångsvård av sjuka.
Vid en samlad bedömning konstaterade dock Socialstyrelsen att något omedelbart behov av tvångsåtgärder inte förelåg: prevention genom information och
kommunikation var istället den väg som förespråkades.169 Socialstyrelsen var
emellertid inte enig. I en skriftlig reservation ansåg bland annat den föredragande läkaren i infektions- och smittskyddsfrågor, professor Per Lundbergh vid
Roslagstulls sjukhus, att smittskyddslagen och dess tvångsutrymme måste
kunna tillämpas i fallet aids: när nu också missbrukare och sannolikt även prostituerade var smittade, behövdes ”en dylik lagstiftning för att förhindra ytterligare spridning när sedvanliga råd och rekommendationer ej är tillfylles”.170
Under början av 1985 tog Socialstyrelsen också snabbt fram ett omfattande
informationsmaterial avsett för såväl sjukvård som bredare allmänhet. I februari
1985 presenterades ett Meddelandeblad riktat till landets hälso- och sjukvårdsnämnder och klinikchefer med information om bland annat riskgrupper, detaljerade kliniska rekommendationer och förslag på förebyggande åtgärder.171 Någon månad senare publicerades föreskrifter gällande vilken typ av information
sjukvårdspersonal skulle ge misstänkt antikroppspositiva; den behandlade läkaren skulle exempelvis informera om sjukdomens spridningsvägar, ge råd om att
använda sexualtekniker som innebar ”ett minimum av utbyte av kroppsvätskor”
men framförallt betona ett minimerande av antalet sexualpartners ”till om möjligt en fast förbindelse”.172 Även rutinerna för blodgivning skärptes. Förutom
att personer som bar eller misstänktes bära på antikroppar inte fick lämna blod
avråddes ytterligare en rad grupper av smittskyddsskäl från att vara blodgivare:
män som efter 1979 haft sex med andra män, kvinnliga partners till bisexuella
män, människor som haft sexuell kontakt med prostituerade eller prostituerat
sig, injicerat narkotika, invandrat från Centralafrika eller Haiti, eller haft sexuellt
umgänge med någon från dessa grupper.173 Även behovet av psykologiska
stödinsatser för dem som smittats framhölls. Situationen var särskilt svår och
det av flera skäl, konstaterade Socialstyrelsen. Inte enbart var det i pricip uteslutande individer från redan utsatta minoritetsgrupper som drabbats. Även det
faktum att prognosen var så dålig – diagnosen var att betrakta som ”en säker
”Förslag om åtgärder för att begränsa spridningen av sjukdomen AIDS”, PM från Socialstyrelsen till socialdepartementet, daterad 28 januari 1985. SoS 3350-39/85.
170 ”Reservation” till Socialstyrelsens beslut att inte klassa aids som en allmänfarlig sjukdom,
daterad den 15 februari 1985. SoS 3350-39/85. Förutom Lundbergh undertecknades reservationen av en representant från Socialstyrelsens lagbyrå och en från Socialstyrelsens hälsoskyddsbyrå.
171 Socialstyrelsen, ”AIDS – förvärvat immunbristtillstånd”, Meddelandeblad nr 11/85 (Stockholm:
Socialstyrelsen 1985a), s. 5. Även Arbetarskyddsstyrelsen presenterade de en rad detaljerade råd
och anvisningar på lämpliga arbetsrutiner och personlig smittskyddsutrustning för dem som
arbetade med vård av patienter med misstänkt eller diagnostiserad aids. AFS 1985:2. Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om skydd mot AIDS-smitta vid vård och omhändertagande.
Osign., ”Allmänna råd från arbetarskyddsstyrelsen om skydd mot AIDS-smitta vid vård”, Läkartidningen volym 82, nr 13 (1985), s. 1164–5.
172 SOSFS 1985:4. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående AIDS, s. 3.
173 SOSFS 1985:4, s. 5.
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dödsdom” skrev Socialstyrelsen explicit – gjorde aids till en sjukdom som inte
liknade någon annan. ”Sammantaget gör detta att personerna i de riskutsatta
grupperna känner att de har en bila hängande över sig”, sammanfattade Socialstyrelsen problematiken. ”Ändå kan ett positivt HTLV-III-besked komma som
en blixt från en klar himmel också hos de homo- och bisexuella, sprutnarkomanerna, de prostituerade, de blödarsjuka och andra i riskzonen. Man tänker
gärna: det händer inte mig”.174
Allvaret återkom också i Socialstyrelsens första officiella informationsbroschyr riktad direkt till allmänheten – ”Vad alla bör veta om AIDS” – en stramt
formgiven broschyr som började distribueras i början av april 1985. Aids var ett
stort problem, psykologiskt, socialt och medicinskt, konstaterade Socialstyrelsen
i broschyren. Samtidigt underströks att riskerna för att smittas var ”mycket
små” för personer utanför de redan kända ”riskgrupperna”. Bland dem som
smittats var det också bara ”några få” procent som verkligen skulle komma att
insjukna till följd av infektionen, hävdades det. Endast en del av dem skulle
också få så pass allvarliga symtom att diagnosen aids skulle kunna ställas. Det
var därför lika oklokt att nonchalera riskerna som att vara överdrivet rädd, fortsatte Socialstyrelsen, även om människors rädsla och ängslan självklart måste
tas på stort allvar. Det övergripande budskapet var dock antytt redan i broschyrens titel. För även om smittspridningen var starkt begränsad var framtiden
osäker. Alla svenskar måste därför göra aids till en integrerad del av sin vardagsverklighet. ”Ha så få sexualpartners som möjligt”, var det övergripande
rådet som riktades till alla. ”I t.ex. Zaire och Kenya är AIDS en sjukdom som är
lika spridd bland både kvinnor och män”.175
Den svenska utvecklingen sattes alltså återigen, denna gång av Socialstyrelsen, in i ett internationellt sammanhang där andra länders erfarenheter överfördes till den nationella, svenska situationen. Den svenska smittspridningen stämde också skrämmande väl överens med hur det hade sett ut i USA för två till tre
år sedan, skrev ett antal läkare i ett upprop i Läkartidningen våren 1985, en tidsfrist man nu var förpliktigad att ta till vara. ”Vi har förmodligen förutsättningar
att, om vi handlar snabbt, undvika den tragiska AIDS-utveckling som skett i
USA. Låt oss utnyttja dessa förutsättningar”.176
174 Socialstyrelsen, ”Psykologiskt stöd till personer med HTLV-III-smitta”, Meddelandeblad nr
35/85 (Stockholm: Socialstyrelsen, 1985c), s. 1.
175 Socialstyrelsen, ”Vad alla bör veta om AIDS”, broschyr (Stockholm: Socialstyrelsen, 1985b).
Den stramt formgivna broschyren – inga bilder förekom, inte ens på framsidan som istället
dominerades av fyra stora svarta bokstäver ”AIDS” tryckt mot ett ljusblå omslag – producerades
i en kvarts miljon exemplar för spridning via apotek, vårdcentraler och sjukhus. Broschyrens text
hade utarbetats av Socialstyrelsen i samarbete med Lars Moberg (det vill säga samma läkare som
skrivit RFSL:s två broschyrer 1983 och 1984) och granskats av Socialstyrelsens medicinska expertgrupp för aids. Broschyren anmäldes dessutom i Sveriges Televisions ”Anslagstavlan”, ett
program med kortare inslag med myndighetsinformation som sändes flera gånger varje vecka.
Det gavs även ut information om aids på ”lätt svenska” i Invandrartidningen och även som särtryck
på ett tiotal olika språk. Se Invandrartidningen, nr 6 (1985).
176 Jan-Olof Morfeld, m.fl., ”AIDS-begränsande åtgärder: Endast saklig information kan nå
riskgrupperna”, Läkartidningen volym 82, nr 15 (1985), s. 1346–7.
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Bild 1:5. ”Vad alla bör veta om
AIDS”. Broschyr av Socialstyrelsen, distribuerad via bland
annat apotek och vårdcentraler
från och med april 1985.

Tiden uppfattades som knapp. I mitten av februari 1985 blev det allmänt
känt att en 11-årig svensk blödarsjuk pojke insjuknat i aids efter att ha smittats
genom de amerikanska faktorpreparat han behandlats med. 177 Då en stor
mängd av landets ca 600 blödarsjuka behandlats med liknande preparat befarades även ett stort antal blödarsjuka bära på antikroppar, något som naturligtvis
skapade stor oro hos de blödarsjuka och deras anhöriga.178 I början av februari
1985 skrev föräldrarna till två blödarsjuka pojkar ett öppet brev till socialdepartementet där de konstaterade att aids, näst efter blödningar, kommit att bli den
vanligaste dödsorsaken bland blödarsjuka i USA. Då många svenska blödarsjuka behandlats med amerikanska faktorpreparat fanns det därför anledning att
tro att även den svenska situationen var betydligt värre än vad som tidigare
framkommit. ”Den riskgrupp våra barn representerar, de blödarsjuka, har hittills uppmärksammats föga möjligen på grund av sitt ringa antal men delvis
också på oförmåga att göra sig hörda”, skrev föräldrarna i sitt brev. För att
skydda blödarsjuka från ytterligare exponering reste därför brevskrivarna krav
på screening av blodgivare, värmebehandling av blodpreparat, att inte blod togs
från riskgrupper eller ”riskområden” och att representanter för de blödarsjuka
177 Christina Bellander, Roland Fransson, ”Blödarsjuk fick aids av medicin. Kommer 11-åringen
att överleva?”, Aftonbladet 14 februari 1985. Christina Bellander, ”Panik bland blödarsjuka. ’Vi
slutar ge barnen medicin’”, Aftonbladet 15 februari 1985. Jonas Sima, ”Vems är felet att pojken
fick AIDS?”, Expressen 15 februari 1985.
178 Osign., ”Många blödarsjuka i Sverige har antikroppar mot ’AIDS-virus’”, Läkartidningen volym
82, nr 9 (1985), s. 686.
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konsulterades och informerades om de åtgärder som planerades. Tyvärr kunde
det dock inte uteslutas att även ett snabbt genomförande av alla de föreslagna
åtgärderna var förgäves. Kanske var det redan för sent. ”En fortsatt avvaktande
hållning från myndigheternas sida kan emellertid inte tolereras”, skrev de två
föräldraparen i sitt brev. ”Förhoppningarna är nödvändiga men absolut inte
tillräckliga i kampen mot AIDS varför det säkra måste sättas framför osäkerheten”.179 Beskeden från de ledande koagulationsläkarna var dock lugnande. ”Få
blev sjuka”, menade professor Inga Marie Nilsson i Läkartidningen, hänvisande
till amerikansk statistik som visade att en majoritet av de blödarsjuka visserligen
bar på antikroppar men att endast en på tusen av dem som smittats verkligen
insjuknat.180 Förekomsten av antikroppar i blodet lyftes till och fram som något
positivt. ”Genom upprepad tillförsel av virus kan patienten ha vaccinerat sig
själv”, skrev landets tre ledande koagulationsläkare i ett öppet brev till Sveriges
alla blödarsjuka i februari 1985. ”Att man har antikroppar mot aids innebär
således inte att man kommer att få AIDS. I många fall skulle de kunna innebära
en immunitet mot AIDS”.181
När det gällde de blödarsjuka fanns alltså en uppfattning om att endast ett
fåtal av dem som smittades skulle komma att insjukna. Men även när det gällde
andra grupper lyftes alltså aids fram – också i Socialstyrelsens officiella aidsinformation – som en allvarlig men ändå förhållandevis ovanlig konsekvens av
det nya viruset. Den exakta procentsatsen varierade visserligen mellan olika
patientkategorier, medelålders homosexuella män ansågs exempelvis insjukna i
högre grad än andra, men det var som att alternativet, att alla smittade till sist
skulle insjukna i aids, var så skrämmande att det var otänkbart.
Krav på samlad aktion
I den allt mer alarmerande situationen skrev immunologiprofessor Hans Wigzell ett brev till Socialstyrelsens generaldirektör Barbro Westerholm. ”Hej Barbro”, inledde han sitt brev daterat den 16 april 1985.
Jag skriver till dig med anledning av min mycket stora oro vad gäller utvecklingen av
HTLV-III/LAV virus spridning i Sverige. Denna oro har kraftigt förstärkts av de egenskaper som detta virus visat sig ha såväl när det gäller förmåga att förstöra kroppens immunförsvar som att undvika immunsystemets attacker […]. De har tyvärr ännu inte gått
upp för de flesta människor, även bland läkare och t.o.m. hos mina kollegor på Karolinska Institutet, hur oerhört allvarlig situationen i själva verket är. Att vidta omedelbara
extra åtgärder är vår enda chans att vinna tid i nuvarande situation. Jag vet inte hur sann

179 Brev från Olle och Ingrid Björk, Ronny och Lisa Öberg till Socialdepartementet, 7 februari
1985, SoS 5350-84/1985. Brevet publicerades även publicerat Journalen nr 1 (1985), s. 22–4.
180 Osign., ”Många blödarsjuka i Sverige har antikroppar mot ’AIDS-virus’”, Läkartidningen volym
82, nr 9 (1985), s. 686. Liknande besked presenterades även i massmedia, se exempelvis Jonas
Sima, ”Risken att blödarsjuka får AIDS är mycket liten”, Expressen 29 januari 1985.
181 Inga Marie Nilsson, Margareta Blombäck, Lennart Stigendahl, ”Brev till alla blödare”, daterat
22 februari 1985. Även publicerat i Journalen nr 1 (1985), s. 8.
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och nära den information är som du har fått. Låt mig därför kort redovisa situationen enligt min egen analys: Redan idag är situationen sådan att vi om ingenting görs om 5 år =
1990 kommer att ha omkring 100 000 människor som är smittade med detta virus.

Antalet smittade riskerade alltså bara inom några få år räknas i tiotusentals, rent
av hundratusentals. Allt fler tecken talade också för att uppskattningen att högst
någon procent av dem som smittats skulle komma att insjukna i aids var en
grov underskattning. Tack vare personliga kontakter med den ledande amerikanska aidsforskaren Robert Gallo hade Wigzell fått indikationer på att upp
emot varannan smittad nu befarades komma att drabbas av aids, i många fall
bara några få år efter smittotillfället. ”Är du optimist kommer alltså 4.000
svenskar att dö i AIDS av ovan angivna 100.000, är du pessimist kommer
40.000”. De åtgärder som svenska myndigheter vidtagit hade därför varit helt
otillräckliga. Vad som krävdes var ingenting mindre än en omedelbar och total
nationell mobilisering.
Vad som nu behöver göras är att tillsätta en krisgrupp med nära nog extraordinära befogenheter om vi ska kunna minska lutningskurvans lutning för att vinna tid i väntan på
eventuell profylax eller terapi. I den gruppen bör ingå mycket höga politiker på nationell
nivå från flera olika partier respektive heltidsarbetande personal med förmåga att kunna
påskynda annars mycket sega beslut typ epidemilagstiftning, apoteksförsäljning av kanyler
och sprutor till narkomaner och samordna alla spridda aktiviteter som nu finns i landet.
Gör vi inte detta och utnyttjar vi inte det andrum vi har i relation till USA:s situation till
att minska spridningen av epidemin har vi redan innan 80-talets slut var hundrade svensk
som potentiell AIDS patient och det skulle innebära ett gravt misslyckande och stor tragedi.182

I en gemensam artikel, ”AIDS – vår tids farsot”, publicerad i Läkartidningen
början av maj 1985, underströk Hans Wigzell tillsammans med professorskollegorna Göran Holm och Erling Norrby ytterligare situationens allvar. ”Vi har
invaggats i tron att nya epidemier av svåra sjukdomar inte kan uppträda hos
oss”, skrev de tre professorerna, något som aids nu tydligt bevisat vara en villfarelse. Det nya virusets speciella egenskaper gjorde det till ”ett av modern tids
farligaste hot mot människan”. I USA uppskattades antalet smittade till mellan
en och en och en halv miljon, en nära ”ofattbar” siffra med tanke på sjukdomens skrämmande prognos. Förutom att man funnit viruspartiklar i blod,
sperma och saliv, befarades viruset också finnas i andra kroppsvätskor, inte
minst bröstmjölk, även om det fortfarande var oklart ifall smittan verkligen
kunde överföras genom dessa. ”Har vi kontroll över spridningen av HTLV-III i
Sverige?”, frågade sig de tre professorerna retoriskt. Svaret var ett tydligt nej.
”För att begränsa smittspridningen av virus och därmed förhindra en katastrof
med stort antal döda krävs omedelbara och extraordinära åtgärder. Målsättning-

182

Brev från Hans Wigzell till Barbro Westerholm, 16 april 1985, SoS 106–268/85.
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en måste vara att identifiera potentiellt smittsamma personer och förhindra att
smittan förs vidare från dessa”.183
Det mediala genomslaget av artikeln blev starkt. Den nya sjukdomen innebar
ett globalt hot och skulle inte lämna någon oberörd, menade Wigzell strax därefter i Svenska Dagbladet. ”Den kommer att påverka människor, samhällen och
kulturella mönster på samma sätt som de stora historiska epidemierna pest,
spetälska och syfilis”.184
Ingen tycktes heller vilja utmana den analys som presenterades, åtminstone
inte offentligt. Immunologiprofessorn Göran Möller var en av få som tillät sig
en mer avvaktande hållning. ”Jag har aldrig upplevt en liknande skräckkampanj”, skrev han i Läkartidningen i juni 1985. ”Cancerlarmen, legionärsjukan och
tampongsjukan framstår som stillsamma pastoraler jämfört med denna infernodiktning. […] Varför detta höga röstläge, dessa rosiga kinder? De har inte tillräckligt underbyggda fakta för att teckna denna ragnaröksbild”.185 Möllers invändningar avfärdades dock omedelbart. ”Göran Möllers egenartade fundering
om våra motiv har bara detta enkla svar”, skrev Holm, Norrby och Wigzell i en
faktaspäckad replik: ”i dagens situation finns ingen plats för nihilism”.186 Även
Socialstyrelsens Barbro Westerholm instämde i kritiken, avfärdade Möllers invändningar som spekulativa och okunniga. ”Vårt ställningstagande är baserat på
kalla fakta och talar för sig själv”, var hennes enda kommentar.187
Den stundade uppgiften framstod därför som nästintill övermäktig. Enligt
de mest dystra prognoserna riskerade antalet smittade i Sverige på några få år
att öka till 200 000 personer, en siffra som Socialstyrelsens Gunnar Wennström
inte ansåg överdriven.188 ”Vi är chockade och helt tagna på sängen”, konstaterade landstingförbundets Gunnar Hofring i Kvällsposten. ”AIDS-smittans spridning spräcker sjukvårdens ramar totalt”.189
Insikten av att det krävdes både ovanliga och omedelbara åtgärder ökade
också snabbt. ”Vi står i en situation, där hälso- och sjukvården under en relativt
lång tid inte kommer att göra annat än att hjälpa de stackars människor som
drabbas att få det så bra som möjligt under denna sista tid”, skrev Barbro Westerholm i ett brev till Sveriges Televisions verkställande direktör Sam Nilsson.
”När jag nu skriver till Dig angående sjukdomen AIDS och ber om faktaprogram i förslagsvis TV förstår jag att Du anser att jag går utanför de vanliga spelreglerna mellan oss som företräder myndigheterna och er som företräder
183 Göran Holm, Erling Norrby, Hans Wigzell, ”AIDS – vår tids farsot”, Läkartidningen volym 82,
nr 20 (1985), s. 1849–50.
184 Inger Atterstam, ”Vår tids pest”, Svenska Dagbladet 12 maj 1985.
185 Göran Möller, ”AIDS-häxan i konung Carls tid”, Läkartidningen volym 82, nr 26–27 (1985),
s. 2404.
186 Göran Holm, Erling Norrby, Hans Wigzell, ”Kommentar 1”, Läkartidningen volym 82, nr 26–
27 (1985), s. 2405.
187 Barbro Westerholm, ”Kommentar 2”, Läkartidningen volym 82, nr 26–27 (1985), s. 2404.
188 Daniel Weinberger, ”AIDS – livsfarligt, men smittoriskerna är överdrivna”, Landstingsvärden
nr 11 (1985), s. 11.
189 Anna Eklund, ”AIDS-smittan spräcker sjukvårdens resurser”, Kvällsposten 15 maj 1985.
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massmedia”, förklarade Westerlund, men utvecklingen var sådan att ”jag måste
vidta denna extraordinära åtgärd”.190 Sam Nilsson sade sig dock ha förståelse
för Westerholms okonventionella begäran. ”AIDS-problemet är ju något alldeles extra ordinärt och jag förstår Din oro”, skrev han i sitt svar. ”Jag har därför
omgående tagit mig friheten att informera såväl TV1s som TV2s berörda redaktioner om innehållet i Ditt brev och vädjat till programdirektörerna att informera Dig om ett program kan bli en följd av Din framstöt”.191
Aids innebar så ett brutalt uppvaknande till en ny, eller om man så vill, nygammal medicinsk verklighet. Inte bara det att man inte visste vilka som bar på
smittan, eller ens om och i så fall vilka smittade som skulle komma att insjukna,
även sjukdomens nedbrytande symtom och den tillsynes mycket snabba, näst
intill ostoppbara smittspridningen skrämde. Inte enbart individen var hotad,
hela samhällsgemenskapen uppfattades vara i fara. När den socialdemokratiska
regeringen i början av maj 1985 offentliggjorde beslutet att sammankalla ”en
svensk aidsdelegation”, direkt underställd regeringen och under ledning av socialminister Gertrud Sigurdsen, var det därför uppenbart att det skulle uppfattas
som en bekräftelse att situationen togs på allvar. ”Det fanns anledning för regeringen att göra en markering”, förklarade Sigurdsen samtidigt som hon underströk att nationens beredskap var god. ”Vi har ett bra utgångsläge jämfört med
många andra länder när det gäller att hindra spridningen. Genom att sätta in
kraftfulla och samordnade insatser har vi förhoppningen att kunna bemästra
problemet. Det är därför som regeringen nu skapar ett särskilt organ som kan
vara snabbt framme med analyser och förslag”.192
Aidsdelegationen skulle med andra ord vara något att sluta upp kring, en lika
stark som konkret symbol för nationell stabilitet, enighet och framtidstro. Det
är också tydligt att beslutet kom att svara mot mångas förväntningar. ”Det hör
inte till vanligheterna att regeringen tillsätter en delegation för att bekämpa en
sjukdom, än minde att en av regeringens mest inflytelserika medlemmar sätter
sig själv som ordförande”, konstaterade Svenska Dagbladets ledarsida. Men den
situation aids skapat var fullständigt unik. ”Saken kunde bokstavligen ej vara
allvarligare. För närvarande finns det, enligt vetenskap och beprövad efterenhet,
ingen bot att erbjuda”.193
Strax efter regeringsbeslutet svarade också Barbro Westerholm på det brev
professor Hans Wigzell skickat någon månad tidigare. ”Kära Hans”, inledde
hon sitt korta brev.
I myndigheter skall man ju avföra ärenden ur diariet genom att besvara dem, helst skriftligt. Som Du ju redan förstått så har Din skrivelse till mig angående AIDS haft sin effekt
och Gertrud Sigurdsen har nu skapat den krisgrupp Du efterlyste. Jag tycker att det var
Brev från Barbro Westerholm till Sam Nilsson, 29 april 1985, SoS 106-263/85.
Brev från Sam Nilsson till Barbro Westerholm, 6 maj 1985, SoS 106–263/85.
192 Ledare, ”AIDS allvarligaste epidemihotet. Läkare kräver tvångslag”, Dagens Nyheter 11 maj
1985.
193 Ledare, ”Sjukdomen till döden”, Svenska Dagbladet 12 maj 1985.
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ett utmärkt initiativ Du tog. Det fick fart på skeendena. Med vänlig hälsning, Barbro
Westerlund.194

Sammanfattning
Vad som under början av 1980-talet först beskrevs som ett begränsat, amerikanskt storstadsproblem, eskalerade under första hälften av 1985 till ett nationellt kristillstånd: en svensk aidsepidemi.
Redan i de första medicinska rapporterna beskrevs aids som en ny, skrämmande och gåtfull sjukdom, en sjukdom vilken läkarna stod såväl oförstående
som maktlösa inför. Tidigt realiserades också aids mediala, dramatiska potential.
Dess starka kopplingar till blod, sex och droger, vanställande sjukdom och död,
skapade en skrämmande framtidsbild som ytterligare förstärktes av sjukdomens
okända ursprung och epidemins oklara, men fruktade, konsekvenser. I såväl
medicinska som mediala sammanhang knöts aids snabbt till det avvikande,
onormala och normbrytande. Tidigt hördes dock röster om att inte tillräckligt
mycket gjordes tillräckligt snabbt, att det faktum att det i första hand var homosexuella män som drabbats fördröjde, rent av förhindrade, nödvändiga åtgärder.
Som ansvarig myndighet var dock Socialstyrelsen tidigt ute genom att kalla till
ett medicinskt expertmöte kring aids i december 1982, det vill säga redan i direkt samband med att de första svenska aidsdiagnoserna var på väg att ställas
(om än inte offentliggjorts). Under 1983 kom även beslut som möjliggjorde
epidemiologisk övervakning, skärpta sjukhusrutiner och ökad kunskapsspridning, inte minst bland vårdpersonal. Andra åtgärder, som rekommendationen
att homosexuella män av smittskyddsskäl borde avstå från att lämna blod, etablerandet av specialiserade hälsomottagningar riktade direkt till homosexuella
män, informationsinstatser riktade till homosexuella män etc., initierades dock
av andra, ofta ideellt arbetande gayaktivister, läkare och övrig sjukvårdspersonal. Olika uppfattningar om epidemins omfattning och utveckling skapade
också i sig stridigheter kring vilka åtgärder som kunde anses lämpliga. Framförallt väckte behovet av mer allmänna informationsinsatser stor diskussion då det
– inte minst hos RFSL och Socialstyrelsen – fanns skilda uppfattningar om vem
som skulle svara för informationen, om vilka råd som skulle ges, till vem och på
vilket sätt. Kombinationen av ett starkt engagemang och en ökande känsla av
nödvändighet skapade samtidigt nya sammarbetet, organissationer och sammanhang. Men genom att vissa aktörer gjorde – eller tvingades att göra – den
nya sjukdomen till en del av den homosexuella befrielsekampen, upprätthölls
och förstärktes på samma gång en redan initialt stark kopplingen mellan aids
och (manlig) homosexualitet, mellan smitta och (manliga) homosexuella kontakter.
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Brev från Barbro Westerholm till Hans Wigzell, 21 maj 1985, SoS 106-268/85.

I takt med ökande immunologiska, virologiska och epidemiologiska kunskaper, förändrades dock aids allmänna status. Identifikationen av ett enskilt
smittämne medförde en mer konventionell medicinsk förståelse av sjukdomen
och gjorde den, åtminstone i teorin, på åtkomlig för såväl behandling som förebyggande vaccination. Att infektionen orsakades av ett tidigare okänt virus,
överförbart genom blod och sex klargjorde också att ”alla” kunde drabbas. Vid
sidan av de sjuka skapades samtidigt en betydligt större och mer svårgripbar
kategori – de smittade, med eller utan symtom, med eller utan vetskap om att
de bar på det dödliga viruset men alla utgörandes en potentiell risk att föra
smittan vidare. Men genom antikroppstestet blev epidemin samtidigt både mer
konkret och mer synlig, och därmed även på ett helt nytt sätt åtkomlig för olika
typer av intervention. Den mediala bevakningen var här central. Massmedia var
alltså inte en passiv förmedlare av medicinska fakta och nya vetenskapliga rön
utan kom – genom att exponera expertuttalanden, myndighetsåtgärder och en
allt mer intensiv politisk aktivitet – att fungera som en arena där olika föreställningar och tolkningar av den svenska aidsepidemin, vad den innebar och hur
den skulle bemötas, kom att utvecklas, etableras, ifrågasättas och förstärkas.
En svensk aidsepidemin kom alltså över tid att erkännas både som en allvarlig realitet och som en snabbt allt starkare hotbild. Jämfört med den initiala
osäkerheten framstår enigheteten våren 1985 som i det närmaste total: aids var
en exceptionell utmaning som krävde en lika kraftfull som omedelbar samhällsreaktion. Beslutet att tillsätta en svensk aidsdelegation svarade därför mot både
fakta och känsla, motiverat både av den pågående smittspridningen och av ett
växande hot om en potentiellt fullskalig nationell katastrof.
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Ansikten: ”oron”
Jag väntar just på ett brev från Södersjukhuset. Det ska ge mig besked om jag är antikroppspositiv eller inte. Plötsligt har jag gripits av oro. Trots att jag tidigare testat mig med
negativt resultat. Jag känner oro. En oro fylld av ångest. Vad gör jag om jag är positiv?
Vilka förhoppningar får jag ge upp? Hur ska jag lägga om mitt liv? Jag blir yr i huvudet…
Förstadier till AIDS? Nej, naturligtvis inte.
Jag har sedan länge bestämt mig för att inte vara rädd. Om jag är positiv är det bara att
konstatera fakta och försöka hålla mig i trim så gott det går. En lite överkäck inställning, ett
sätt att hålla oron borta.
Kanske blir jag orolig för att jag har jobbat så mycket med AIDS den senaste tiden.
Mina tankar har kretsat kring sjukdomen och jag har känt mig pressad. All ångest och all
rädsla bara väller upp i korta, men intensiva, perioder.
Jag är orolig för mig själv, mina vänner och för vår situation som bögar i samhället.
Varje gång lyckas jag bekämpa oron. Det går över. Jag lyckas tala mig till lugn.
AIDS handlar om döden. Om att i unga år ställas öga mot öga mot ett hot. Det hotar
och oroar en grupp i samhället, som redan bär på ångest. En grupp som sedan barnsben har
lärt sig att betrakta sig själva som mindre värda. En sorts andra klassens medborgare.
Jag vill inte se mig själv så. Hela min uppväxt har varit ett försök att bekämpa sådana
tankar, både hos mig själv och i min omgivning. Mitt liv skulle bli en kamp. Rak rygg och
stolt blick.
Mamma är orolig för mitt liv. Hennes bild av bögar var ensamma och jagande äldre farbröder som ingen tyckte om. De var bittra och olyckliga. Hon ville inte att jag skulle behöva
gå igenom det.
Men för mig innebar upptäckten av att vara bög något bra. Ja, inte först. Men efter att ha
jobbat med det och fått kontakt med gay-världen kunde jag identifiera mig, se att det inte var
något konstigt med att vara bög.
Så kom AIDS! Skit och helvete. Det var bara det som fattades.
Ibland vill jag bara gråta. Det ska jag göra. Hur vi än vänder och vrider på det känns
AIDS djävligt hopplöst. Just nu. Snart kommer behandling och kanske vaccin. Men just nu
känns det hopplöst. Och då ska man gråta.
Varför just jag, varför just vi?195
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Voss (1985), s. 20.

Del 2: Reaktionen 1985-1989

I denna andra del kommer jag att lyfta fram den officiella svenska samhällsreaktionen under den period som studeras. I fokus är den breda svenska aidsdebatten, dess förändring och gränser, och den officiella svenska aidspolitiken,
dess utveckling, innehåll och konsekvenser. Greppet blir med andra ord brett.
Jag kommer att ställa en rad frågor om hur bemötandet av epidemin inte bara
formades av utan också påverkade sin samtid, om hur den nya sjukdomen och
epidemin diskuterades och förstods i relation till andra aktuella samhällsproblem och samtidsfenomen. Avsnittet är disponerat i fyra löst avgränsade kronologiskt-tematiska kapitel. Aidsdelegationen beskriver delegationens roll och funktion och de medicinska, mediala och politiska förutsättningar som rådde i samband med dess bildande våren 1985. I Åtgärderna diskuteras olika lagstiftningsåtgärder och andra mer formella beslut kopplade till ambitionen att begränsa
epidemins spridning, dess verkningar och effekter. Känslorna behandlar hur olika
sjukdomsbilder och sjukdomsuttryck skapades, förmedlades och påverkade
såväl den mer kollektiva svenska aidsdebatten som smittades och sjukas mer
personliga upplevelser. Här analyseras även hur hiv och aids påverkade och
omvandlade den svenska sjukvården, dess normbildning, prioriteringar och
organisation. I Kampanjerna 1987-1989 återvänder analysen till aidsdelegationen
och de tidiga nationella informationskampanjerna som hade delegationen som
avsändare.

2.1 Aidsdelegationen
Den svenska aidsdelegationen tillsattes genom ett enhälligt regeringsbeslut den
9:e maj 1985. Delegationen samlade företrädare för de två största riksdagspartierna, berörda departement, myndigheter, landsting och kommuner. Statsrådet
Gertrud Sigurdsen fungerade som ordförande och övriga ledamöter hämtades
från politisk och samhällsadministrativ toppnivå: Socialdemokraterna representerades av riksdagsledamoten Ivar Nordberg, Moderata samlingspartiet av det
tidigare stadsrådet Elisabeth Holm. Från Socialdepartementet deltog statssekreterare Ingemar Lindberg och med fanns även statsepidemiolog Margareta Böttiger, Socialstyrelsens generaldirektör Barbro Westerholm och föreståndaren för
Statens bakteriologiska laboratorium, professor Lars Olof Kallings. Landstingsförbudet företräddes av Gunnar Hofring och Kommunförbundet av Göte
Andersson, båda Socialdemokraterna. Även immunologiprofessor Hans Wigzell
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medverkade i delegationen, tillsatt som representant för den medicinska forskningen.1 I regeringsbeslutet angavs dessutom att en ”referensgrupp” av olika
organisationsföreträdare skulle knytas till delegationen, allt för att öka möjligheten till fördjupad diskussion och informationsutbyte.2 Också uppdraget formulerades brett. I en kortfattad bilaga till regeringsbeslutet beskrevs delegationens huvuduppgifter i punktform:
•
•
•
•
•

samordna arbetet inom alla samhällets områden med att begränsa spridningen av
sjukdomen AIDS
följa och initiera angelägen forskning på området samt ta initiativ till de åtgärder
som detta kan föranleda
bedöma behovet av och initiera information till riskgrupper, vårdpersonal, allmänhet m.fl.
bedöma och påtala behovet av omedelbara åtgärder t.ex. frågor om lagstiftning
bedöma angelägna resursbehov.3

Aidsdelegationens huvuduppgift var alltså att samordna det nationella aidsarbetet, följa och initiera forskning och andra centrala åtgärder (inte minst informations- och lagstiftningsåtgärder) samt bedöma angelägna resursbehov. Då delegationen även fick ta upp ”andra frågor som rör AIDS”, och i princip obegränsade ekonomiska resurser ställdes till dess förfogande, är det uppenbart att den
gavs ett mycket vidsträckt mandat.4
Delegationens officiella, mer förvaltningstekniska status var dock oklar.
Formellt tillsattes delegationen inom Socialdepartementet, och var därmed direkt underställd regeringen. Men enligt den långtgående förvaltningsdualism
som länge präglat svensk statsförvaltning – där departementens uppgift är att
bereda regeringsärenden och ämbetsverkens att självständigt sköta verksamheten inom sitt område – var det egentligen Socialstyrelsen som hade det övergripande ansvaret för det nationella smittskyddsarbetet. Ur ett förvaltningsperspektiv måste därför delegationen ses som en okonventionell för att inte säga

Övriga ledamöter var Måns Lönnroth och Anders Lönnberg, politiskt sakkunniga på statsrådsberedningen respektive socialdepartementet. Till delegationen knöts även departementssekreterare Birgitta Liliewall och kammarrättsassessor Christer Lindau som juridiskt sakkunniga. Protokoll vid regeringssammanträde nr 41, 9 maj 1985, ADA F 9:2. Socialdepartementet, departementsprotokoll § 162 ”Förordnanden i AIDS-delegationen”, ADA F 9:2.
2 I beslutet angavs uttryckligen att representanter för Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
(RFSL), Föräldraföreningen för blödarsjuka i Sverige (FBIS) och fackliga organisationer borde
ingå i en referensgrupp. I ”Organisationsgruppen”, som gruppen kom att kallas, ingick därför
förutom RFSL och FBIS även Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU), Riksförbundet för
läkemedelsmissbrukare (RFHL), Riksförbundet Föräldraföreningen Mot Narkotika (FMN),
Venhälsan (Södersjukhuset) samt fackförbunden LO, TCO och SACO/SR. Från och med 1986
deltog även Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS).
3 Bilaga till Protokoll vid regeringssammanträde nr 41, 9 maj 1985, ADA F 9:2.
4 Ibid. Kostnaderna för delegationens arbete skulle bestridas från femte huvudtitelns kommittéanslag, det vill säga tas från de resurser som var avsatta för epidemiberedskap (vilket var ett så
kallat förslagsanslag som fick överskridas, i princip oändligt, vid behov).
1
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helt unik organisation då den kom att ägna sig åt direkta förvaltningsuppgifter.5
Valet att tillsätta en nationell aidsdelegation bör dock inte i första hand uppfatttas som ett underkännande av svenska myndigheters tidigare arbete. Beslutet
bör snarare betraktas som en indikation på vilket omfattande och komplext
problem epidemin ansågs vara. Aids betraktades kort sagt som en samhällsfara
som var olämplig, ja rent av omöjlig, för en enskild myndighet att hantera.6
På grund av sin sammansättning och organisation kom delegationen att få en
starkt konsensusskapande karaktär. Genom att samla ledande politiker, högt
uppsatta tjänstemän och myndighetsföreträdare försökte regeringen alltså skapa
förutsättningar för att snabbt – i extremfallet vid sittande bord – kunna diskutera fram en hållning som kunde presenteras som gemensam och nationell.7
Den parlamentariska basen breddades ytterligare i januari 1986 då de övriga tre
riksdagspartierna – Centerpartiet, Folkpartiet och Vänsterpartiet kommunisterna – inbjöds att utse egna delegationsledamöter. Några starka krav på representation hade visserligen inte framförts. Regeringsbeslutet betraktades ändå, åtminstone av Folkpartiet, som en direkt konsekvens av partiets kritik mot att
aidsarbetet gick för långsamt och präglades av, som man skrev i en partimotion,
”senfärdighet och obeslutsamhet”.8 En bred uppslutning bakom beslut och
åtgärder eftersträvades av både regeringen och oppositionen. Allvaret i uppgiften förutsatte att de politiska besluten präglades av ”en bred politisk enighet”,
markerade riksdagsledamoten Ann-Cathrine Haglund, Moderata samlingsparBarbro Lewin, ”AIDS-delegationen. En studie i den svenska förvaltningspolitikens omvandling”, opublicerad B-uppsats i statsvetenskap höstterminen 1987, Uppsala universitet, s. 18–20.
Lewin noterar hur det över tid sker en glidning i delegationens beslutsformuleringar. Från att man
inledningsvis beslutat ”uppdra” åt olika myndigheter att göra vissa saker, användes efter ett par år
allt oftare formuleringar där delegationen istället valde att ”uttala” vad en viss instans ”bör” göra.
För svensk förvaltningstradition i allmänhet, se Olof Petterson, Donald Söderlind, Förvaltningspolitik (Stockholm: Publica, 1993), kap. 1 och 2.
6 Delegationens egna administrativa resurser var dock små även om det snabbt skapades ett
delegationssekretariat av handplockade medarbetare. Sommaren 1985 anställdes tre läkare som
sekreterare på halvtid: docent Johan Wallin från hudkliniken vid Akademiska sjukhuset i Uppsala,
docent Eric Sandström från Venhälsan på Södersjukhuset samt infektionsläkaren Lars Moberg
från Roslagstulls sjukhus (Moberg slutade dock redan våren 1986 och ingen anställdes i hans
ställe). I februari 1986 knöts en informationsansvarig till delegationen, medicinjournalisten David
Finer. Strax därefter anställdes Håkan Wrede som delegationens huvudsekreterare. Wrede kom
närmast från posten som kanslichef på Stor-Stockholms hyresgästförening och hade dessförinnan
arbetat som politisk sekreterare för Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting.
7 Delegationens dagordning eller diskussioner var uppenbarligen inte tänkta att bli offentliga
innan man enats kring en gemensam ståndpunkt. Redan vid delegationens andra sammanträde
uppmanade exempelvis Gertrud Sigurdsen delegationsledamöterna att ”på förekommen anledning” inte informera om de diskussioner delegationen förde, en uppmaning som helt enkelt
betydde ”Håll tyst!”, konstaterade Socialstyrelsens avgående Barbro Westerholm i Dagens Nyheter
strax därefter. AD protokoll 27 juni 1985, ADA F 9:2. Karen Söderberg, ”Barbro Westerholm
håller med socialarbetarna: En lång väg mellan skrivborden och fältet”, Dagens Nyheter 15 juli
1985.
8 RD protokoll 1985/86:75, 10 februari 1986, s. 74. Motion till riksdagen 1985/86:So416 av
Bengt Westerberg m.fl. (FP). Som Folkparitets ledamot i aidsdelegationen utsågs Socialutskottets
ordförande riksdagsledamot Daniel Tarschys. Centern representerades av riksdagsledamot Rosa
Östh och Vänsterpartiet kommunisterna av riksdagsledamot Jörn Svensson.
5
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tiet. Även Centerpartiets Rosa Östh betonade starkt betydelsen av nationell
enighet. ”Det känns bra att alla synes vara besjälade av en vilja till politisk samling i arbetet mot aids”, kommenterade hon frågan i riksdagen. ”Det här är inte
en fråga som lämpar sig för partipolitisk profilering och prestige”.9
Förutom den parlamentariska breddningen tillkom inga nya ledamöter i delegationen.10 Ett konkret förslag om att en representant för infektionsläkarna
borde ingå avvisades med motiveringen att även andra ”specialistfunktioner” i
sådant fall borde beredas plats.11 Inte heller hörsammades RFSL:s krav på full
representation, något som förbundet till en början satt som villkor för sitt samarbete.12 Att delegationen inte hade någon beteendevetenskaplig kompetens
eller strikt vetenskaplig expertis bland sina ledamöter (undantaget immunologiprofessor Hans Wigzell) har även det beskrivits som en konsekvens av att det
fanns en rädsla för att intressekonflikter och särintressen skulle äventyra delegationens generella uppdrag och neutrala status.13 Övriga organisationer var
istället hänvisade till de samrådande och rådgivande referensgrupperna, en lösning som dock inte var utan konflikter.14 Redan sommaren 1985 lämnade både
RFSL:s och Venhälsans representanter referensgruppsarbetet i protest mot vad
som uppfattades som ”skendemokrati”. Utrymmet för ifrågasättande och debatt angavs av organisationerna som litet: viktiga beslut upplevdes som avgjorda
redan på förhand. Men att såväl Venhälsan som RFSL snart återkom i referensgruppsarbetet (Venhälsan utsåg en ny representant inom någon månad, RFSL
valde att åter delta i arbetet från och med början av 1986) tydliggör samtidigt
aidsdelegationens såväl formellt som informellt starka position: den som önskade vara en del av det nationella svenska aidsarbetet kunde inte ställa sig utanför.15
Citat från RD protokoll 1985/86:109, 4 april 1986, s. 16. Den engelska statsvetaren Claire Byron
skriver att anledningen till att samtliga riksdagspartier inte inbjöds från början var att man från
regeringens sida ville undvika att delegationen skulle domineras av politiker. Byron (1999), s. 34.
Att regeringen i början av 1986 tycks ha omvärderat sin tidigare ståndpunkt kan ses som dels en
konsekvens av en växande kritik mot såväl regering som delegation (och där ett involverade av
övriga riksdagspartier inte bara förde med sig en möjlighet till ökad enighet, utan också begränsade möjligheterna till öppen kritik), dels som en indikation på en allt allvarligare syn på epidemin
och dess utveckling (och där ett förstärkande av delegationens organisation uppfattades som
nödvändig för att möta ett ökande hot).
10 Departementssekreterare Hans Lundborg, narkotikasamordnade på Socialdepartementet,
deltog från 1986 i egenskap av sakkunnig. AD protokoll 28 januari 1986, ADA F 9:1.
11 AD protokoll 2 april 1986, ADA F 9:1.
12 Håkan Bergström, ”De homosexuella ställer krav: Avskriv tanken på tvångslag”, Svenska Dagbladet 12 maj 1985.
13 Jfr Byron (1999), s. 35.
14 Förutom ”Organisationsgruppen”, som alltså tillsatts redan i samband med regeringens delegationsbeslut våren 1985, skapades sommaren 1985 en ”Storstadsgrupp” med representanter från
de tre storstadsområdena, 1986 en ”Informationsgrupp”, 1987 en ”Arbetsmarknadsgrupp” och
1990 en ”Invandrargrupp”.
15 Minnesanteckningar förda vid ”Organisationsgruppen” den 15 oktober 1985 samt 27 januari
1986, ADA F 9:2. Den samförståndsambition som delegationen är ett exempel på är också något
som brukar framhållas i internationella jämförelser, ibland förklarad som ett resultat av en längre
svensk politisk kultur av centraliserade lösningar och sökandet av kompromisser, ibland som en
9
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Delegationen skulle alltså både fungera och uppfattas som navet i det officiella bemötande av epidemin, en nationellt enande kraft där varken partipolitiska
överväganden, enskilda myndighets- eller organisationsintressen skulle tillåtas ta
överhanden. Det mediala intresset var också enormt, vilket förstärkte delegationens status, betydelse och funktion. ”Varje möte med AIDS-delegationen
bevakades av TV och press”, minns SBL:s Lars Olof Kallings delegationssammanträdena i sina memoarer. ”När dörrarna slogs upp efter mötena stod där en
mur av journalister med mikrofonerna i högsta hugg, och kamerorna blixtrade.
Det var som vid tillkännagivandet av nobelpriset i litteratur”.16
Kunskapsläget
Det rådde fortfarande en betydande osäkerhet kring den nya sjukdomens utbredning, prognos och möjliga behandling.
En första svårighet var kopplat till infektionens breda kliniska spektrum. Infektionsförlopp och symtombild varierade starkt från individ till individ, något
som gjorde både diagnosarbet och epidemiologiska uppskattningar vanskliga.
En del drabbades redan i samband med smittotillfället av en primärinfektion
med akuta förkylningsliknade symtom som feber, hudutslag eller halsbesvär,
medan andra var helt symtomfria. Att man smittats kunde alltså misstas för en
vanlig förkylning, eller kanske än värre, inte märkas alls. Men även över tid var
infektionsförloppet lika varierande som komplext. En del smittade tycktes förbli mer eller mindre symtomfria medan andra drabbades av en rad allvarliga
sjukdomssymtom, ibland dock utan att diagnosen aids formellt kunde ställas.
Undergrupperingar som ARC (AIDS-related complex) och LAS (lymfadenopatiefynd) föreslogs därför markera olika ”förstadier” till aids, stadier som dock
inte alltid tycktes leda till ett slutligt insjuknande i aids. Gränsdragningsproblematiken var alltså svår och den kliniska nyttan med att dela in infektioner i olika
stadier ifrågasattes, dels på grund av den osäkra prognosen, dels på grund av att
infektionssymtom kunde försvinna lika plötsligt som de uppkommit. Infektionen tycktes dessutom kunna påverka i princip alla kroppens organ. Förutom att
smittade därför lätt kunde missas (då infektionssymtomen kunde tolkas bero på
något annat) kunde smittade också dyka upp var som helst inom sjukvården,
något som föranledde en mer generellt ökad vaksamhet. ”Patienter som infekterats med HTLV-III kan uppvisa ett spektrum av olika symtom: opportunistiska infektioner, tumörsjukdomar, immunologiska rubbningar och autoimmuna
fenomen”, sammanfattade Roslagstullsläkarna Anders Sönneborg och Inger
Julander det kliniska kunskapsläget i maj 1985. Det var också i högsta grad osämer praktisk konsekvens av att toleransen för invändningar och öppen opposition helt enkelt är
mindre i en situation av akut nationell kris. Se exempelvis Fox, Day, Klein (1989), s. 104. Byron
(1999), s. 34–5. von Walden Laing (2001), s. 67. Konsensusambitionen är också något som brukar framhållas av aktörerna själva, se exempelvis Kallings (2005), s. 116. För en mer kritisk hållning till samförståndsmodellen, se Sörberg (2008), s. 48–50.
16 Kallings (2005), s. 120.
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Bild 2:1. Symtompyramiden. Ur
Malena Ivarsson,
Sex och kära lekar
(1986).

kert ifall alla som exponerats verkligen skulle komma att insjukna. ”En del individer, troligen merparten, förblir helt asymtomatiska, och det enda tecknet på
att individen mött smittämnet kan då vara påvisandet av HTLV-IIIantikroppar”.17
En andra mer specifik svårighet rörde tolkningen av antikroppstestet. I takt
med att kommersiella tester kom ut på marknaden under början av 1985 ökade
möjligheterna till en mer omfattande testverksamhet. Tidigt stod det dock klart
att man genom antikroppstest inte skulle kunna hitta alla dem som smittats.
Testerna bedömdes visserligen som tillförlitliga, även om antikroppsnivån hos
nysmittade kunde vara så låg att testet utföll negativt. Även sent i infektionsförloppet måste testresultatet tolkas med viss försiktighet då immunsystemet
var så påverkat att kroppens förmåga att producera antikroppar helt gått förlorad. Ett teoretiskt alternativ till antikroppstestet var att isolera själva viruset.
Men metoden var tids- och resurskrävande och användes endast i undantagsfall.
För att antikroppstestet skulle bli rättvisande råddes därför oroliga att vänta
minst tre månander mellan misstänkt smittotillfälle och provtagning, och vid
tveksamma fall bland svårt sjuka, komplettera antikroppstestet med ytterligare
provtagning alternativt ett virusisoleringsförsök. Till dess ett definitivt och me17 Anders Sönnerborg, Inger Julander, ”AIDS och AIDS-relaterade sjukdomar – kliniska manifestationer och behandling”, Läkartidningen volym 82, nr 20 (1985), s. 1877. Uppfattningen att alla
smittade inte nödvändigtvis skulle komma att insjukna och dö till följd av aids delades även av
bland annat Socialstyrelsen. ”Av dem som har smittats, men inte har några symtom, kommer
antagligen några få procent att bli sämre och så småningom få AIDS”, skrev man exempelvis i
maj 1985 i informationsbroschyren ”Vad alla bör veta om AIDS” riktad till allmänheten. Socialstyrelsen, ”Vad alla bör veta om AIDS”, broschyr (Stockholm: Socialstyrelsen, 1985).
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dicinskt säkerställt besked kunde ges, råddes därför alla de som misstänkte att
de utsatts för smitta att iaktta samma försiktighet som om de hade smittats.18
Trots viss osäkerhet innebar ändå möjligheten till storskaliga antikroppstest
en betydande diagnostisk och epidemiologisk förändring, både. I juni 1985
meddelade den amerikanska smittskyddsmyndigheten CDC att ett positivt antikroppstest var nödvändigt för att diagnosen aids formellt skulle kunna ställas.
Antikroppstester gav också en möjlighet att få en överblick över hur viruset var
spritt genom såväl riktade testprogram som bredare screeningundersökningar.
Även säkerheten inom sjukvården kunde öka, exempelvis i samband med blodgivning och blodtransfusion.19 Stridigheter blossade dock snart upp kring vad
det nya viruset skulle heta. Skulle man använda det franska LAV, det amerikanska HTLV-III, eller var en kombination av dem båda att föredra, det vill
säga LAV/HTLV-III alternativt HTLV-III/LAV? Valet av formell terminologi
var inte enbart en markering om vilken forskargrupp som först ansågs ha identifierat viruset, den franska under ledning av Luc Montaigner eller den amerikanska under Robert Gallo, utan konflikten gällde i högsta grad både nationell
vetenskaplig prestige och stora ekonomiska belopp. ”Den som kan beviljas
världspatent på upptäckten kan glädjas åt inkomster från de antikroppstest som
används för screening, inkomster som snabbt klättar till miljardnivå”, skrev
Läkartidningen i slutet av 1985 i en kommentar till de upptrappade motsättningarna. Låsningen blev till sist så stark att WHO sommaren 1986 introducerade
ett helt nytt namn – human immunodeficiency virus – och en ny förkortning, HIV,
ett namn som i svensk översättning blev humant immunbristvirus.20
Den mest akuta svårigheten var ändå att behandlingsalternativen för dem
som insjuknat var så begränsade. Några mediciner för att bryta, begränsa eller
fördröja infektionsförloppet fanns helt enkelt inte. Insatserna fick därför inriktas på psykologiskt stöd och på att efter bästa förmåga försöka hantera de
många olika sjukdomstillstånd som följde i infektionens spår. Men inte heller
den strategin var speciellt lyckosam. ”Tyvärr har vi många gånger inte någon
bra behandling att erbjuda”, tvingades läkarna erkänna.21 Den formella informGunnel Biberfeld, Margareta Böttiger, Peter Biberfeld, ”HTLV-III-infektioner och AIDS –
aktuell epidemiologi och serologi”, Läkartidningen volym 82, nr 20 (1985), s. 1870. Anders Sönnerborg, m.fl., ”Primär LAV/HTLV-III-infektion – febril lymfkörtelsjukdom med halsont”,
Läkartidningen volym 82, nr 42 (1985), s. 3616. Hans Gaines, m.fl. ”LAV/HTLV-III-infektion
trots negativ serologi”, Läkartidningen volym 82, nr 46 (1985), s. 4002.
19 Epstein (1996), s. 91–2.
20 Osign., ”Vad ska LAV/HTLV-III heta? Namnet viktigt i patentstrid”, Läkartidningen volym 82,
nr 47 (1985), s. 4131. Osign., ”HIV ny förkortning för AIDS-viruset LAV/HTLV-III”, Läkartidningen volym 83, nr 36 (1986), s. 2905. Konflikten fick storpolitiska konsekvenser. Den avslutades
formellt genom att amerikanske presidenten Ronald Reagan och den franske premiärministern
Jacques Chirac i mars 1987 skrev under ett avtal där amerikanska National Institute of Health
(NIH) och det franska Pasteurinstitutet delade på patentet och därmed även på intäkterna.
Grmek (1990), s. 76–7.
Lars Olof Kallings, ”Nobelpris även till Gallo för upptäckten av aidsviruset?”, Läkartidningen
volym 105, nr 46 (2008), s. 3309–10.
21 Sönnerborg, Julander (1985), s. 1880.
18
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ationen från Socialstyrelsen var lika nedslående. ”Terapi mot den grundläggande infektionen saknas”, konstaterades det i det Meddelandeblad om aids som
sändes ut till den svenska sjukvården i början av 1985. ”Man hoppas på att så
småningom få fram ett vaccin […] Förebyggande åtgärder är idag det enda
sättet att begränsa smittspridningen”.22
En svensk aidsepidemi
Smittan fortsatte att spridas i allt vidare cirklar. I början av juni 1985 hade SBL
konstaterat att sammanlagt 24 personer i Sverige insjuknat i aids varv hälften
avlidit. Två av de avlidna, en man och ett barn, hade smittats genom de importerade faktorpreparat de använt för att behandla sin hemofili. De övriga som
insjuknat var alla yngre och medelålders homo- och bisexuella män. Antalet
kända smittade räknades i några hundratal, en siffra som dock växte snabbt i
takt med att allt fler testades.23
Det rådde alltså ingen tvekan om att en svensk aidsepidemi redan var ett faktum. Tonen i massmedia blev också allt mer uppjagad, ytterligare förstärkande
en känsla av osäkerhet och hot. ”Smittan sprids rekordsnabbt”, skrev Aftonbladet i slutet av maj 1985. ”Det värsta är att man kanske inte alls är medveten om
att man är smittad. Man kan bära på aids men vara helt symtomfri”.24
Från utlandet kom än mer skrämmande larmrapporter. I USA räknades antalet sjuka i tiotusentals, upp mot en miljon amerikaner befarades vara smittade.
Utvecklingen i Centralafrika beskrevs som katastrofal. Den knapphändiga informationen gjorde visserligen bilden fragmentarisk. Allt talade dock för att
miljontals män, kvinnor och barn redan smittats, en siffra som också uppfattades kunna mångdubblas på bara några få år.25 Trots de olikheter som fanns
mellan länderna befarades den svenska epidemin följa den amerikanska, om än
med en tidsmässig fördröjning på mellan 18 och 24 månader. Sett till antalet
smittade och sjuka följde nämligen den svenska epidemin samma kusliga lagbundenhet med en fördubbling av antalet insjuknade varje halvår. Antalet
kända smittade var visserligen förhållandevis litet, men det så kallade mörkertalet befarades vara stort. För varje känd aidspatient uppskattades det därför finnas tio gånger fler med infektionssymtom och hundra gånger fler med antikroppar, de flesta ovetande om att de kunde ha smittats. De fall man kände till
sades därför bara utgöra toppen av ett isberg, en dramatisk metafor som omedelbart fick fäste i såväl vetenskapliga som massmediala sammanhang.
Framtiden skrämde. Följde den svenska epidemin mönstret skulle antalet
sjuka snart räknas i tiotusentals, konstaterade Svenska Dagbladet oroat i en ledare.
Socialstyrelsen (1985a), s. 5. Se även Socialstyrelsen (1985c).
Per Lundbergh, ”Tillämpa smittskyddslagen på HTLV-III-smittade! Ge bättre stöd till vårdpersonal och anhöriga”, Läkartidningen volym 82, nr 28–29 (1985), s. 2495.
24 Madeleine Gedin, ”Smittan sprids rekordsnabbt”, Aftonbladet 27 maj 1985.
25 Inger Atterstam, ”Känd vaccinforskare om aids: Hot mot hela världen” Svenska Dagbladet
12 maj 1985. Elisabeth Wiechel, ”60 miljoner aids-smittade”, Expressen 24 september 1985.
22
23
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hela samhället.26 Beskrivningen av epidemin präglades av dubbelhet: å ena sidan gick
den att beskriva i termer av offentlig statistik över antalet smittade och sjuka; å andra
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rädsla. ”Aidsepidemin
rullar fram i två olika
former”, skrev Dagens Nyheter explicit. ”Den ena fysisk bland de smittade och
sjuka, den andra psykisk inom en först nyfiken, sen, som nu, oroad och möjligen framöver desperat och panikslagen allmänhet”.27 Det fanns till och med dem
som menade att ”skräcken för aids” kunde vara farligare än den nya sjukdomens mer direkta fysiska konsekvenser. ”Vid alla epidemier finns en risk för
masshysteri eller massparanoia, speciellt om smittämnet är en smula gåtfullt”,
konstaterade en läkare i Svenska Dagbladet hösten 1985; även om samhället snart
säkerligen skulle kunna begränsa smittspridningen och hantera sjukdomen medicinskt skulle det bli svårare att övervinna den så kallade ”aids-effekten”, att
människor av rädsla för smitta skulle börja ta avstånd från varandra, bli misstänksamma och skrämda.28
Epidemin befarades alltså inte enbart leda till ett stort antal smittade och
sjuka, utan också till polarisering och splittring, till ett nedbrytande av samhällsgemenskapen som till och med kunde uppfattas mer hotfull än sjukdomen i sig.
Diskussionen stannade dock inte enbart vid ett särskiljande mellan smittade
och (ännu?) osmittade. Det gjordes även en tydlig uppdelning mellan smittade
baserad på hur man smittats. Sjukdomens koppling till synd, skam och skuld var
ibland lika explicit som självpåtagen. ”Aids är en sjukdom för samhällets avLedare, ”Död – eller digerdöd?”, Svenska Dagbladet 2 oktober 1985.
Ledare, ”Aids: kapplöpning mot tiden”, Dagens Nyheter 21 maj 1985.
28 Jonas Åberg, ”Läkare om samhällets reaktion på aids-epidemin. Skräcken för aids farligare än
sjukdomen”, Svenska Dagbladet 11 oktober 1985.
26
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Bild 2:3. Isbergsmetafor II. Ur Michael G. Koch, AIDS – vår framtid? (1985).
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skum”, skrev en pappa utlämnande i Aftonbladet efter det att det stod klart att
hans heroinmissbrukande dotter smittats. Aids var en sjukdom för sådana som
gjort sig förtjänta av ett straff, för prostituerade, sprutnarkomaner, homosexuella, fortsatte han, ett tecken på att man levt ett dåligt liv där familj och vänner
gjordes ”medskyldiga”, stigmatiserades som ”vittnen, sekundäroffer”.29 Men
skulden kunde även ges en mer konkret dimension då smittan även i en mer
direkt mening kunde föras vidare från generation till generation. ”Det handlar
inte längre om klart avgränsade riskgrupper”, skrev Aftonbladet i en dramatiskt
formulerad ledare hösten 1985. ”Det handlar inte längre om narkomaner eller
homosexuella män. Det handlar om oskyldiga barn, som genom en förälders
oansvariga handlande ’ärver’ sin sjukdom”.30
Klart uttalade paralleller till andra välkända epidemier i det förflutna fördjupade allvaret, i sig förstärkande aids som en epidemi av potentiellt historiska
dimension. Basala retoriska liknelser om aids som ”vår tids pest” var vanliga, ett
samband som inte minst medialt kunde fastslås visuellt.31 Historiska kunskaper
ansågs till och med av vissa som avgörande för hur epidemin skulle förstås och
hanteras: först efter att ha fördjupat sig i digerdödens, syfilisens och influensans
härjningar skulle beslutsfattare inse allvaret och vara mogna att fatta de nödvändiga beslut situationen krävde, hävdade en röst i debatten.32
Professionella historiker uttalade sig mer försiktigt. Konklusionen var snarare att ett studium av forna tiders epidemier visade hur rädsla och panik ofta
lett till överdrivna reaktioner, omänskliga handlingar och ineffektiva strategier.
Inte minst var därför läkarnas och massmediernas ansvar stort då ett historiskt
känt mönster av destruktivt syndabockstänkande riskerade att återupprepas.33
Men även ur ett medicinskt perspektiv blev jämförelser mellan den pågående
epidemin och omtalade farsoter från förr ofta fel, argumenterade infektionsläkaren Sten Iwarson. Spridningssätt, smittsamhet och inte minst samhället var i
fallet aids väsentligt annorlunda jämfört med de stora historiska epidemier som
dagens situation ibland jämfördes med. Den svenska aidsepidemin skulle därför
med största sannolikhet bli starkt begränsad, spådde Iwarson. ”Även om ett
mindre antal personer utanför riskgrupperna kan komma att drabbas”, citerades

Osign., ”Pappas dagbok om Vera”, Aftonbladet 4 november 1985.
Ledare, ”Aids angår oss alla”, Aftonbladet 4 november 1985.
31 Illustrationer och bilder refererande till äldre tiders epidemier var återkommande, se exempelvis
Ledare, ”Pesten”, Dagens Nyheter 1 december 1985. Barbro Westerholm, ”Aids allas angelägenhet
– farligare än narkotika”, Göteborgs-Posten 30 december 1985. Osign., ”Har staten någon roll i
kampen mot aids-epidemin”, Svenska Dagbladet 10 april 1987.
32 Michael G. Koch, AIDS – vår framtid? (Stockholm: Svenska Carnegie institutet, 1985), s. 346.
33 Se exempelvis intervju med idéhistorikern Karin Johannisson, Malin Nordgren, ”Aidsskräck ett
hot mot vår solidaritet”, Dagens Nyheter 6 juni 1985. Se även Bi Puranen, ”Risker och rötter. Sexualitet och riskbedömning i ett historis perspektiv”, Socialmedicinsk tidskrift nr 5–6 (1987), s. 210–8.
Karin Johannisson, ”Pest, kolera, syfilis, aids... Mönstret går igen”, Dagens Nyheter 12 juni 1987.
För ett inflytelserikt ställningstagande internationellt, se Roy Porter, ”History Says No to the
Policeman’s Response to AIDS”, British Medical Journal volume 293, nr 2 (1986), s. 1589–90.
29
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Bild 2:4. Analogier mellan
aids och tidigare farsoter
kunde även styrkas visuellt. Ur Malou von Sivers,
Boken om AIDS (1986).

han i tidningen, ”finns det egentligen ingenting som talar för att det kan bli
frågan om en allmän farsot”.34
Även SBL:s Lars Olof Kallings manande våren 1985 till återhållsamhet och
besinning, även om sjukdomen var dödlig och situationen starkt bekymmersam.
”Läget behöver inte alls vara så hopplöst som det har gjorts gällande”, konstaterade han i ett dubbeltydigt uttalade i Dagens Nyheter. ”Visst är aids ett mycket
allvarligt problem, men det finns möjligheter att begränsa den okontrollerade
spridningen”.35
Smitträdslan
Hos vissa fanns alltså en uppfattning att tonläget i debatten var oproportionerlig och alltför dramatisk, något som i sin tur riskerade förvärra epidemins konsekvenser. Situationen var visserligen allvarlig men det fanns samtidigt ingen
anledning att vara rädd för antikroppspositiva, underströk SBL:s Gunnel Biberfeld i Dagens Nyheter i ett försök att dämpa spänningarna. Man skulle ha respekt

Margareta William-Olsson, ”Hur farlig är AIDS?”, Göteborgs-Posten 2 juni 1986.
Ingemar Löfgren, ”Professor varnar för pessimism: Aids möjlig att begränsa”, Dagens Nyheter
16 maj 1985.
34
35
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för viruset, menade hon, men det fanns inget som tydde på att viruset kunde
spridas via luften eller via vardagliga, sociala kontakter.36
De ständiga försäkringarna om virusets begränsade smittsamhet och väldefinierade smittvägar – via sex och blod och från mamma till barn i samband med
graviditet eller förlossning – underströk samtidigt att de som smittats överskridit en gräns. Istället för att lugna och avdramatisera kunde försöken att tona ner
smittfaran paradoxalt nog förstärka aidsrädslan och den redan starka koppling
som fanns mellan den nya sjukdomen och det avvikande, till homosexualitet,
narkomani och prostitution. Det fanns också en påtaglig tveksamhet inför de
officiella svaren: kunde man verkligen lita på alla dyra löften, hade inte myndigheterna ett egenintresse av att tona ner hotbilden för att skydda sig själva eller
vissa utvalda grupper, frågade sig de mest kritiska.37
Osäkerheten grundades dock inte enbart i misstro eller konsperationsteorier.
Det osäkra kunskapsläget ledde tillsammans med en snabb kunskapstillväxt till
att även nyss presenterade sanningar fort riskerade att ersättas av nya. I den
mediala aidsdebatten uppträdde ett stort antal ”experter” samtidigt som de råd
som gavs kunde vara både motstridiga och svårtolkade.38 För hur förhöll det sig
exempelvis med den även i fackmedicinska sammanhang så omtalade ”lågdossmittan”, räckte det med en enda viruspartikel för att man skulle riskera att
smittas?39 Vågade man dricka ur samma glas som en smittad då virus påträffats i
saliv, vågade man av samma anledning dela nattvardskalken?40 Och vad gällde
egentligen en eventuell smittspridning via myggor och andra insekter?41 Kunde
smittspridning via insektsbett verkligen uteslutas då det, som en läkare uttryckte
det, fanns en ”teoretisk” möjlighet till smittspridning via insekter men att den
samtidigt ”saknade praktisk betydelse”; kunde man bli smittad genom myggor
eller inte?42 Att kramas och pussas innebar officiellt ingen risk, men hur förhöll
det sig med de omdiskuterade ”djupa” kyssarna, innebar de en smittfara? Och
hur skulle man veta när en (ofarlig) puss blev en (potentiellt farlig) kyss, hur
djup eller ”intim” måste den i så fall vara för att bedömas som ”osäker” och
”riskfylld”?43 Ibland kunde svaren vara så svårtydda att kommunikationen mer
36 Gunnar Sörbring, ”Överdriven aids-rädsla: Sociala kontakter ofarliga”, Dagens Nyheter 2 juni
1985.
37 Magdalena Godin, ”Redan bråk om aidskampanjen. Vem vet att pussar inte smittar?”, Aftonbladet 17 mars 1987.
38 Osign., ”Frågorna – och svaren om aids”, Aftonbladet 17 mars 1987.
39 Bo Lennholm, ”Många intressanta detaljer om aids förtigs”, Läkartidningen volym 84, nr 15
(1987), s. 1274.
40 Curt Jonasson, ”Obefintlig risk för aids-smitta i nattvardskalk”, Svenska Dagbladet 31 juli 1985.
41 Lars Ohlson, ”Insektsbett – den nya smittvägen”, Expressen 23 september 1985. Thomas G. T.
Jaenson, ”Kan insekter sprida hepatit B-virus och AIDS-associerat retrovirus (LAV/HTLV-III),
Läkartidningen volym 82, nr 47 (1985), s. 4133-6.
42 Citat ur Yngve Karlsson, ”Bilden av smittvägarna vid AIDS klarnar. Blod, sex smittar – inte
sociala kontakter”, Läkartidningen volym 82 nr 47 (1985), s. 4123.
43 Anna Eklund, ”Trohet – bästa skyddet mot AIDS”, Kvällsposten 24 maj 1985. Osäkerheten
bestod under flera år, se exempelvis Osign., ”Osäkra ’pussar’ och förbigången målgrupp ämnen
för kritik mot aids-kampanjen”, Läkartidningen volym 84 nr 14 (1987), s. 1111.
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turnerade under 1986 och 1987
med PC Jersilds monolog Ryktet
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eller mindre bröt samman. ”Om en aidssmittad har kissat på en buske och min
hund går och slickar där, finns det då någon risk att han överför smittan till mig
när han slickar mig i ansiktet om morgnarna”, frågade en bekymrad pensionär
under ett telefonväkteri senvåren 1985. ”Att låta hundar slicka i ansiktet kan
överföra framförallt vissa bakterier och masksjukdomar”, svarade den konsulterade medicinprofessorn. ”Risken för att smittas via din hunds slickande är dock
troligtvis försumbar”.44
Den stora osäkerheten hade alltså sin förklaring i att man ännu visste så lite
om viruset och dess egenskaper, och att det lätt uppstod konflikter mellan å ena
sidan massmedias krav på korta och koncisa svar och å andra sidan en vetenskapligt motiverad försiktighet om vad som var möjligt att utlova med ett
tillräckligt stort mått av säkerhet. Att läkare, forskare och andra myndighetsperosoner ibland uppfattades som svävande förstärkte därmed den redan snabbt
accelererande smitträdslan.
I massmedia förekom också tidigt rapporter om att smittade eller människor
ur ”smittgruppen” utsatts för kränkande eller diskriminerande behandling.45
Även från offentliga institutioner som sjukvård, polis, tull och kriminalvård
förmedlades bilder av ett snabbt växande obehag, en bild som förstärktes genom mediala utspel av ledande yrkesföreträdare. ”Jag skulle själv inte ge konst-

Osign., ”Tusentals läsare ringde om aids”, Aftonbladet 18 maj 1985.
Se exempelvis Bosse Schön, ”Blödarsjuka barn mobbas. Experter fruktar nu klappjakt på
människor i smittgruppen”, Aftonbladet 20 maj 1985.
44
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gjord andning till en medvetslös narkoman”, uttalade exempelvis en infektionsöverläkare vid Roslagstulls sjukhus i Expressen i maj 1985.46
Oron var särskilt stor inom narkomanvården. Många behandlingshem vägrade helt öppet att ta emot konstaterat eller potentiellt smittade narkomaner.
”Hela personalen har som en man förklarat att de inte vill ha hit aidssmittade
narkomaner”, tillkännagav föreståndaren för behandlingshemmet Östfora utanför Uppsala, en av de större institutioner som annars välkomnade också landets
mest nedgångna missbrukare.47 Även inom det ledande Hasselakollektivet och
förbundet Hassela Solidaritet var motståndet starkt. ”Vårt kollektiv är vårt
hem”, skrev rörelsens företrädare K-A Westerberg och Widar Andersson i en
debattartikel i Aftonbladet hösten 1985.
Här lever ett 40–70-tal personer – tätt inpå varandra. Vi arbetar, reser, sportar, dansar
och äter tillsammans. Vi är inga doktorer utan politiskt engagerade medmänniskor med
kollektiv, pedagogisk inriktning. Vad kan vi, i vårt kollektiva arbete, göra åt AIDS? Är det
inte så att det enda vi skulle uppnå, om vi öppnade vårt kollektiv för ”AIDS-sjuka”, vore
att vi eventuellt förde smittan vidare? Till friska ungdomar? Till bybefolkningen? Till våra
småbarn på kollektivet?48

Bara misstanken om smitta ansågs alltså kunna äventyra inte bara den kollektiva
behandlingslivsstilens pedagogiska idéer (det vill säga att personal och deras
familjer bodde och arbetade tillsammans med kollektivets ”elever” i ”medlevarskap”), utan också kollektivens viktigaste resurs, näst efter personalen: den
relation och det förtroende man mödosamt byggt upp i det omgivande närsamhället. ”Får vi åka till simhallen om det kommer ut att vi tagit emot elever med
AIDS?”, frågade sig en företrädare för det progressiva Valstadskollektivet rakt
ut. ”Vill orienteringsklubben och klätterklubben ta emot våra elever om vi tar
emot någon med AIDS? Är det någon som vågar dansa med oss när vi kommer
till danslokalen? Blir våra barn utfrysta i skolan om det finns AIDS på kollektivet? Vill våra dagmammor ta emot våra småbarn?”49
Alla behandlingshem var dock inte lika kategoriskta i sitt avvisande. Det var
en känsla av ”moralisk skyldighet mot våra elever”, förklarade personalen vid
Vallmotorp sitt beslut att välkomna också smittade narkomaner till sitt kollek46 Jonas Sima, ”Aids-panik i polishuset” Expressen 22 maj 1985. Anna Eklund, ”Ambulansmännen
vet inte hur de ska skydda sig”, Kvällsposten 22 maj 1985. Calle Rockbäck, ”’Minsta lilla sår kan ge
oss aids’. Tullpersonalen i skräck för smittade narkomaner”, Kvällsposten 23 maj 1985. Citat ur
Cecilia Bodström, ”Vårdpersonalen måste få skydd”, Expressen 22 maj 1985. Oron inom den
svenska sjukvården bestod under flera år. Exempelvis sjukanmälde sig 1987 hela personalen vid
en avdelning för sluten psykiatrisk vård i Malmö sedan en smittad patient skrivits in, se Jan
Thorsson, ”Vårdlag sjukanmälde sig av rädsla för HIV-smittad”, Svenska Dagbladet 1 april 1987.
47 Jonas Sima, ”– Vi vägrar att ta emot aidssmittade. Socialdirektören: De kan inte vägra”, Expressen 31 maj 1985.
48 K-A Westerberg, Widar Andersson, ”Varför sopar politikerna aids-frågan under mattan?”,
Aftonbladet 4 september 1985.
49 Olle Bergnéhr, Arne Kristiansen, ”Valstadkollektivet: Vi säger nej idag”, Slå Tillbaka! Nr 5
(1985), s. 31.
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tiv. Bakgrunden till beslutet var dock inte enbart grundad i allmän solidaritet,
professionalism eller yrkesstolthet. Med i vågskålen fanns även en insikt om att
aids i ett slag förändrat den svenska narkomanvården i grunden, att aids varken
gick att önska eller tänka bort, utan tvärtom var en realitet som nu alla måste
förhålla sig till. Eller som föreståndaren för behandlingshemmet mer krasst
konstaterade i Dagens Nyheter i januari 1986: ”Vill vi ha kvar våra arbeten, får vi
anpassa oss till verkligheten”.50
Riskgrupper
Den ökande uppmärksamheten kring en möjlig allmän smittspridning var bara
ett av flera tecken på att yngre och homosexuella män inte längre utgjorde den
svenska aidsdebattens omedelbara centrum. Istället kom en ny grupp att hamna
i fokus: narkomanerna.
Framförallt var det den prostituerade, kvinnliga heroinisten som väckte det
massmediala och politiska intresset. I maj 1985 hade sammanlagt sex prostituerade kvinnor testat positivt för antikroppar. Men precis som när det gällde befolkningen i övrigt befarades mörkertalet vara stort. Enligt polis och socialtjänst
fanns det cirka två tusen kvinnor som prostituerade sig i landet, det stora flertalet för att få pengar till narkotika. Svenska mäns prostitutionsbesök uppskattades också som frekventa. Enligt officiella uppskattningar köpte ungefär ett
hundra tusen svenska män sexuella tjänster årligen, det vill säga någonstans
mellan tre och fyra procent av den vuxna manliga befolkningen. Sett över tid
uppskattades därför att var femte svensk man hade erfarenhet av sexköp, i de
flesta fall av prostituerade som fann sina kunder på gatan. ”Den största gruppen består av män som är betydligt mer ’vanliga’ än de kvinnor vars tjänster de
tar i anspråk”, konstaterades det i den statliga prostitutionsutredningen 1982. ”I
de allra flesta fall finns det inget yttre handikapp eller speciella sexuella önskemål som gör att de måste betala för sin sexualitet. För flertalet gäller istället att
de utöver prostitutionskontakter har eller har möjlighet till sexuella kontakter
med andra kvinnor”.51

Karin Söderberg, ”Här får Aidssmittade vård”, Dagens Nyheter 9 januari 1986.
Inger Atterstam, ”Socialstyrelsen ger råd om skydd mot aids: Smitta från prostituerad är allvarligaste risken nu”, Svenska Dagbladet 15 maj 1985. Citat från SOU 1982:61 Våldtäkt och andra
sexuella övergrepp. Betänkande av 1977 års sexualbrottskommitté (Stockholm: Liber/Allmänna förlaget,
1982), s. 113–4. Susanne Dodillet ifrågasätter dock den forskning, det faktaunderlag och de
utredningar som låg till grund för den svenska prostitutionsdebatten under denna tid. Kunskaperna om de prostituerade, deras bakgrund och kunder var i egentligen relativt begränsad, menar
hon. För den svenska aidsdebatten vill jag dock mena att prostitutionens faktiska omfattning,
vilka de prostituerade eller deras kunder var eller vilka orsaker som fanns till prostitution eller
sexköp, spelade mindre roll. Det centrala är istället hur prostitutionen förstods, hur dess omfattning och orsaker uppfattades och användes i debatten. Susanne Dodillet, Är sex arbete? Svensk och
tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet (diss., Stockholm: Vertigo, 2009), s. 165–84.
50
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Bild 2:6. ”Vi kan inte stoppa
dödssmittan”. Expressen 21
maj 1985.

Det var dock inte i första hand de prostituerade kvinnornas hälsa man var
orolig för. Kvinnorna beskrevs istället mer eller mindre utan omsvep som en
brygga ut till en vidare, heterosexuellt definierad allmänhet. ”Sex med prostituerade kvinnor sprider aids”, var rubriken på en artikel i Expressen i början av maj
1985. ”Den nya och ökande riskgruppen heterosexuella smittas framförallt
genom sexuella kontakter med kvinnor (prostituerade i synnerhet) som är injicerande narkomaner eller har haft samlag med bisexuella män (vilka varit aidssmittade)”.52 Då kvinnorna dessutom mot extra betalning ibland kunde lockas
till oskyddade samlag, ökade risken för smittoöverföring än mer. En enda
prostituerad riskerade därmed att sprida smittan vidare till kanske ett dussintals
nya kunder varje dag, konstaterades det i kvällspressen, en smitta som männen
sedan i sin tur riskerade bära vidare till sina fruar, flickvänner eller andra sexualpartners.53
I takt med att trycket ökade blev det mediala tonfallet allt fränare. ”Bögar,
knarkare och horor… snart hotas du också”, löd en artikelrubrik, varnande för
den ökade smittrisken.54 Som en signal om frågans allvar lät sig socialminister
Gertrud Sigurdsen fotograferas av Expressen på det ökända prostitutionsstråket
Malmskillnadsgatan i Stockholm. Hennes budskap var tydligt, smittspridningen
52 Jonas Sima, ”Sex med prostituerade kvinnor sprider aids”, Expressen 13 maj 1985. Inger Atterstam, ”Socialstyrelsen ger råd om skydd mot aids: Smitta från prostituerade är allvarligaste risken
nu”, Svenska Dagbladet 17 maj 1985. Jfr Dodillet, 193-4, 277–8.
53 Se exempelvis Lars Ohlson, Eva Rundkvist, ”… men här sprids smittan varje kväll”, Aftonbladet
17 maj 1985. Robert Aschberg, ”Har hon aids…? Torskarna riskerar livet varje dag”, Expressen
21 maj 1985.
54 Jonas Sima, ”Bögar, knarkare, horor… snart hotas du också”, Expressen 21 maj 1985.
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genom prostitution måste hejdas även om ingen visste hur. ”Vi kan inte stoppa
dödssmittan”, citerades hon på tidningens förstasida. ”Jag är maktlös”.55
Frågan färdades ända in i riksdagen. Män som besökte prostituerade spelade
ett högt spel, argumenterade den socialdemokratiske riksdagsledamoten Margareta Pettersson under en riksdagsdebatt, och betonade ovanligt tydligt också
männens ansvar. Samhällets tillåtande syn på prostitutionen var inte längre
enbart ett hot mot jämställdheten, fortsatte hon. På grund av aids handlade det
nu om hela samhällets överlevnad. ”Varje dag, några kvarter härifrån, kan sjukdomen hoppa över från den relativt avgränsade gruppen till den stora allmänheten. Det är nu åtgärder ska till – inte sedan!”56 Kravet på omedelbar aktion
hördes även på landets ledarsidor. Aftonbladet konstaterade att det krävdes
”krafttag” och Expressen efterfrågade en ”hänsynslag” riktad mot de narkomaner som finansierade sitt missbruk genom prostitution. ”Att hoppas på att det
skulle räcka med information är naivt i överkant”, skrev tidningen polemiskt.
”Att vädja till deras samhällsansvar lär inte heller hjälpa”.57 Även Dagens Nyheters
chefredaktör Svante Nycander argumenterade för en lagändring så att fler narkomaner kunde omhändertas och vårdtiderna förlängdas: ”samhällsskyddet
måste erkännas”.58
De starka reaktionerna är avslöjande eftersom tveksamheten inför tvångsåtgärder i de flesta andra sammanhang var stort. Tvång var något som i den nyantagna hälso- och sjukvårdslagen endast fick användas undantagsvis: vård och
behandling skulle ”så långt det är möjligt” utformas och genomföras i samråd
med patienten, angav lagen i en central paragraf.59 Även den svenska narkomanvården präglades starkt av ideal om frivillighet, även om debatten där var
mer polariserad.60 Aids stack ut, och öppnade för en debatt om möjligheten och
behovet av mer långtgående åtgärder. ”Narkomanen kan och måste särbehandlas”, skrev Dagens Nyheters ledarsida, ”till skydd för sig själv och andra mot
bland annat aids”.61 Men aids kunde också användas som ett argument i en mer
basal kritik av den svenska narkotikapolitiken i sin helhet, betraktas som ett
bevis för att mer resoluta åtgärder borde ha kommit i fråga långt tidigare. Om
de sociala och polisiära myndigheterna ”redan från början” ingripit mot såväl
missbruk som innehav av narkotika, skrev Svenska Dagbladet i en kritisk ledarar-

55 Lotta Samuelsson, ”Jag är maktlös. Socialministern på ’horgatan’ i går kväll”, Expressen 21 maj
1985.
56 RD protokoll 1984/85:157, 31 maj 1985, s. 72.
57 Ledare, ”Krafttag mot aids”, Aftonbladet 18 maj 1985. Ledare, ”Hänsynslag mot aids!”, Expressen
18 maj 1985.
58 Svante Nycander, ”Lagskydd mot aids”, Dagens Nyheter 29 maj 1985.
59 Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Citat från 2 a §.
60 Diskussionen kring tvång inom narkomanvården hade varit intensiv och när det gällde tvånget
också förvånade kompromisslös, se exempelvis Martin Viredius, ”RFHL vs. RNS. Ett samtal
med tydliga motsättningar”, Narkotikafrågan nr 23 (1983), s. 6–9.
61 Ledare, ”Narkomanvård mot aids”, Dagens Nyheter 10 november 1985.
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tikel förespråkande hårdare tag, då hade även det allt mer akuta ”aidsproblemet” varit avsevärt mindre.62
Men de starka reaktionerna kunde även tolkas som ett symtom på ett hårdnande samhällsklimat. ”Det är typiskt att samhället kräver att de aidssmittade
knarktjejerna ska bort från gatan”, uttalade sig en manlig socialarbetare i Expressen. ”Det är tydligen en medborgerlig rättighet för Svensson att kunna ta sig ett
betalt nyp, utan att riskera att bli sjuk”.63 I en omdiskuterad krönika gick journalisten Annette Kullenberg ett steg längre och liknade den pågående aidsdebatten
vid en modern häxprocess. Men istället för att jaga de redan utsatta borde
blicken vändas inåt, mot ens egen medmänsklighet och solidaritet. ”Vi har inget
att vara rädda för. Utom en sak. Den dag du inte vågar vidröra en aidssmittad
människa har du anledning att bli rädd – för dig själv”.64 Det fanns därför något
både beklämmande och avslöjande i samhällets reaktion på aids, sammanfattade
journalisten Jon Voss i Dagens Nyheter sin analys av vårens aidsdebatt. Huvudfrågan hade snabbt blivit inte hur man skulle hjälpa riskgrupperna eller de som
smittats, utan hur man skulle skydda en heterosexuellt definierad allmänhet från
att infekteras, skrev Voss. Men att det mediala och politiska intresset för aids
väckts först när befolkningen i stort uppfattades som hotad var knappast någon
nyhet, utan bara ytterligare ett exempel på att homosexuella män inte betraktades som ”en fullvärdig del av samhället”. Mer upprörande var den tystnad som
fortfarande omgärdade aids, att aids inte väckt ett än större engagemang och att
inte fler ansträngt sig för att kvalificera och nyansera aidsdebatten, en tystnad
som i hög grad även gällde landets homosexuella som nu måste ta steget ut i
debatten då aids gällde så mycket mer än det medicinska, avslutade Voss. ”Felet
med Sverige är inte att moralisterna ylar, utan att vi tiger”.65
***
Aidsdebattens fokus förflyttades under våren 1985 allt mer från de homosexuella män som tidigare så självklart ställts i centrum, mot den ökande smittspridningen mellan och från narkomanerna. Problematiseringen rörde sig här från de
unga missbrukande kvinnor som prostituerade sig till de män som köpte deras
tjänster, och därefter ut i befolkningen i stort. Mot bakgrund av vad som skett i
andra länder, inte minst USA, sågs också risken för en omfattande och allmän
svensk aidsepidemi som ett i högsta grad sannolikt framtidsscenario. Den fortsatta medicinska osäkerheten kring virusets egenskaper och spridning gjorde
också, tillsammans med sjukdomens allvarliga symtom och dystra prognos, att
aidsrädslan växte snabbt. I takt med att risken att smittas inte längre betraktades
Ledare, ”Farsoten aids”, Svenska Dagbladet 22 maj 1985.
Lotta Samuelsson, ”Vad gör man åt torskarna?”, Expressen 21 maj 1985.
64 Annette Kullenberg, ”Man behöver inte bli särskilt krasslig av lite aids”, Aftonbladet 23 maj
1985.
65 Jon Voss, ”Samhällets försvar mot homosexuella”, Dagens Nyheter 23 juni 1985. Se även Dodo
Parikas, ”Var gömmer ni er alla kända bögar?”, Aftonbladet 20 maj 1985.
62
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som avgränsad till ett fåtal, restes också allt mer högljudda krav på snabba och
omfattande motåtgärder.

2.2 Åtgärderna
Sommaren 1985 rådde alltså en bred enighet om att aids utgjorde ett växande
och komplext samhällshot. Men på samma gång som det fanns en samstämmighet gällande målet för insatserna – en begränsning av smittspridningen och
därmed ett stopp för epidemin – var åsikterna delade gällande vilka medel som
var lämpliga. Aids ställde därmed frågan på sin spets: Hur långt kunde samhället
sträcka sig? Var gick gränsen för myndigheternas insatser, deras möjligheter att
påverka såväl individer som större kollektiv? Och mer specifikt: Vilka åtgärder
ansågs effektiva, och varför? Delkapitlets syfte är att dock inte enbart att redovisa vilka åtgärder som valdes och vilka som valdes bort. Viktigt är även att
undersöka i vilka sammanhang aids kom att diskuteras, hur aids kom att förstås
och sättas i relation till andra aktuella samtidsfenomen, till offentliga åtaganden
som sjukvård och narkomanvård, till identitet och sexualitet. Eller för att formulera frågan lite annorlunda: vilken slags samhällsproblem uppfattades aids
vara, och hur ansågs det bäst kunna lösas?

Aids in under smittskyddslagen
I början av maj 1985 krävde landets samtliga 23 smittskyddsläkare att aids skulle
klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. I ett öppet brev
beskrevs aids som samtidens allvarligaste epidemihot och att allmänheten därför måste skyddas. I Dagens Nyheter fick kravet stöd av Per Lundbergh, överläkare på infektionskliniken på Roslagstull och föredragande på Socialstyrelsen i
frågor om smittskydd och infektion. ”Sjukdomen har nu spridit sig långt utanför den grupp som kan ta emot råd och samhället måste därför ha en möjlighet
att tillgripa tvångsvård”, citerades han i tidningen. ”Vi måste ha en lag som gör
att vi kan ha de smittade kvar på sjukhus tills de inser faran och lyder de råd vi
ger”.66
Återigen var det alltså narkotikamissbrukarna som sattes i centrum. I slutet
av maj 1985 blev situationen akut. För att pröva ifall LVM, lagen om vård av
missbrukare i särskilda fall, var tillämplig hade en smittad manlig narkoman
tvångsomhändertagits med hjälp av lagen på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.
Mannen hade därefter förts till Kronobergshäktet där han, trots personalens
protester, låstes in. Någon dag senare släpptes dock mannen fri. Länsrätten
hade i sin prövning av tvångsvårdsbeslutet ansett att risk för eventuell smittoö66 Osign., ”’Aids är det allvarligaste epidemihotet’. Läkare kräver tvångslag”, Dagens Nyheter 11 maj
1985.
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verföring inte kunde anses som en grund för tvångsåtgärder enligt LVM. Istället
underströk länsrätten att lagen tillkommit för att skydda den enskilde: endast i
de fall där missbruket utgjorde ett akut hot mot missbrukarens eget liv eller
någon i dennes närmaste omgivning hade alltså samhället en rätt att träda in.
Länsrättens beslut kunde dock inte ha kommit som någon överraskning med
tanke på lagens utformning och tidigare tillämpning, något som dock inte hindrat Socialförvaltningen i Stockholm från att i all tysthet påbörja en utredning
om möjligheten att tillämpa LVM:s tvångsparagrafer på det tjugotal narkomaner
som testat positivt. Av sekretesskäl hade dock sjukvårdspersonal vägrat lämna
ut några personuppgifter om vilka som smittats, något som vållat stor irritation
inom socialtjänsten. ”Vi är helt handlingsförlamade”, beklagade sig en socialsekreterare i Dagens Nyheter. ”Får vi inte namnen på de smittade kan vi självfallet
inte göra några ingripanden”.67
Ett tillämpande av tvångsåtgärder vid misstänkt eller konstaterad smitta var
alltså svårt. Men till skillnad från LVM gav, precis som smittskyddsläkarna påpekat, 1968 års smittskyddslag betydligt mer långtgående befogenheter. Smittskyddlagens syfte var inte att värna den enskildes intressen, utan tvärtom att
skydda allmänheten mot smitta. Smittskyddslagen innehöll därför skrivningar
om individens rättigheter, bland annat rätten till kostnadsfri sjukvård, men
också skrivningar om individens skyldigheter att söka vård om man misstänkte
att man smittats av en sjukdom som omfattades av lagen. Lagen medgav även
en möjlighet till registrering av smittade och, som en yttersta åtgärd, en möjlighet till polishandräckning för att möjliggöra undersökning på sjukhus. Lagen
innehöll dessutom en straffparagraf som innebar att den som utsatte andra för
smittfara kunde dömas till böter eller fängelse. Vid veneriska sjukdomar, som
sexuellt överförbara sjukdomar med ett äldre språkbruk beskrevs i lagen, räckte
det att man misstänkte att man bar på smitta för att lagens straffparagrafer
skulle kunna tillämpas, och det oavsett om smittan var känd av partnern eller
inte. Även kontaktspårning föreskrevs i lagen, någon skyldighet att uppge sina
sexuella partners fanns dock inte.68
Smittskyddslagen var alltså sträng och dess befogenheter omfattande. Lagen
hade dock under en längre tid betraktas som omodern och svårtillämpad. I
praktiken hade också tvångs- och straffparagraferna utnyttjas mycket sällan, när
det gällde de veneriska sjukdomarna endast i något enstaka fall vartannat år. I
februari 1982 hade därför den dåvarande borgerliga regeringen tillsatt en utredning – Smittskyddskommittén – för att under ledning av det tidigare statsrådet
Elisabeth Holm (som alltså senare kom att ingå i aidsdelegationen) göra en
grundlig översyn av lagen. Revisionen hade alltså ingenting med aids att göra.
Lars Ohlson, ”Alla aidssmittade knarkare grips. På tisdag kan rätten ge klartecknet”, Aftonbladet
25 maj 1985. Osign., ”Kan bli prejudikat. Tvångsvård av aidsfall” Dagens Nyheter 25 maj 1985.
Sune Olofson, ”Läkare till Länsstyrelsen: Aids måste klassas som allmänfarlig”, Svenska Dagbladet
26 maj 1985. Jonas Sima, ”Häktet får inte bli ett epidemisjukhus”, Expressen 29 maj 1985. Lars
Sjöstrand, ”LVM är ingen smittskyddslag”, Dagens Nyheter 1 juni 1985.
68 Smittskyddslag (1968:231).
67
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Målet var istället en modernisering av lagen så att den bättre harmoniserade
med övrig lagstiftning och det allmänna rättsmedvetandet. Framförallt hade den
särreglering som gällde för veneriska sjukdomar samt lagens tvångs- och straffbestämmelser under 1970-talet kommit att ifrågasättas allt mer.69
I och med aids är det dock tydligt att synen på smittskyddslagen snabbt höll
på att förändras. ”Samhället kräver skydd mot farliga smittspridare, framför allt
sprutnarkomaner och infekterade prostituerade”, konstaterade Gertrud Sigurdsen i Expressen i juni 1985 samtidigt som hon sade sig vara kluven till om
tvångsåtgärder verkligen var rätt väg att gå. Även Smittskyddskommitténs Elisabeth Holm vacklade. ”Alla ropar på snabba åtgärder”, uttalade hon sig i
samma tidning. Men situationen var samtidigt ytterst komplicerad då skärpta
lagar inte nödvändigtvis var det mest effektiva svaret. ”Det går inte att stoppa
sjukdomen genom att ändra några lagparagrafer”.70 De starkaste invändningarna
kom dock från RFSL. Kampen mot aids skulle endast kunna vinnas genom att
bygga på förtroende och frivillighet, inte rädsla, tvång och registrering, skrev
förbundet. Att snabbt föra in aids under smittskyddslagen skulle därför inte
vara något annat än en rättsosäker och ineffektiv panikåtgärd. Inget annat land
hade heller tillämpat en liknande tvångslagstiftning när det gällde aids, påminde
RFSL. Ifall aids fördes in under smittskyddlagen skulle det endast leda till en
ökad otrygghet och till att människor skulle dra sig för, eller rent av undvika, att
söka vård även om de behövde det. Resultatet riskerade därför bli det omvända
än det som åsyftades: en ökad istället för minskad smittspridning och en försämrad istället för förättrad folkhälsa.71
Situationen var med andra ord komplicerad, kravet på aktion och snabba
lagstiftningsåtgärder kolliderade en rad olika intressen och analyser.
Behovet av eventuell lagstiftning utgjorde därför en av huvudpunkterna vid
aidsdelegationens första sammanträde i början av juni 1985. Konsekvenserna av
ett eventuellt lagstiftningsbeslut var dock svåröverblickbara. För hur skulle en
modifiering av LVM eller ett tillämpande av smittskyddslagen i praktiken
komma påverka smittspridningen, narkomanvården, sjukvården och samhället i
stort? Och om inte befintlig lagstiftning kunde användas eller modifieras, borde
man ta fram en separat lag, en ”Lex AIDS”, och hur skulle den i så fall se ut?72
Rent lagtekniskt var dock frågan förhållandevis enkel. För att göra smittskyddslagen tillämplig i fallet aids krävdes endast ett regeringsbeslut om att
sjukdomen skulle ingå i smittskyddskungörelsen, det vill säga den förordning
som reglerade vilka sjukdomstillstånd som lagen gällde. Några tidskrävande
lagändringar var alltså inte nödvändiga då ett eventuellt beslut skulle vinna laga
69 Om bakgrunden till utredningen och dess direktiv, se SOU 1985:37. Om smittskydd. Betänkande
av Smittskyddskommittén (Stockholm: Liber/Allmänna förlaget, 1985), s. 182.
70 Jonas Sima, ”Tvångslag ökar smittorisken – homosexuella vädjar till Palme”, Expressen 11 juni
1985. Lotta Samuelsson, ”Jag har grubblat mig vansinnig”, Expressen 22 maj 1985.
71 Kjell Rindar, ”Låt bli att ta AIDS-test!”, Kom Ut! Nr 1 (1985), s. 12. Jonas Sima, ”Tvångslag
ökar smittorisken – homosexuella vädjar till Palme”, Expressen 11 juni 1985.
72 AD protokoll 5 juni 1985, ADA F 9:1.
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kraft på ett par veckor.73 Effekterna av ett eventuellt beslut var dock mer svåröverskådliga. Smittskyddets effektivitet fick inte äventyras samtidigt som integritetsfrågan var invecklad, lagens straffbestämmelser likaså. När det gällde aids
innebar ett tillämpande av den befintliga smittskyddslagen ett i praktiken livslångt ”samlagsförbud”, konstaterade Socialdepartementet i ett PM som föredrogs delegationen, något som uppfattades som ett hinder för lagens allmänna
legitimitet.74 Delegationen ställde sig också tveksam till ett omedelbart beslut.
Om smittskyddslagen skulle göras tillämplig på aids, måste helt enkelt vissa
justeringar till. Frågan utreddes därefter skyndsamt. I ett konfidentiellt underlag
presenterat för delegationen sommaren 1985 redogjorde Socialdepartementet
för ett propositionsförslag där aids skulle klassas som en venerisk sjukdom
enligt smittskyddslagen men där 26 § – straffparagrafen – föreslogs utgå. Förslaget låg i linje med de diskussioner som tidigare förts och i mitten av augusti
ställde sig delegationen formellt bakom förslaget.75
Genom ett regeringsbeslut i början av september 1985 kom därför aids, eller
mer exakt ”infektion av HTLV-III-virus”, att från och med den 1 november
1985 ingå bland de veneriska sjukdomarna enligt smittskyddskungörelsen.
Samma dag presenterades också en snabbt framtagen proposition med förslag
på en modifiering av smittskyddslagen som i korthet innebar att lagens tvångsparagrafer utgick. För att öka integritetsskyddet föreslogs samtidigt att patienten
skulle ha rätt att begära att alla journaler och prover skulle märkas med en kod
istället för namn eller personnummer och att journalhandingar, om patienten så
önskade, skulle förvaras i ett särskilt journalarkiv med skärpt sekretess. Även
den obligatoriska rapporteringen till smittskyddsläkaren och till SBL föreslogs
bli kodad för att underlätta för oroliga personer eller människor med symtom
att söka sjukvård. Ett bredare arbete skulle dessutom inledas för att öka kunskaperna om sjukdomen och för att förändra attityderna till sexuellt överförbara
sjukdomar i riktning mot en större öppenhet. Då infektionen sannolikt var
livslång ansåg regeringen det också vara ”orimligt” att kräva total sexuell avhållsamhet hos den som smittats. Man borde istället utgå från att den som bar på
smittan kände omtanke om sin partner, och därför visade både hänsyn och stor
försiktighet i de fall där det fanns risk för smittoöverföring. De föreslagna förändringarna innebar dock inte att samhället helt avhänt sig straffmöjlighet ifall
någon handlade så att smitta riskerade föras vidare. Men istället för smittskyddslagen skulle brottsbalkens bestämmelser användas, något som i teorin
innebar en skärpning. I de fall där brottet skulle kunna betraktas som grovt –

Smittskyddslag (1968:231).
AD protokoll 5 juni, 27 juni 1985, ADA F 9:1. Citat ur Socialdepartementet, ”AIDS som
venerisk sjukdom”, PM daterat 18 juni 1985, ADA F 9:2. För några reaktioner, se Ledare, ”Klokt
satsa på frivillighet”, Aftonbladet 6 juni 1985 och Ledare, ”Måttfullt om aids”, Göteborgs-Posten
6 juni 1985.
75 AD protokoll 13 augusti 1985, ADA F 9:1.
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om det kunde antas att en smittad agerat med uppsåt att skada andra – skulle
påföljden istället för maximalt två års fängelse kunna bli tio år till livstid.76
Regeringsförslaget förtydligades på ett par punkter av Socialutskottet. Dels
menade utskottet att människor skulle kunna tvingas genomgå ett test (tvång
fick alltså användas för att ta exempelvis ett blodprov om det på goda grunder
ansågs finnas anledning att anta att en person var smittad även om personen
motsatte sig test), dels skulle smittade kunna kvarhållas på sjukhus till dess det
inte längre fanns anledning att anta att personen skulle föra smittan vidare (exempelvis om en missbrukare påbörjade en behandling för att bli kvitt sitt missbruk). Reglerna hade preciserats för att öka möjligheterna att ingripa mot enskilda individer som inte underkastade sig undersökning eller vägrade följa läkares order, ”främst vissa intravenösa missbrukare, som misstänks vara bärare av
AIDS”, som utskottet skrev i sitt betänkande.77
I slutet av november 1985 antog också riksdagen utskottsmajoritetens förslag. ”Den snabba smittspridningen inom den grupp av personer som intravenöst missbrukar narkotika och bland de prostituerade och deras kunder måste
hejdas”, konstaterade Gertrud Sigurdsen under riksdagsdebatten, tydligt signalerande vilka grupper lagens tvångsparagrafer i första hand avsåg gälla för. Ytterst handlade det alltså om att försäkra att samhället också hade möjlighet att
ingripa mot dem som på grund av oförmåga eller ovilja inte uppfattades förmögna att ta sitt ansvar, en ansvarslöshet eller brist på hänsyn som ytterst riskerade föra smittan vidare i allt vidare cirklar. Och även om en helt ny smittskyddslag skulle vara bättre anpassad för de krav som aids ställde, fortsatte
Sigurdsen, måste det lagutrymme som fanns nu användas även om lagstiftning
bara var ett litet steg på vägen. ”Smittskyddslagen måste med hänsyn till lägets
allvar snabbt bli ett effektivt hjälpmedel”, konstaterade hon under debatten.
Jag tror att vi ändå ska ha klart för oss att det inte i första hand är med lagar av olika slag
som vi kan hejda spridningen av aids i vårt land. Våra viktigaste medel är kunskap och
förståelse om sjukdomen och dess smittvägar, information till både utsatta grupper och
allmänheten samt en beredskap för snabba och insiktsfulla åtgärder hos alla inblandade
myndigheter och organisationer. […] Det är, som det har sagts här, bråttom. Men om vi
samverkar tror jag att vi har stora möjligheter att klara av situationen.78

Lagens brister
Från och med den 1 november 1985 omfattade alltså smittskyddslagen genom
ett regeringsbeslut även aids. Några veckor senare beslutade riksdagen att modifiera den rådande smittskyddslagstiftningen enligt regeringens och socialutskotRegeringens proposition 1985/86:13 om ändring i smittskyddslagen (1968:231) m.m. Citat s. 12, 16.
Socialutskottets betänkande 1985/86:SoU4 om ändring av smittskyddslagen m.m. (prop.
1985/86:13), s. 1.
78 RD protokoll 1985/86:33, 21 november 1985, s. 20. Se även SOSFS 1985:20. Socialstyrelsens
föreskrifter om hur smittskyddslagen (1968:231) m.m. skall tillämpas vid fall av HTLV-IIIinfektion.
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tets anvisningar för att lättare kunna göra den försvarlig och tillämplig i fallet
aids. Av såväl regeringspropositionen som den följande debatten i socialutskott
och riksdag, är det också tydligt att den diskussion som förts inom delegationen
varit starkt vägledande inte enbart för regeringsbeslutet att införa aids under
smittskyddsförordningen, utan också för den slutgiltiga propositionen. I propositionstexten finns formuleringar som att delegationen ”beslutat att rekommendera regeringen en rad åtgärder för att begränsa spridningen av HTLV-III-virus
bland befolkningen”, att det inom delegationen ”ingående övervägts om frågan
att göra smittskyddslagen tillämplig” och att man ansett det ”oacceptabelt, att
man inte kan ingripa mot sådana bärare […] som visar uppenbar brist på hänsyn mot sina medmänniskor” och att såväl delegaton som regering, vid ett
sammanvägande av skälen för och emot, ”funnit att övervägande skäl talar för
ett sådant beslut”. Regeringen skriver explicit att de inte bara följt delegationens
diskussion, utan också dess rekommendation. ”Jag delar delegationens uppfattning att smittskyddslagen bör göras tillämplig på infektion av HTLV-III virus”,
skrev Gertrud Sigurdsen i propositionen. ”Regeringen har också på min föredragning tidigare idag beslutat att foga infektion av HTLV-III-virus till de tidigare veneriska sjukdomarna i 6§ smittskyddskungörelsen”.79
Aidsdelegationen hade alltså haft ett stort inflytande över både att aids inordnades under smittskyddskungörelsen, och de modifieringar av smittskyddslagen som regeringen föreslog och riksdagen antog. På samma gång kan man
hävda att regeringen, genom delegationen, starkt kunde påverka delegationsarbetet och att delegationen, som Barbro Lewin skriver, kunde fungera som Socialdepartementets ”förlängda arm”.80 Modifieringen av smittskyddslagen kan
alltså ses som ett exempel på hur delegationsarbetet fungerade i praktiken, hur
delegationen – och därigenom också departement och ämbetsverk – kom att
existera och agera i en gråzon där ansvarsfrågan, men också lagstiftningsprocessen, blivit otydlig.
Men även mot den modifierade smittskyddslagen riktades kritik. Trots de
lättnader som införts, fanns det en stor risk för att lagen skulle bli ineffektiv,
rent av kontraproduktiv, argumenterade RFSL:s Bo Widegren, jurist och föredragande i högsta domstolen. ”Tvångsåtgärder ger falsk trygghet och riktas mot
essentiella värden i vårt styrelseskick”, skrev han i en debattartikel i Dagens Nyheter. ”Smittskyddspolitiken måste syfta till att underlätta frivilliga insatser med
alla medel”.81 Andra menade att lagen tvärtom var för lam. Beslutet att föra in
aids under smittskyddslagen var helt ”otillräckligt”, skrev Aftonbladet strax efter
att lagen trätt i kraft, då den inte ens för de mest utsatta narkomanerna tycktes

Regeringens proposition 1985/86:13 om ändring i smittskyddslagen (1968:231) m.m. Citat hämtade från
s. 9–12. Regeringen lägger alltid fram sina propositioner inför riksdagen kollektivt, även om det är
olika statsråd (i detta fall Gertrud Sigurdsen) som är föredragande då det är olika departement (i
detta fall Socialdepartementet) som tar fram det förslag regeringen sedan tar ställning till.
80 Lewin (1987), s. 4.
81 Bo Widegren, ”Tvång hjälper inte mot aids”, Dagens Nyheter 21 december 1985.
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ha någon omedelbar effekt.82 Även på Dagens Nyheter var man förvånad över
bristen på verklig aktion. På tidningens ledarsida skrevs att regeringen tycktes
sakna en ”mental beredskap för samhällskatastrofen aids”, och efterfrågade en
lagskärpning riktad mot narkotikamissbruket snarare än mot aids.83 Men myndigheternas dilemma var samtidigt ”gastkramande”, konstaterade tidningen lite
senare.
Det finns ett antal kända smittbärare som på grund av sitt beroende av heroin är mer eller minde oförmögna att ta ansvar och visa hänsyn. Till dem hör ett tiotal prostituerade
men också en ganska stor grupp män, som för smittan vidare genom sexuella kontakter
och genom injektionssprutor. Detta kan ej fortgå […] Vad vi behöver nu är fler vårdplatser och en ny lag med vidgade kriterier för vård utan samtycke och längre vårdtider.84

Besvikelsen över att lagen inte fick någon omedelbar effekt delades även av
landets smittskyddsansvariga. ”Får vi inga läkaranmälningar”, uttalade sig en
smittskyddsläkare i Dagens Nyheter, ”kan vi inte ingripa”.85 Även på Socialstyrelsen var man otålig och skickade ut ett cirkulär för att påminna läkarna om deras
skyldighet.86 Och även om landets smittskyddläkare som grupp uttalat sig för en
lagstiftning, menade sig smittskyddsläkaren i Stockholm, Carl Fredrik de Ron,
personligen vara kluven till om lagen i praktiken skulle visa sig effektiv. ”Jag
delar uppfattningen att vi med lagstiftning riskerar att vissa grupper drar sig
undan”, uttalade han sig i Dagens Nyheter. ”Hur länge man kan hålla folk inspärrade mot deras vilja, återstår också att se”.87
I januari 1986 testades den nya lagen på allvar. En smittad men symtomfri
manlig narkoman låstes då in på Roslagstulls sjukhus efter att han, trots upprepade påstötningar, inte följt läkares förhållningsregler om att alltid använda
kondom vid samlag och inte dela spruta med andra. Händelsen blev snart känd
i pressen, inte minst eftersom han bevakades tjugofyra timmar om dygnet av
två inhyrda uniformsklädda väktare. Efter ett par veckor på sjukhus upphörde
dock tvångsinsatsen efter att mannen påbörjat en behandling mot sitt missbruk,
något som enligt läkarna gav anledning att tro att han i fortsättningen skulle
kunna förmås följa givna föreskrifter.88
Ledare, ”Aids angår oss alla”, Aftonbladet 4 november 1985.
Ledare, ”Se faran i ögonen”, Dagens Nyheter 20 oktober 1985.
84 Ledare, ”Narkomanvård mot aids”, Dagens Nyheter 10 november 1985.
85 Citat ur Bo Westmar, ”Prostituerade fortsätter sprida aids. Smittade måste söka läkare”, Dagens
Nyheter 7 november 1985.
86 Henrik Ekman, ”Socialstyrelsen irriterad: Läkare anmäler inte aids-fallen”, Dagens Nyheter
19 november 1985.
87 Osign., ”Risk att vissa drar sig undan”, Dagens Nyheter 31 oktober 1985.
88 Marianne Hjertstrand, ”Frisk smittbärare tvångsförvaras i sjukrum. ’Det vore bättre på häktet’”,
Dagens Nyheter 26 januari 1986. Osign., ”Spred AIDS-virus. Missbrukare tvångsvårdas”, Läkartidningen volym 83, nr 4 (1986), s. 177. Lagen användes nästa gång ca två år senare, i april 1987.
Denna gång var det en ung smittad kvinnlig narkoman som låstes in, återigen på Roslagstull och
bevakad av två inhyrda vakter. Susanne Pettersson, ”Vakt dygnet runt hos aids-smittad. ’Annars
rymmer hon från sjukhuset’”, Aftonbladet 18 april 1987.
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Bild 2:7. Den
svenska smittskyddlagens tvångsparagrafer tillämpades för
första gången i januari 1986. En manlig
narkoman låstes då
in på sjukhus där han
bevakades dygnet
runt av två inhyrda
vakter. Ur Malou von
Sivers, Boken om
AIDS (1986).

I massmedia konstaterades att Sverige genom interneringsbeslutet både fått
utan och tillämpat en av de hårdaste smittskyddslagstiftningarna i världen när
det gällde aids.89 Den allmänna reaktionen präglades dock av skepsis. Inte ens
Gertrud Sigurdsen sade sig vara speciellt nöjd med lagens konkreta konsekvenser. Vad mannen behövde var inte att mot sin vilja kvarhållas på en infektionsavdelning utan ”vård för att komma från sitt missbruk”, sade hon i en kommentar till interneringsbeslutet.90 Smittskyddslagens praktiska användning tydliggjorde dock skillnaden mellan dem som önskade ett ökat respektive ett minskat inslag av tvång. Aids var en fråga om vård, inte tvång, argumenterade bland
annat sociologen Bengt Börjesson. Smittskyddslagen och dess tillämpning var
enligt honom det främsta exemplet på hur den svenska aidsdebatten var kopplad till ett starkt upplevt behov av att skydda samhället från narkotikamissbrukaren. Särskilt i pressen frammanades en falsk hotbild där de verkliga problemen hur man med inlevelse, kunskap och tillräckliga resurser skulle kunna möta
de smittade och sjuka på ett människovärdigt sätt, lämnades mer eller mindre
obeaktade då narkotikaskräck och obefogad narkomanrädsla tilläts att ta över.91
Dagen Nyheters Svante Nycander anmälde dock i en snabb replik en helt annan
åsikt. För även om tvånget enligt smittskyddslagen sannolikt skulle få en underordnad betydelse i kampen mot aids, måste tvånget mot narkomanerna skräpas.
För faran var absolut, skrev Nycander. Ingrep vi inte mot narkotikamissbrukare
som ”medvetet” och ”hänsynslöst” spred den dödliga sjukdomen vidare skulle
varje annan åtgärd vara ”meningslös”.92
89 Roger Magnergård, ”Aidssmittad tvångsvårdas. Domen hårdast i världen”, Svenska Dagbladet
10 januari 1986.
90 Osign., ”Dömd att vårdas”, Dagens Nyheter 26 januari 1986.
91 Bengt Börjesson, ”AIDS – en fråga om vård, inte kontroll”, Dagens Nyheter 11 mars 1986.
92 Svante Nycander, ”Tvångsvård kan hindra smittspridningen”, Dagens Nyheter 13 mars 1986.
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Debatten kring smittskyddslagen rörde sig alltså kring två, delvis ganska olika
argumentationslinjer. Å ena sidan fördes en diskussion om tvång överhuvudtaget var en önskvärd eller effektiv metod för att komma tillrätta med smittspridingen. Å andra sidan gällde diskussionen vem tvångsåtgärder skulle gälla, om
det skulle vara koppat till de smittade eller till vissa beteenden, som narkotikamissbruk, som kunde ha betydelse för smittspridningen, framförallt. Konsekvensen av att aids fördes in under smittskyddslagen blev dock att tvånget
kopplades till själva viruset. Viljan och förmågan att följa de krav som samhället
genom lagen ansåg befogade blev avgörande: brast individen i sitt ansvar och
hänsynstagande gavs samhället en rätt att ta över. Att just missbrukarna sattes i
centrum för tvångsdebatten är i sammanhanget föga förvånade. Förutom att
smittan uppenbart spreds mycket snabbare bland injektionsmissbrukarna än
bland andra grupper kopplades smittspridningen dessutom till en uppfattning
av missbrukaren som oansvarig, opålitlig och samhällsfarlig. Missbruket i sig
blev alltså ett bevis för att man var oförmögen att ta vara på sitt liv, och därmed
också i förlängningen andras. Aids förstärkte därmed också en redan etablerad
bild av narkomanen som normbrytare, en moralisk dimension som genom
sjukdomen fick en ytterligare, än mer hotfull laddning.93
I takt med att den tidigare kopplingen till homosexuella män försvagades,
ökade utrymmet för olika tvångsåtgärder: tvångsinsatser sågs till och med som
mer eller mindre oundvikliga. Injektionsmissbrukarna befarades dessutom mer
än andra ”sprida smittan vidare ut i samhället”, som regeringen skrev våren
1986. Ur smittspridningssynpunkt betraktades narkomanerna som en mindre
sluten grupp än gruppen homosexuella män. Därmed inte sagt att smittspridningen bland män som hade sex med andra män i sammanhanget betraktades
som ovidkommande eller oproblematisk, varken för männens själva eller för
smittspridningen i stort. Skyndsamma åtgärder måste till för att nå den komplexa grupp män där många, av rädsla och misstro mot samhället, undvek eller
inte vågade söka sjukvård. ”Ett väl etablerat förtroende mellan de homosexuella
och hälso- och sjukvården är en förutsättning för ett effektivt smittskyddsarbete”, fortsatte regeringen. Målet kunde inte vara mindre än att nå alla smittade
med råd och stöd så att ytterligare smittspridning om möjligt kunde förhindras.
Men till skillnad från missbrukargruppen uppfattades homo- och bisexuella
män som välinformerade och ansvarstagande, delande en kultur där hänsyn och
omtanke om både sig själv och andra utgjorde en självklar norm. Engagemanget
bland många homosexuella män hade också varit stort, konstaterade regeringen.
Inte minst RFSL:s informations- och stödarbete beskrevs som värdefullt, ett
arbete som regeringen menade borde ges ett fortsatt stöd och ökade ekonomiska resurser.94
Jfr Ljung (2001), s. 31. Om bilden av missbrukaren, se exempelvis Jenny Björkman, ”Knarkarens förvandlingar. Bilden av knarkaren varierar som en följd av statens narkotikapolitik”, Tvärsnitt nr 3 (2002), s. 42–51.
94 Regeringens proposition 1986/87:124 om de homosexuellas situation i samhället, s. 27–8. Citat ur Regeringens proposition 1985/86:171 om särskilda medel för bekämpningen av AIDS, s. 8–11. Att förstärka sam93

124

Införandet av aids under smittskyddslagen innebar alltså inte bara skapandet
av de smittade som en helt ny grupp, utan också en reglering av en mycket
heterogent sammansatt grupp individer med starkt varierande behov, förutsättningar och förväntningar. Hårdraget var det enda som förenade de smittade en
konstaterad förekomst av antikroppar, skrev Lars Sjöstrand, överläkare vid
Mariamottagningen i Stockholm. Smittskyddslagens främsta svaghet var därför
att den försökte balansera två i sammanhanget helt oförenliga krav. Å ena sidan
behovet av lagstöd för att med kraft ingripa mot enskilda smittspridare, å andra
sidan behovet att skydda de smittades integritet och rättigheter så att fler vågade
ta kontakt med sjukvården för test, rådgivning och eventuell behandling.95 Men
vems intressen skulle i sammanhanget sättas främst, individens eller kollektivets? Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik var tydlig då den
skrev att smittades integritet och självbestämmande under vissa omständigheter
– som när den smittade inte rättade sig efter läkares föreskrifter – måste stå
tillbaka för kollektivets intresse av att förhindra ytterligare smittspridning. Tros
svårigheterna till kontroll, var det därför viktigt att markera att det var en kriminell handling att utsätta andra för smitta. I gengäld skulle stöd och vård för de
smittade bli en samhällelig ”förstahandsuppgift”, exempelvis genom en kraftig
förstärkning av narkomanvården och lämpliga vårdformer för det fåtal som
skulle komma att interneras under tvång.96
För att sammanfatta: Diskussionerna kring smittskyddslagen och mer resoluta och tvingade åtgärder rörde, liksom den reviderade smittskyddslagen, i
praktiken primärt en mindre grupp narkomaner vilka på grund av sitt missbruk
inte ansågs kapabla att ta hand om sig själva eller ta ansvar för att inte föra smittan vidare. För att begränsa smittspridningen inom och från missbrukargruppen
väcktes därför tidigt krav på ändrad lagstiftning för att öka samhällets möjligheter att ingripa, med tvång, vid behov. Hela befolkningen omfattades av lagen
och var därför inte enbart skyldiga att söka vård om de misstänkte att de kunde
ha smittats utan riskerade också, i vart fall i teorin, att hämtas och kvarhållas på
sjukhus tills dess att läkare bedömde att de inte riskerade föra smittan vidare.
Bakom beslutet att införa aids under smittskyddslagen fanns alltså en uppfattning om att individen var skyldig att underordna sig kollektivet och dess intressen. I utbyte gavs individen rätt till stöd då samhället var skyldigt att erbjuda ett
gott omhändertagande. Att smittas var med andra ord ingen ”privat” angelägenhet, som Gertrud Sigurdsen valde att uttrycka det sommaren 1986. ”Det är
marbetet med en redan inflytelserik organisation kan ses som nästintill en förutsättning för ett
mer traditionell, svensk politisk intervention. Jfr Magnusson (1997), s. 26–42. Situationen var
samtidigt komplicerad, något som visar sig i den senare debatten gällande bastuklubbslagen.
95 Lars Sjöstrand, ”HTLV-III-infekterade narkomaner bör omfattas av en reviderad LVM!”,
Läkartidningen volym 83, nr 1–2 (1986), s. 10–1.
96 Gunnar Dahlström, ”Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Förhindra spridning av HTLV-III-virus viktigare än den smittades personliga integritet”, Läkartidningen volym 83,
nr 22 (1986), s. 2066–7. Delegationen bestod av fem läkare valda av läkaresällskapet, en representant för vardera LO, SACO, TCO, Publicistklubben samt Medicinska forskningsrådet. Av artikeln framgår att etikdelegationen var enhällig i denna fråga.
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ett fullt berättigat krav från hela folket att de som smittats också är beredda att
ta emot den vård och den hjälp som sjukvården kan erbjuda, och att följa de råd
och föreskrifter som läkare lämnar”.97

En offensiv narkomanvård
Den accelererande smittspridningen bland landets narkomaner var något som
redan från början upptog aidsdelegationens intresse. I juni 1985 uppskattade
Socialstyrelsen att mellan 200 och 300 intravenösa missbrukare redan hade
kommit i kontakt med viruset. Studier från New York, Milano och Berlin visade också att smittspridningen bland narkomaner kunde vara explosionsartad,
gå från 0 till 90 % i en population på bara något eller några år, en smitta som
dessutom kunde spridas vidare även sexuellt både inom och från ”högriskgruppen”.98 Det praktiska ansvaret för narkomanvård låg visserligen hos kommuner
och landsting. Men eftersom injektionsmissbruket av heroin, den grupp narkomaner smittspridningen i huvudsak gällde, var i koncentrerat till storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö/Lund, skapade delegationen som en av
sina första åtgärder en referensgrupp – Storstadsgruppen – för att under delegationens ledning kunna samordna och påskynda det regionala smittskyddsarbetet.99
Delegationen tog också omedelbart ställning även till mer kontroversiella
förslag som utdelning av rena sprutor och ett utökat metadonprogram. Redan
vid delegationens första sammanträde i början av juni 1985 beslöts dock, utan
vidare utredning eller diskussion, att inte rekommendera fri försäljning eller
annan form av distribution av rena sprutor och kanyler till injektionsmissbrukare. Risken för smittspridning via prostitution betraktades dock som så stor att
Socialstyrelsen fick i uppdrag att snabbt ta fram ett underlag för en eventuell
ökad förskrivning av metadon till de prostituerade kvinnliga heroinister som
löpte risk att smittas eller redan hade smittats. Men även om delegationen åtminstone i teorin öppnade för en ökad användning av metadon var man samtidigt tydlig med att understryka att förskrivningen även i fortsättningen borde
präglas av ”stor restriktivitet”.100
Situationen var också mycket komplicerad. Metadon var en omstridd metod
som, trots att den introducerats i Sverige i mitten av 1960-talet, endast bedrevs
inom ramen av en strikt reglerad försöksverksamhet vid en psykiatrisk klinik
97 Citat från Bo Lennholm, ”’Planera för AIDS’ – konferens i Göteborg. HTLV-III-virus sprids
utanför riskgrupperna. Kostnaderna för AIDS-vården har överdrivits”, Läkartidningen volym 83,
nr 25 (1986), s. 2324.
98 Socialstyrelsen, ”Handlingsprogram mot spridning av AIDS bland narkotikamissbrukare”,
20 juni 1985, ADA F 9:2.
99 AD protokoll 27 juni 1985, ADA F 9:1. Socialstyrelsen, ”Handlingsprogram mot spridning av
AIDS bland narkotikamissbrukare”, 20 juni 1985, ADA F 9:2.
100 AD protokoll 5 juni 1985, ADA F 9:1.
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vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. Programmet riktades också till ett mycket
snävt urval heroinister med ett långvarigt, väldokumenterat missbruk. I korthet
gick programmat ut på att ersätta det snabbverkande och starka heroinet med
det långsamma, svagare metadonet samtidigt som omfattande stödinsatser initierades för att genom arbete, studier, bostad etc., förbättra den enskildes sociala
situation.101 Även om försöket endast bedrevs i relativt liten skala – av de 150
platser som Socialstyrelsen beviljat utnyttjades ungefär hälften – var motståndet
starkt. Kritikerna fanns inom socialtjänst och sjukvård, i den så kallade klientrörelsen och i bredare narkomanvårdskretsar. De starkaste metadonmotståndarna
vägrade att ens tala om metadon i termer av behandling. Istället för att aktivt
försöka bryta ett destruktivt beroende ersattes bara en drog med en annan,
något som i praktiken omöjliggjorde ett, som man uppfattade, mer fullödigt liv i
drogfrihet. Metadonet beskrevs därför av kritikerna som ”omodernt”, en kapitulation. Genom metadonet framstod narkomanvården som oprofessionell och
kraftlös argumenterade man, och än värre, missbrukaren som hjälplös, ett
omöjligt fall, ett offer. ”Vi behöver inte metadonet”, konstaterade en grupp
narkomanvårdare vid Danderyds sjukhus i en stark markering. ”Metadonet är
till skada. Det är ett svek mot narkomanerna att erbjuda en annan drog som
alternativ vård”.102
Socialstyrelsen var också mycket tveksam till en eventuell förändring av det
starkt kritiserade metadonprogrammets inriktning. Smittspridningen skulle
visserligen kunna ”nedbringas något” genom en ökad metadonförskrivning,
skrev man i sin rapport till delegationen. Men om det var prostitutionen man
ville åt skulle den ändå sannolikt förbli oförändrad då kvinnorna ofta inte enbart finansierade sitt eget missbruk utan även sin manliga partners missbruk. En
ökad förskrivning av metadon spåddes också minska motivationen till drogfria
behandlingsalternativ. Nya grupper heroinister riskerade dessutom att lockas in
i prostitution för att på så sätt kvalificera sig för metadon, något som riskerade
göra en redan allvarlig situation än värre.103
Socialstyrelsen var dock inte enig. I en reservation betonade byråchef Börje
Lassenius att metadonbehandlingens fördelar trots allt övervägde. Metoden
minskade risken för smittspridning eftersom kvinnorna kunde ta sig bort från
gatan samtidigt som hälsoläget hos den enskilde narkomanen skulle komma att
förbättras, något som framförallt gynnade dem som redan smittats. Numerärt
sett handlade det dessutom om relativt få individer, maximalt något hundratal.
101 För en mer detaljerad diskussion av det svenska metadonprojektet och dess historia, se Björn
Johnson, Metadon på liv och död. En bok om narkomanvård och narkotikapolitik i Sverige (Lund: Studentlitteratur 2005).
102 Agneta Berghamre, ”Metadonet svek mot narkomanerna”, Socialt arbete nr 7 (1985), s. 16.
Klientrörelsen brukar användas som ett samlingsbegrepp för de socialpolitiska organisationer
med det gemensamt att de organiserade personer med egna erfarenheter: fångar, mentalsjukhuspatienter, narkotika- och alkoholmissbrukare. Se exempelvis När botten stack upp. Om de utslagnas
kamp för frihet och människovärde, red. Monica Adamson m.fl. (Hedemora: Gidlund, 2004).
103 Socialstyrelsen, ”Handlingsprogram mot spridning av AIDS bland narkotikamissbrukare”, PM
daterat den 20 juni 1985, ADA F 9:2.
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För till skillnad från de flesta andra västeuropeiska länder var den överväldigande majoriteten – uppskattningsvis 80 procent – av de injicerande narkomanerna i Sverige amfetaminister. Missbruket var dessutom starkt geografiskt
koncentrerad, något som ytterligare underlättade både genomförande som kontroll. Metadonet skulle därför betraktas som en mycket specifik akutåtgärd,
tydligt riktad mot en liten och extremt utsatt grupp där andra åtgärder ”knappast” fanns att tillgå, avslutade Lassenius.104 I ytterligare ett kompletterande dokument skrev läkaren Olof Blix, själv aktiv inom metadonprojektet, att man just
eftersom situationen var så allvarlig omedelbart måste bredda den metadonförskrivning som redan fanns. Även om det befintliga programmet överlag visade
goda resultat var inskrivningstakten förhållandevis låg (ca tio patienter per år)
och vårdtiderna på sjukhus ofta mycket långa (patienterna lades in på kliniken
för att ställa in rätt metadondos och initiera olika sociala åtgärder). För att öka
programmets genomslag borde man därför pröva att avgifta och ställa in patienterna på metadon i ett bredare öppenvårdssystem: allt för att snabbt kunna
förhindra ytterligare smittspridning och minska epidemins vidare individuella
och samhälleliga konsekvenser.105
I den konfliktfyllda situationen kom delegationen fram till en kompromiss.
Antalet platser skulle inte tillåtas att utökas men delegationen betonade samtidigt att de platser som fanns inom programmet borde utnyttjas fullt ut.106 I
praktiken var dock läget låst. ”Socialstyrelsen kan inte gå över huvudet på mig”,
menade metadonprojektets initiativtagare, uppsalapsykiatrikern Lars M. Gunne.
”Vi har en lång väntelista och jag kan inte säga till dem som är inställda på att
komma med att de får vänta ytterligare på grund av att 100 prostituerade tjejer
ska gå före”.107 Delegationsorföranden Gertrud Sigurdsen var också öppet
starkt avvisande till någon form av förändring eller modifikation av programmets inriktning eller antagningsregler. ”Ulleråkerprogrammet skall inte utvidgas”, underströk hon i en intervju hösten 1985. ”Det finns inga seriösa förslag
om en utvidgning. Det är inget som överhuvudtaget diskuteras bland oss”.108
I realiteten var alltså metadonvägen mer eller mindre stängd. Kanske var det
också därför som Socialstyrelsens avgående generaldirektör Barbro Westerholm
som ett av sina sista beslut sensommaren 1985, undertecknade en promemoria
som rekommenderade ett upphävande av det förbud som sedan 1968 funnits
mot fri försäljning av sprutor och kanyler via apotek. Hos många narkomaner
fanns en stark rädsla för aids, konstaterade Socialstyrelsen i promemorian, en
rädsla som ledde till att fler än någonsin vänt sig till narkomanvården för att få
hjälp mot sitt missbruk. Tyvärr spreds smittan snabbare än behandlingsåtgärder
hann påbörjas. Narkomaner borde därför ges legal möjlighet att få tillgång till
104 Socialstyrelsen, ”Underlag för diskussion om peroral metadonbehandling ad modum DoleNyswander för intravenösa opiatmissbrukare som är HTLV-III-positiva”, ADA F 9:2.
105 Olof Blix, ”Förslag om metadonbehandling för hindrade av AIDS-smitta”, ADA F 9:2.
106 AD protokoll 27 juni 1985, ADA F 9:1.
107 Gun Fälth, ”Metadon till AIDS-smittade?”, Slå tillbaka! nr 4 (1985), s. 19.
108 Birgitta Hörnström, ”Har hon öppnat vägen?”, Anhörig nr 4 (1985), s. 15. Fetstil i original.
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och använda rena injektionsverktyg för att på så sätt försöka skydda sig från att
smittas. Åtgärden skulle dock inte ses som en liberalisering i inställningen till
narkotika, underströk Socialstyreslen. För även om kampen mot narkotikan var
en avgörande del i kampen mot aids, skulle narkomanvårdens behandlingsinsatser ha större utsikter att lyckas med en icke smittad missbrukare än med en
smittad. Ett slopande av rådande förbud skulle dessutom innebära att apotekseller sjukhuspersonal kunde informera om hur man skyddade sig mot smitta
genom att använda rena sprutor utan att, som de rådande bestämmelserna innebar, indirekt påbjuda brott (eftersom rena sprutor och kanyler måste skaffas
illegalt).109
Men även i frågan om en förenklad tillgång till rena sprutor var Socialstyrelsen djupt oenig. I en skarpt formulerad reservation undertecknad av företrädare
från flera olika delar av myndigheten, underkändes resonemanget på i princip
alla punkter. En ”fri” tillgång till injektionsverktyg skulle visst kunna tolkas som
”ett inofficiellt accepterande av narkotikamissbruket”, konstaterades det i reservationen. En ökad tillgång skulle sannolikt också öka det faktiska missbruket av
såväl narkotika som dopingpreparat samtidigt som den ökade mängden sprutor
och spetsar (använda som oanvända) riskerade bli ett växande sanitärt renhållningsproblem. Risken för smittspridning hade dessutom angetts som ett viktigt
motiv bakom försäljningsförbudet då lagen införts, påminde författarna. Att
många missbrukare delade injektionsverktyg var inte heller enbart en fråga om
tillgång. Jämfört med en dygnsdos narkotika, som kostande mellan ett och två
tusen kronor, var priset på illegala (men nya) injektionsverktyg på någon tia
försumbart. Den bristande hygienen bottnade därför mer på missbrukarens
”allmänt asociala” livssituation och på att injiceringen nästan alltid måste ske
skyndsamt då missbrukaren var i abstinens. Eftersom narkotikan var så dyr var
det dessutom vanligt att man delade en dos mellan sig. I vissa kretsar kunde
även delade narkotikadoser vara en del av missbrukskulturen som markerade
samhörighet, lojalitet och gemenskap. Det avgörande skälet mot förslaget, skrev
man i reservationen, var dock att det inte kunde anses realistiskt att tro att
missbrukare i allmänhet planerade sitt missbruk rationellt, exempelvis genom
att i förväg göra inköp av rena sprutor och kanyler på apotek. Själva missbruket
var tvärtom i sig det tydligaste tecknet på missbrukarens ”oförmåga” att handskas varsamt med sitt liv, visa hänsyn och ta ansvar för sig själv och andra. En
rädsla för att smittas kunde dessutom fungera avskräckande från vidare missbruk eller förmå missbrukare att övergå till ”andra och mindre farliga administrationssätt”, en omställning som en ökad tillgång av injektionsutrustning därmed riskerade att förhindra. En eventuell lagändring spåddes dessutom ha en i
sammanhanget ”mycket marginell effekt” på den direkta smittspridningen och
måste därför vägas mot de potentiellt starkt negativa effekterna – inte minst ur
ett narkotikapreventivt perspektiv – en fri försäljning av sprutor och spetsar
109 Socialstyrelsen, ”Tillhandahållandet av sprutor och kanyler”, PM daterad den 29 augusti 1985,
ADA F 9:2.
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skulle kunna få. ”Sammanfattningsvis anser vi att riskerna med att förändra
nuvarande lagstiftningen kan föra med sig avsevärda negativa effekter när det
gäller narkotikamissbrukets omfattning och att det inte heller kan uteslutas att
det därmed även kan skynda på spridningen av AIDS”.110
Socialstyrelsens oenighet gällde alltså inte främst olika värderingar av åtgärdens omedelbara effekt på smittspridningen, vilka av båda sidor framställdes
som ringa. Snarare bottnade konflikten i en djupare konflikt gällande synen på
missbrukaren (förmögen eller oförmögen till rationellt handlande) och skilda
värderingar av den föreslagna åtgärdens mer indirekta konsekvenser (framförallt
hur ett avskaffande av försäljningsförbudet skulle påverka den allmänna inställningen till narkotikan). Tanken att missbrukarna, som reservationsförfattarna
argumenterade, skulle kunna skrämmas till att ändra sina missbruksvanor (om
än kanske inte helt sluta upp med sitt missbruk) kan tyckas cynisk. Men uppfattningen av narkomanen – och då speciellt injektionsnarkomanen – som en
ansvarslös person, helt upptagen och styrd av sitt missbruk och en ständig jakt
på droger, var både utbredd och stark. Att föreställa sig att missbrukarna var
förmögna att agera med försiktighet, åtminstone när det gällde risken att smittas
eller föra smittan vidare, uppfattades kort sagt av många som orealistisk och
naiv. ”Ha inga illusioner om de tunga missbrukarna!”, skrev Dagens Nyheter i en
ledarartikel. ”Beroendet av narkotika tränger bort förmågan att visa hänsyn”.111
Aidsdelegationen ställde sig dock kallsinnig till Socialstyrelsens förslag om ett
slopat försäljningsförbud. Promemorian bordlades vid det aktuella delegationssammanträdet för att sedan, vid det nästkommande mötet, lämnas utan åtgärd.112 Delegationens agerande skall dock inte betraktas som en indikation på
att situationen bland missbrukarna förbättrats. Tvärtom. Men förslaget var helt
enkelt allt för kontroversiellt, motståndet såväl inom som utom delegationen
allt för starkt. Det är också oklart vilken roll riksdagsvalet i september 1985
spelade för diskussionen. Den växande oron för narkotikan och narkotikamissbrukets konsekvenser hade varit en av 1982 års viktigaste valfrågor, något som
1984 resulterande i en blocköverskridande överenskommelse där det narkotikafria samhället befästes som ett övergripande nationellt mål.113 Att ens disku110 Socialstyrelsen, Socialtjänstavdelningen ”Reservation mot socialstyrelsens förslag om ’Tillhandahållandet av sprutor och kanyler’”, PM daterad den 30 augusti 1985, ADA F 9:2.
111 Ledare, ”Se faran i ögonen”, Dagens Nyheter 20 oktober 1985.
112 AD protokoll 30 augusti, 3 oktober 1985, ADA F 9:1.
113 Den svenska narkotikapolitikens sena 1900-talshistoria är understuderad. För en översiktlig
behandling av det narkotikafria samhället som idé och praktik, se Dolf Tops, A Sociciety With or
Without Drugs? Continutiy and Change in Drugs Policies in Sweden and the Netherlands (diss. Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet 2001), s. 164–70. En möjligen mer kontroversiell studie på samma
tema är Tim Boekhout van Solinge, The Swedish Drug Control System. An In-Depth Review and Analysis (Amsterdam: Uitgeverij Jan Mets/Cedro 1997). Se även Börje Olsson, ”Narkotikaproblem och
narkotikapolitik – några nedslag i historien”, Alkohol och narkotika nr 6 (2001), s. 86–95. Ted
Goldman, Samhället i narkotikan (Solna: Academic publishing of Sweden, 2005). Henrik Tham,
”Swedish drug policy and the vision of the god society”, Journal of Scandinavian Studies in Criminology
and Crime Prevention, volym 6, nr 1 (2005), s. 57–73. Daniel Törnqvist, När man talar om knark.
Drogdebatt i svensk dagspress 1970–1999 (diss, Umeå: Umeå universitet, 2009). Narkotika. Om problem
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tera åtgärder som skulle kunna tolkas som ett uppmjukande av den restriktiva
narkotikapolitiken, uppfattades därför av flera aktörer som nästintill omöjligt,
åtminstone innan valet.114 Kanske bör Socialstyrelsens kontroversiella promemoria i första hand ses som en markering i en situation som uppfattades som
allt mer ohållbar, inte minst av den avgående generaldirektören Barbro Westerholm själv. ”Gamla ideologiska inställningar om metoder för behandling av
narkotikamissbruk måste i det här läget begravas”, skrev hon lite senare i en
debattartikel i Göteborgs-Posten i sin nya roll som medicinsk chef på Apoteksbolaget. ”Aids är farligare än narkotika”.115
Den främsta smittskyddsåtgärden
Antalet kända smittade narkomaner ökade också snabbt i takt med att allt fler
testades. Sensommaren 1985 fanns indikationer på att nära hälften av de testade
heroinisterna bar på antikroppar, en dyster bild som officiellt bekräftades i början av oktober 1985. I en utförlig sammanställning av Socialstyrelsen och Socialdepartementet konstaterades att det trots betydande ekonomiska resurser och
en bitvis välfungerade narkomanvård, fanns både tydliga och allvarliga brister i
det svenska narkomanvårdsarbetet. De regionala skillnaderna kunde vara stora
samtidigt som samarbetet mellan olika huvudmän och mellan olika yrkesgrupper emellanåt var starkt konfliktfyllt. Även narkomanvårdsverksamhetens effektivitet och innehåll ifrågasattes då många av dem som använde narkotika dagligen – och därför räknades som tunga missbrukare (och det oavsett vilken eller
vilka former av narkotika de använde) – sällan eller aldrig kom i kontakt med
varken narkomanvård eller socialtjänst. Inte heller den kostsamma institutionsvården var utan svårigheter. Framförallt sakandes vårdplatser för avgiftning och
tvångsvård. I Malmö fanns inte en enda plats för tvångsvård och endast ett fåtal
platser för avgiftning till stadens uppskattningsvis 1 500 intravenösa missbrukare, en betydande del av dessa svårt nedgångna heroinister. Men även där det
fanns vårdplatser, som i Stockholm, brast organisationen med resultat att
hjälpsökande narkomaner avvisats. ”Sammanfattningsvis kan konstateras att
narkomanvården i dag inte har de resurser som krävs för att förhindra en fortsatt spridning av AIDS/HTLV-3 bland narkotikamissbrukarna”, var rapprotens
nedslående slutsats. ”Om inte radikala åtgärder vidtogs kan man därför räkna
med att överväldigande majoritet bland de 7 500 – 10 000 injektionsnarkomanerna inom en snar framtid kommer att vara smittbärare för livet och att många
kommer att insjukna i AIDS”.116
och praktik, red. Börje Olsson (Stockholm: Norstedts Juridik, 2011). Johan Edman, Vård och
Ideologi. Narkomanvården som politiskt slagfält (Umeå: Boréa Bokförlag, 2012).
114 Se exempelvis Gun Fälth, ”Metadon till AIDS-smittade?”, Slå tillbaka! Nr 4 (1985), s. 19.
115 Barbro Westerholm, ”Aids allas angelägenhet – farligare än narkomani”, Göteborgs-Posten
30 december 1985.
116 Jacob Linberg, Kerstin Wigzell, Börje Lassenius, ”AIDS/HTLV-3 bland narkotikamissbrukare
– en bedömning av situationen inom narkomanvården i storstadsområdena”, ADA F 9:7.
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Det var alltså uppenbart att man inte längre befann sig i början av epidemin
utan mitt i den. När massmedia fick kännedom om promemorian, intensifierades kraven på omedelbara och radikala åtgärder. ”Medan vi grubblar och våndas griper epidemin allt mer omkring oss”, skrev Dagens Nyheters ledarsida,
”Passivitet är ett brott”.117 Även på Expressen var man otålig, och efterfrågade
tydlig och direkt aktion. ”Gör något nu. Börja i eftermiddag, inte i morgon!”118
Gertrud Sigurdsen instämde i kritiken genom att öka trycket på landets kommuner och landsting. ”Se till att varenda en av landets 10 000 sprutnarkomaner
får vård, innan de blir aidsbärare allihop”, dundrade hon i Expressen. Även departementsrådet Jakob Lindberg, en av rapportförfattarna, uttryckte offentligt
stark oro. Offensiva åtgärder kombinerat med en omprövning av den svenska
narkomanvårdsorganisationen var det enda som kunde förhindra ett fullständigt
sammanbrott, utbrast han drastiskt i en intervju. ”Siffrorna är outhärdliga […]
Vi står inför en katastrof”.119 För huvudstadens tyngsta heroinister var loppet
nog redan kört, konstaterade Thorvald Staf, ansvarig för narkomanvården i
Stockholm. För även om nya pengar snabbt sköts till skulle det ta tid innan en
ny organisation kommit på plats, och tid var just vad som saknades.120
I den allvarliga situationen kunde därför rapporteringen kring den unga smittade heroinisten ”Vera, 21” lätt framstå som ett lika tragiskt som övertydligt
bevis på att varken individens eller samhällets behov förmåddes tillgodoses.
Gång på gång har Veras föräldrar försökt få in Vera på behandlingshem, skrev
journalisten Malou von Sivers i en uppmärksammad artikelserie i Aftonbladet.121
Men ”vården” hade i realiteten oftast bestått av några dagars avgiftning på
sjukhus, inlåsning i poliscell eller på någon sluten behandlingsenhet varifrån
Vera, så fort hon fått chansen, rymt till heroinet. ”Varje kväll tar hon emot 10
kunder. Sex av dem vägrar att använda kondom, trots att hon hänvisar till artiklar om aids. De betalar istället en hundralapp extra för att slippa”.122
Den svenska narkomanvården tycktes alltså inte vara förmögen att stå emot
epidemins många och svåra utmaningar. Aids hade därmed gjort frågan om
samhällets ”skyldigheter och rättigheter mot framförallt de dödsmärkta heroinvraken” brännande aktuell, skrev Ove Rosengren, ordförande i Riksförbundet
Ledare, ”Aidskris i narkomanvården”, Dagens Nyheter 4 oktober 1985.
Ledare, ”Aids-smittan” Expressen 7 oktober 1985.
119 Lena Katarina Swanberg, ”Tiotusen i aids-fara – de måste få vård nu”, Expressen 8 oktober
1985. Lindberg hade under sommaren 1985 varit på en resa i USA för att på plats undersöka den
amerikanska aidssituationen. Till Dagens Nyheter sade han sig vara ”chockad” över hur utbredd
smittan var bland narkotikamissbrukarna och föregick även Sigurdsens uttalade då han påpekade
att Sverige hade en ”unik” chans att agera, om bara kommuner och landsting snabbt kom igång
med åtgärder. Marianne Hjertstrand, ”Narkotikaexpert: Unik chans stoppa aids i Sverige”, Dagens
Nyheter 16 augusti 1985.
120 Cilla Naumann, ”Hjälpsökande avvisas varje dag”, Expressen 9 oktober 1985. Elisabeth Wiechel, ”Aidsbekämparna har inga pengar kvar”, Expressen 9 oktober 1985.
121 Malou von Sivers, ”Hur kunde det hända Vera? Hon var en alldeles vanlig svensk tonårsflicka.
Idag är hon smittad av aids”, Aftonbladet 2 november 1985. Thorbjörn Larsson, ”Vera, 21, är en
riksangelägenhet”, Aftonbladet 3 november 1985.
122 Malou von Sivers, ”Sigurdsen pressad om fallet Vera”, Aftonbladet 6 november 1985.
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Bild 2:8. ”Vera, 21, är en riksangelägenhet”. Aftonbladet 3 november 1985.
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Narkotikafritt Samhälle (RNS). Den förda narkotikapolitiken var uppenbart ett
misslyckande, fortsatte han. På sikt riskerade dock aids att helt överskugga narkotikan som samhällsproblem och det narkotikafria samhället som den svenska
narkotikapolitikens bärande idé därmed att överges. Frågorna var alltså intimt
sammanvävda, fortsatte Rosengren. En restriktivare narkotikapolitik med tidigare ingripanden, resolutare åtgärder och längre omhändertagandetider var den
viktigaste åtgärden för att begränsa såväl hotet från aids som det från narkotikan.123 Mer tvång var inte svaret, skrev Föräldraföreningen mot narkotika
(FMN) och Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare (RFHL) i en
gemensam artikel i RFHL:s månadstidning Slå tillbaka!. Istället krävdes en kraftfull narkomanvårdsoffensiv med satsningar på uppsökande och motiverande
insatser, på avgiftning och frivillig behandling med total drogfrihet som mål.
För trots alla problem, var möjligheterna till goda resultat stora. Heroinmissbruket var i praktiken relativt begränsat. Trenden gick dessutom mot ett allmänt
minskande injektionsmissbruk samtidigt som oron bland narkomanerna själva,
och därmed motivationen att gå in i behandling, var stor. Istället för att ropa på
hårdare lagstiftning borde arbetet koncentreras på att avhjälpa resursbrister och
öka samarbetet, inte minst mellan socialtjänst och sjukvård.124 Men aktionsradien krympte snabb, konstaterade Expressen i en ledare. Det fanns inte längre tid
för dålig planering, personalbrist, bråk om metodfrågor eller annat som gjorde
narkomanvården förvirrad och ineffektiv. Budskapet var enkelt, menade tidningen. ”Ge aidskampen de miljoner som behövs!”.125 ”Gud hjälpe oss, om vi
inte handlar nu”, skrev Dagens Nyheter på ledarplats i december 1985, oroad av
att de smittade, heroinberoende prostituerade kvinnorna inte tycktes kunna fås
bort från gatan. ”Finns det inte en genväg förbi alla byråkratiska kullerstenar?
Det rör sig om att hejda en farsot, den grymmaste i hela vårt århundrade”.126
Aids uppfattades alltså både som brytpunkt och uppmaning till omedelbar
aktion. I tidens bitvis starkt polariserade narkotikadebatt innebar dessutom aids
samtidigt ett tydliggörande och en renodling. Framförallt väcktes frågor kring
hur narkotikan som samhällsproblem skulle analyseras. Skulle missbruket primärt betraktas som ett socialt eller medicinskt problem? Skulle narkomanvården bygga på frivillighet och motivation eller var ett visst inslag av tvång nödvändigt för att snabbt bryta ett farligt livsmönster präglat av misär, destruktivitet och självförbränning? Och hur långt skulle ambitionen sträckas? Skulle man
nöja sig med att försöka begränsa missbrukets sociala och medicinska effekter
eller skulle målet sättas högre, att inget annat än en rätt till ett fullvärdigt liv i
drogfrihet måste ses som en självklarhet?
Aidsdelegationens budskap var glasklart. I ett särskilt uttalade i oktober 1985
skrev delegationen att kampen mot aids endast kunde vinnas genom ett minskat
Ove Rosengren, ”Aids och narkotikan”, Narkotikafrågan nr 34 (1985), s. 2.
Ledare, ”En offensiv inom narkomanvården”, Slå tillbaka! nr 5 (1985), s. 2.
125 Ledare, ”Ge aidskampen de miljoner som behövs!”, Expressen 11 oktober 1985.
126 Ledare, ”Krasslig av lite aids”, Dagens Nyheter 8 december 1985.
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narkotikamissburk. Ambitionen kunde därför inte sättas lägre än att alla landets
narkomaner skulle nås för ”provtagning, avgiftning och behandling”. 127 Det
fanns dock inte några enkla åtgärder som i ett slag kunde stoppa smittspridnigen bland narkotikamissbrukarna, skrev regeringen i april 1986, bekräftande
den position som delegationen intagit något halvår dessförinnan. ”Eftersom
missbrukarnas riskbeteende är starkt knutet till missbruket är den effektivaste
smittskyddsåtgärden en väl fungerande narkomanvård. Alla andra åtgärder kan
isolerade endast få marginella effekter”.128
Den restriktiva narkotikapolitiken låg med andra ord fast. Målet var ett narkotikafritt samhälle och en offensiv narkomanvård sågs därmed som den
främsta smittskyddsåtgärden.

Testet
För att få en överblick av epidemin var självfallet antikroppstestet ett helt
centralt epidemiologiskt verktyg. Testet blev också snabbt en viktig del av den
svenska aidspolitiken. Under första halvåret 1985 utökades testmöjligheterna
och blev mer allmänt tillgängliga. Stockholms läns landsting beslöt att alla från
och med den 1 juli 1985 skulle kunna gå till närmaste vårdcentral för att testa
sig utan kostnad. Ungefär samtidigt bestämde även landets blodcentraler att alla
blodgivare skulle testas för att därmed kunna säkerställa att landets blodbanker
hölls fria från smitta.129 Samtidigt var den snabbt utbyggda testverksamheten
inte oproblematisk. Ur ett epidemiologiskt perspektiv var det givetvis viktigt att
de grupper mest riskutsatta grupperna testades. Men även om de flesta ställde
sig positiva var motståndet starkt. För vems skull testade man, undrade en del,
för individens eller samhällets? Och vilka blev konsekvenserna för den enskilde,
riskerade ett positivt provsvar att leda till mer skada än nytta?
Redan på ett tidigt stadium motsatte sig RFSL testet. De individuella vinsterna beskrevs som små. Provtagningen var ”medicinskt omotiverad” eftersom
det ändå inte fanns något att göra åt själva infektionen, argumenterade RFSL:s
förbundsordförande Kjell Rindar våren 1985. Testsituationen orsakade dessutom oro och ångest eftersom det psykologiska omhändertagandet – oavsett
testresultat – beskrevs som otillräckligt. Smittade riskerade dessutom att diskrimineras på grund av sin antikroppsstatus, inte minst i sina kontakter med sjukoch tandvård. Det saknades även garantier för att lagstiftningen inte skulle användas repressivt då testet enligt RFSL kunde bli ett medel för att ”komma åt
enskilda homosexuella eller homosexuella som grupp”. Istället för provtagning
borde därför alla – oavsett smittstatus – ta ett ökat gemensamt ansvar för att
AD protokoll 3 oktober 1985, ADA F 9:1.
Regeringens proposition 1985/86:171 om särskilda medel för bekämpningen av AIDS, s. 11.
129 Lennart Arnstad, ”Sex miljoner sätts in i aids-kampen”, Aftonbladet 23 maj 1985. Barbro Westerholm, ”Selektion och HTLV-III-screening av blodgivare – en kommentar”, Läkartidningen
volym 82, nr 28–29 (1985), s. 2497.
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minska smittspridningen. ”Det gäller nu inte bara att klara Dig själv. Vi måste
tillsammans göra allt för att hejda en epidemi”.130
Testet kunde med andra ord uppfattas som ett direkt hot mot såväl individ
som kollektiv. Bakom RFSL:s hårda motstånd fanns alltså, förutom oron för
diskriminering och repression, även en rädsla för att homosexuella (män) skulle
börja identifiera sig som smittade respektive osmittade snarare än som en del av
en solidarisk, homosexuell gemenskap.
Kritiken mot RFSL agerande var dock stark, inte minst från ledande aidsläkare. För även om aids otvetydigt var en del av en större diskussion om manlig
homosexualitet och homosexuellas rättigheter gick det inte att bortse från att
infektionen var både smittsam och livshotande, argumenterade Venhälsans
Anders Karlsson i en replik. Tidiga medicinska insatser skulle dessutom kunna
påverka infektionsförloppet, något som skulle kunna förbättra individens prognos och livskvalitet samtidigt som åtgärder skulle kunna vidtas så att man inte
förde smittan vidare.131 De flesta som testade sig fick också lugnande besked,
påminde Geo von Krogh i Dagens Nyheter. Ett genomgånget test kunde därför
avhjälpa mycket ångest samtidigt som själva testtillfället innebar en möjlighet till
information och samtal. RFSL:s rekommendation var därför en både kontraproduktiv och farlig strategi, menade han. Istället för att öka homosexuellas
möjligheter och frihet stärkte den bara den opinion som krävde hårdare regleringar och utökat tvång samtidigt som den enskildes hälsa äventyrades.132
RFSL:s starka, och som det ofta uppfattades, oresonliga testmotstånd väckte
oro även inom förbundet. Om homosexuella på allvar ville ta steget in i samhällsgemenskapen med äktenskap, adoption och allt annat det skulle innebära,
skrev en upprörd RFSL-medlem i Kom Ut!, måste såväl förbundet som enskilda
homosexuella nu visa att man var ansvaret moget. ”Om vi inte tar vårt fulla
ansvar, hur ska vi då kunna kräva våra rättigheter?”133 Förbundsledningens
starka motstånd kunde också tolkas som en återgång till den nyss lämnade smygidealet, argumenterade en annan insändarskribent. För var fanns den tidigare
så stolta öppenheten, den enande kampviljan och sinnet för proportioner?
Frammanade inte förbundets agerande en bild av ”bögar som rädda, skamsna
och dåligt skickade att ta ansvar för smittans begränsning”?134
De skarpa diskussionerna kring testet visar tydligt att det inte enbart var enskilda människoliv som stod på spel. Hela den homosexuella befrielsekampen
uppfattades som hotad genom den splittring viruset riskerade att medföra mellan smittade och osmittade, mellan dem som förespråkade antikroppstest och
dem som avrådde. Konflikten rörde sig, som etnologen Anna Ljung påpekat,
kring huruvida hiv och aids i första hand skulle uppfattades som ett medicinskt
130 Kjell Rindar, ”Låt bli att ta AIDS-test!”, Kom Ut! Nr 1 (1985), s. 12. Se även Hasse Ytterberg,
”RFSL: Ta ej testet!”, Kom Ut! Nr 3 (1985), s. 6.
131 H. Nord, ”Läkare och RFSL-medlem: Det är viktigt att ta testet!”, Kom Ut! Nr 3 (1985), s. 6.
132 Karen Söderberg, ”Läkarna svarar RFSL: Aids-testet är viktigt!”, Dagens Nyheter 12 maj 1985.
133 Sthen Nilsson, ”Ta AIDS-testen!”, Kom Ut! Nr 1 (1986), s. 20.
134 Lars Torstensson, ”Åter till smygidealet?”, Kom Ut! Nr 2–3 (1986), s. 25.
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eller ett socialt och politiskt fenomen.135 ”Vilket är viktigast? Kommer vår hälsa
eller våra rättigheter i första rummet?”, skrev journalisten Jon Voss i ett försök
att överbygga den infekterade konflikt som uppstått. ”Låt inte hysteri, personlig
rädsla, personmotsättningar och meningsskiljaktigheter skyla det viktiga. Att
bekämpa AIDS och samtidigt stärka homosexuellas situation i samhället”.136
Samtidigt är det tydligt att skärpningen av lagstiftingen påverkade människors vilja att testa sig. Redan innan den under sommaren 1985 reviderade
smittskyddslagen trätt i kraft gick testfrekvensen bland homosexuella män ned.
Kontrollen över epidemin tyckets alltså snarare försämrats än förbättras av att
aids inordnats under smittskyddslagen, åtminstone om man såg till antalet tester
vilka som testades. Förutom rädslan att den egna homosexualiteten skulle avslöjas, med en befarad social katastrof som följd, angavs ofta rädslan för registrering och diskriminering som att skäl till att man undvek att ta kontakt med
sjukvården. Det fanns också smittade som gick ut offentligt och sade sig ångra
att de valt att testa sig då det positiva antikroppstestet lett till negativ särbehandling, inte minst i tand- och sjukvårdsammanhang.137
Även den nya patientjournallagen, vilken börjat gälla den 1 januari 1986,
uppfattades i sammanhanget som problematisk då den av patientsäkerhetsskäl
inte längre tillät anonymitet i vården. Kraven på att anonymiteten skulle få finnas kvar i samband med antikroppstest var dock starka, inte minst eftersom
som det ansågs främja människors vilja att låta testa sig. Våren 1986 tog också
riksdagen ett snabbt beslut om ett undantag i lagen så att man, om man så önskade, kunde begära att få testa sig anonymt och använda en sifferkod istället för
sitt namn.138 Lagen konstruerades dock så att anonymiteten bröts ifall antikroppstestet visade sig vara positivt. Den justering som gjorts sågs därför av
många som en halvmessyr. För att få fler framförallt homo- och bisexuella män
till test var därför det enda alternativet att erbjuda ”fullständig anonymitet”,
skrev exempelvis en grupp läkare knutna till Venhälsan i Läkartidningen sensommaren 1986.139 Också den enligt smittskyddslagen föreskrivna kontaktspårningen påverkades av den sammanlagda lagstiftingens konstruktion. Omhändertagandet av infekterade patienter byggde på ett förtroendefullt sammarbete
mellan patient och vårdpersonal där sträng sekretess var en av hörnstenarna,
skrev Göteborgsläkaren Charles Håkansson. ”Utan patientens medverkan blir
Ljung (2001), s. 32.
Jon Voss, ”Enighet ger styrka”, Revolt nr 10 (1985), s. 15.
137 Se exempelvis [Sign. ”Smittad”], ”Låt inte HTLV-III-smittade ångra provtagning!”, Läkartidningen volym 83, nr 3 (1986), s. 104. Osign., ”Tvångslagen skrämmer”, Kom Ut! Nr 4 (1985), s. 1.
138 Marianne Hjertstrand, ”Läkare i samlat krav: Testa aids anonymt”, Dagens Nyheter 9 januari
1986. För debatten i riskdagsen, se Socialutskottets betänkande 1985/86:SoU15 om anslag till
epidemiberedskap m.m Rskr 1985/86:154. RD protokoll 1985/86:109, 4 april 1986. SFS
1986:197. Lag (1986:197) om ändring av patientjournallagen (1985:562). SFS 1986:198. Förordning (1986:198) om provtagning för infektion av HIV. Se även Regeringens proposition 1985/86:171
om särskilda medel för bekämpningen av AIDS, s. 10.
139 Anders Karlsson, m.fl. ”LAV/HTLV-III-infektion hos homo- och bisexuella män – data om
smittspridning och riskmarkörer i Stockholm”, Läkartidningen volym 83, nr 35 (1986), s. 2837.
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det ingen smittspårning alls”.140 Även Stockholmsbiskopen Krister Stendahl
stödde offentligt kravet på full anonymitet. ”I en skrämd värld är anonymiteten
en väg till den fulla medmänskligheten”.141
Ungefär samtidigt som den nya patientjournallagen infördes godkändes även
upprättandet av ett nationellt register över smittade i syfte att underlätta epidemiologisk övervakning. Tillståndet var dock förknippat med en omfattande
sekretess. Registret konstruerades så att det inte skulle vara möjligt att identifiera dem som smittats. Istället för namn rapporterades en kod baserad på de två
första och de fyra sista siffrorna i den smittades personnummer samt en uppgift
om vilket län provet lämnats. Det skulle även framgå ifall den smittade tillhörde
någon riskgrupp.142 Men trots ansträngningarna var identitetsskyddet undermåligt, menade de som var kritiska till registret. Kodens enkla konstruktion gjorde
det ändå förhållandevis lätt att identifiera vem det var koden avsåg. ”Min kod
skulle vara 48XXXX-1478”, skrev en läkare i en upprörd debattartikel i Svenska
Dagbladet. ”I landet finns det 24 personer som har denna kod, men av dessa är
det endast jag som bor i Göteborg och Bohus län. Jag skulle alltså vara omedelbart och entydigt identifierbar”.143
Trots olika åtgärder framstod alltså anonymiteten enligt många kritiker som
en chimär, som en i värsta fall dåligt genomförd maskering för att locka så
många som möjligt till test. Andra menade istället att det förhöll sig tvärtom, att
sekretessen inte minst mellan myndigheter var alltför stark och därmed försvårade såväl ett effektivt smittskyddsarbete som olika sociala insatser, till exempel
mot missbruk och prostitution.144 Aidsdelegationen ställde sig också tidigt positiv till ökade möjligheter till sekretessgenombrott i vissa fall.145 I ett regeringsförslag rekommenderades därför att smittskyddsläkarna skulle ges ökade befogenheter att ta in uppgifter om enskilda personer från andra myndigheter och
från privatsjukvård, en information som därefter vid behov skulle kunna delas
vidare till exempelvis polis och socialtjänst. Även inom kriminalvården skulle
det ske lättnader i sekretessen då läkare och annan sjukvårdspersonal enligt
förslaget uppmanades informera kriminalvården ifall en intern bar på smitta.
Samtidigt skärptes kraven inom polisen. Uppgifter som polisen fick kännedom
om genom smittskyddsärenden skulle i fortsättningen skyddas i lag, ett skydd
som tidigare saknats. Slutligen föreslogs att en missbrukare som tvångsintogs

140 Charles Håkansson, Gun-Britt Löwhagen, Gunilla Hallhagen, ”Ändra inte smittskyddslagen!”,
Läkartidningen volym 84, nr 25–26 (1987), s. 2316.
141 Margareta William-Olsson, ”Biskop Krister Stendahl. Kräver anonymitet vid aids-kontroller”,
Göteborgs-Posten 24 oktober 1986.
142 Osign., ”Öppnar får test under anonymitetsskydd. Vill minska sekretessen kring smittbärare”,
Läkartidningen volym 83, nr 7 (1986), s. 463.
143 Tomas Eriksson, ”Effektivaste sättet hindra spridning av aids. Ge fullt identitetsskydd!”,
Svenska Dagbladet 5 april 1986.
144 Se exempelvis Anders Lindberg, Torvald Ripa, Peet Tüll, ”En strategi för bekämpning av
HIV-smitta med epidemiologiska metoder”, Läkartidningen volym 84, nr 19 (1987), s. 1625–6.
145 AD protokoll 28 januari 1986, ADA F 9:1.
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enligt smittskyddslagen skulle, om denne så önskade, kunna förflyttas till ett
behandlingshem för att där få vård för sitt missbruk.146
I diskussionens och åtgärdsförslagens fokus låg alltså ännu en gång de mest
nedgångna narkomanerna. RFSL var dock kritiskt till ändringen då uppgifter
om enskilda i värsta fall skulle komma att delas mer eller mindre på rutin.147
Även på Dagens Nyheters ledarsida opponerade man sig mot ökade möjligheter
till sekretessgenombrott. Förslaget var ett uttryck för en ”skrivbordsstrategi”,
menade tidningen, utan förankring i verkligheten. ”Vi kan inte bekämpa epidemin utan dess offers aktiva och frivilliga medverkan”.148 Tonen i den nystartade
gaytidningen Reporter var än mer oförsonlig. Uppluckringen av sekretessen innebar att regeringen delade ut ”’skottpengar’ på våra smittade bröder”, skrev
tidningen i ett upprop för att stoppa förslaget.149 Förslaget hade dock tolkats
felaktigt, rent av ”illvilligt”, kontrade Gertrud Sigurdsen. Den ändring som
föreslogs medförde visserligen att sekretessen i vissa fall fick brytas. Men i praktiken rörde det sig endast om ett fåtal fall och lättnaderna gällde endast smittskyddsläkarna, det vill säga den myndighet som i hade ansvaret för smittskyddet
regionalt. Regeringens prioritering var emellertid tydlig, betonade Sigurdsen.
När det gällde smittspridningen av en så allvarlig och dödlig sjukdom som aids,
måste kollektivets skyddsintressen i vissa fall gå före individens krav på integritet. ”Samhället måste ha en möjlighet att med tvång skydda sig mot hänsynslösa
människor som sprider smitta”.150
Frågan hade samtidigt en mer konkret, praktisk dimension. För även om
man kunde diskutera om skepsisen mot sekretesskyddet verkligen var befogad,
konstaterade professor Sven Britton, chef för Roslagstulls infektionsklinik, var
människors oro ibland en realitet. De legala möjligheterna till anonymitet måste
kort sagt göras större så att fler vågade ta kontakt med sjukvården.151 Analysen
delades uppenbart även av andra. Venhälsan på Södersjukhuset var bara en av
flera mottagningar som öppet annonserade om att de erbjöd full anonymitet
om man så önskade, och det ”oavsett testresultat”.152 I realiteten tycks det dock
varit relativt få som utnyttjade erbjudandet om fullständig anonymitet. Vartefter
förtroendet för vårdpersonalen ökade tycktes viljan att förbli anonym minska
även om journaler, remisser och prover fortfarande kunde vara kodade. I vissa
fall hjälpte också sjukvårdspersonal aktivt till för att bevara patienternas ano146 Regeringens proposition 1986/87:2 med förslag till bl.a. vissa ändringar i sekretessreglerna mot spridningen
av LAV/HTLV-III. Socialutskottets betänkande 1986/87:SoU9 om vissa lagstiftningsåtgärder
mot spridningen av LAV/HTLV-III-infektion (prop.1986/87:2). Rskr 1986/87:82.
147 Osign., ”Skarp protest”, Kom Ut! Nr 2–3 (1986), s. 4.
148 Ledare, ”Ett av de värsta hoten mot mänskligheten”, Dagens Nyheter 7 september 1986.
149 Osign., ”Skottpengar på positiva”, Reporter nr 0 (1986), s. 2.
150 TT, ”Gertrud Sigurdsen: Vi måste kunna skydda oss med tvång mot smittspridare”, Läkartidningen volym 83, nr 44 (1986), s. 3658. Se även Gertrud Sigurdsen, ”Smittade har sekretesskydd!”,
Dagens Nyheter 16 september 1986.
151 Sven Britton, ”Homosexuella avstår från aidstester”, Dagens Nyheter 15 december 1986.
152 Venhälsan utlovade anonymitet i annonser för sin verksamhet, se exempelvis annonser införda
i Kom Ut! Nr 4 (1986), s. 5 och nr 1 (1987), s. 14. Citat från annons för Venhälsan publicerad i
Kom Ut! Nr 2–3 (1988), s. 5.
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nymitet, inte minst gentemot andra patienter, genom att exempelvis lägga undersöknings- och provtagningstillfällen på
udda tider då avdelningen i övrigt var
stängd.153 Flexibiliteten kring anonymiteten var alltså i många gånger i praktiken
förhållandevis stor: dels av hänsyn till
patienterna och deras önskemål, dels på
grund av att en generös inställning främjade, som Svenska Dagbladets ledarredaktion uttyckte det, ”det högre ändamålet”,
det vill säga att få så många som möjligt
till test.154
Rörelsen kunde även gå åt andra hållet.
I Hudiksvall hade kommunens socialtjänst
i ett lokalt smittspårningsinitiativ gått
igenom olika offentliga dokument (såsom
tingsrättsdomar) för att där eftersöka
namn på personer som skulle kunna ha
injicerat narkotika någon gång sedan 1980.
Det femtiotal personer man hittade söktes
därefter upp personligen av två socialsekreterare och ombads följa med till testning. Projektet sågs som en framgång.
Redan innan alla personer kontaktats,
hittades en första smittad. Sammanlagt
hittades därefter åtta tidigare ej kända
smittade bland dem som sökts upp eller
som fanns i deras närhet. Metoden mötte
dock skarp kritik för att vara integritetsBild 2:9. Annons Venhälsan.
kränkande, ett argument som dock avviUr Kom Ut! nr 2-3 (1988).
sades. Det var istället djupt ”osolidariskt
att låta utslagna människor själva bära ansvaret för en så allvarlig sjukdom”,
konstaterade en av de socialsekreterare som varit drivande i projektet. I formell
mening hade man inte heller brutit mot någon sekretess eftersom alla de handlingar man använt var offentliga och kunde beställas fram av vem som helst.
Man tvingade inte heller någon till test även om man, som man beskrev det,
153 Se exempelvis Stig Cronberg, Carl Olof Welin, Torkil Moestrup, ”AIDS-provtagning och
anonymitet”, Läkartidningen volym 83, nr 35 (1986), s. 2837. Osign., ”Örebro trotsar smittskyddslagen”, Läkartidningen volym 83, nr 39 (1986), s. 3207.
154 Ledare, ”Försvåra inte aidstestet!”, Svenska Dagbladet 19 september 1986. I riksdagen var det
dock enbart Folkpartiet och VPK som officiellt motionerade om en rätt till full anonymitet. Se
exempelvis Motion till riksdagen 1986/87:So409 av Bengt Westerberg m.fl. (FP). Motion till
riksdagen 1986/87:So459 av Lars Verner m.fl. (VPK).
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aktivt uppmanade till test genom att erbjuda sig följa med till både testtillfället
och efterföljande läkarbesök. Som ett resultat av projektet hade också nya kontakter knutits mellan missbrukare och socialtjänst samt mellan socialtjänst, föreningsliv och skola. Även det lokala engagemanget hade ökat, något som i flera
fall lett till att tidigare socialt isolerade missbrukare kunnat erbjudas bostad,
arbete och fritidssysselsättning.155 Det oortodoxa tillvägagångssättet fick också
ett visst stöd. ”Många människors liv står på spel”, skrev Aftonbladet i en ledare
som försvarade socialarbetarna i Hudiksvall då de hittat en väg att hjälpa utsatta
individer på samma gång som man aktivt förebyggde smittspridning.156 Även
socialminister Gertrud Sigurdsen var positiv till initiativet. Hon menade till och
med att det borde finnas liknande verksamhet i alla landets kommuner, ett
ställningstagande som dock väckte viss kritik eftersom det sätt som på vilket
smittspårningsarbetet bedrevs ansågs olämpligt och oetiskt, om än inte i formell
mening olagligt.157
Att svenska myndigheter var öppna för okonventionella lösningar samtidigt
som man såg mellan fingrarna när det gällde förbudet mot fullständig anonymitet inom vården, förstärker därmed intrycket att den skarpa lagstiftningen –
framförallt införandet av hiv under smittskyddslagen 1985 och beslutet om
ökade möjligheter till sekretessgenombrott året efter – primärt avsåg en mycket
speciell grupp: de mest utslagna narkomanerna. Inom olika nivåer i försökte
man från svenska myndigheters sida alltså jämka samman mer allmänna och
kollektiva krav på kontroll, epidemiologisk övervakning och uppföljning med
den enskildes rätt till frihet och integritet, även om såväl val av insatser som
utförande kunde variera beroende på sammanhang, aktör och motiv. I praktiken fanns det alltså en långtgående pragmatism. Dels för att få så många (och
rätt) personer som möjligt till test, varför såväl överträdelser av anonymitetsförbud som tillvägagångsätt vilka utmanade etablerade arbetsmetoder (och
värderingar) släpptes igenom. Dels för att säkerställa att berörda myndigheter
med hjälp av lagstiftning gavs ett tillräckligt långtgående handlingsutrymme i de
fall där frivilliga åtgärder inte uppfattades som tillräckliga.
155 Eva Wrange, ”Aidsgrupp registrerar narkomaner”, Svenska Dagbladet 17 maj 1987. Cilla Naumann, ”Hudiksvall bildar kedja mot smittan. Framgångsrik kamp mot HIV”, Dagens Nyheter
26 juli 1987. Citat från Ledare, ”Det går att hitta aidsfallen”, Expressen 2 juni 1987.
156 Ledare, ”Leta upp de aids-smittade”, Aftonbladet 30 maj 1987.
157 Anders Lundqvist, ”Sigurdsen: Aidsvård i Hudiksvall bra modell”, Dagens Nyheter 30 juli 1987.
Åke Bergman, ”Hudiksvall går i täten”, Narkotikafrågan nr 3 (1987), s. 14–7. Det finns även fler
exempel på oortodoxa smittspårningsinitiativ. I exempelvis tidningen Reporter beskrivs ett informellt samarbete i Stockholm mellan länets smittskyddsläkare och företrädare för polisen, socialtjänsten och länsrätten. Enligt Reporter utbyttes information för att identifiera enskilda smittade,
vilket var olagligt även om mötena skedde på myndighetsutövarnas fritid. Gruppen arbetade
enligt Reporter även med opinionsbildning. Förutom publicerandet av tidningsartiklar uppges
bland annat socialutskottets ordförande Daniel Tarschys ha uppvaktas av några av gruppens
medlemmar hösten 1986. Efter granskning avskrev dock JO 1987 den anmälan RFSL lämnat in.
Björn Persson, Jon Voss, ”Illegal hiv-grupp kartlade smittade”, Reporter nr 1 (1987), s. 10–1.
Osign., ”Nya följder efter avslöjandet. JO utreder ’Rambogänget’”, Reporter nr 3 (1987), s. 8.
Osign., ”JO har slutfört sin utredning. Rambogänget friat”, Reporter nr 7 (1987), s. 8.
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Beskedet
Den omfattande testambitionen ställde samtidigt en rad krav. De pratiska svårigheterna var också betydande, åtminstone initialt. Besked drog ofta ut på tiden
då alla prov till en början måste skickas till SBL i Stockholm för analys. Kostnaderna var höga, både de direkta (det vill säga de kostnader som var förknippade med själva testet) och de indirekta (det vill säga de resurser som hade
kunnat användas för annat).158 Många gånger saknades också rutiner för lämnade av prov och meddelande av provsvar. För en del kunde väntan och ovissheten till och med upplevas som svårare att uthärda än själva beskedet. ”Björn”,
48 år:
Dom första två veckorna var jag fortfarande övertygad om att jag var negativ, och att det
bara handlade om att hjälpa till och bättra på statistiken för dom som inte var positiva.
Men sen, när det drog ut på tiden, då började jag oroa mig. Jag funderade på vad läkaren
egentligen sagt. Kanske hade jag uppfattat honom fel? Vad hade provet visat? Men, ärligt
talat, så började jag förstå vad svaret skulle bli. Men det dröjde, även denna gång. Jag
kommer inte ihåg hur länge, men jag ringde och tjatade… dagen före midsommarafton,
en och en halv månad efter det första provet.159

Andra var mer säkra på motsatsen. Ett positivt testresultat förmedlat via brev
kunde därför komma som en chock. ”Lennart”, 38 år:
Ja, först började det med att jag inte hade några amöbor, att allt var bra, att det inte var
något specifikt med mina blodprover förutom att jag var hiv-positiv. Det var så konstigt,
själva beskrivningen i brevet. Det var precis som att det var ingenting. Samtidigt förstod
jag ju att det verkligen var någonting galet. Och i samma ögonblick som jag förstod vad
det var, bestämde jag mig för att begå självmord, just den dagen. Livet var slut. Jag hade
fått min dödsdom. Det var ju som att läsa sin egen dödsannons.160

Starka krisreaktioner kunde naturligtvis även utlösas i de fall där beskedet meddelades av läkare personligen. Känslan av skam och självhat kunde bli stark.
”Karl”, 38 år:
Nej, jag kan inte svara på vilka ord han använde mer än att jag var ”positiv”. Han gjorde
inga omsvep. Han beklagade, men var samtidigt rakt på sak. Visst försökte han prata med
mig, men jag klarade helt enkelt inte av att lyssna, kunde inte ta in vad han sade, så därför
kan jag inte återge någonting. Jag befann mig i ett vakuum, instängd. Jag hörde ljud, men
förstod ingenting. Jag tänkte på barnen, min familj. […] Alltihop var en bekräftelse på att
jag inte hade levt ett liv som var rent och fint. Det var ju så sammankopplat med mina

158 För en vidare diskussion, se exempelvis Sven-Axel Månsson, Mats Hilte, Mellan hopp och förtvivlan – en studie om hiv och homosexualitet (Lund: Studentlitteratur, 1990), s. 46–7.
159 Intervju från 1988 med ”Björn”, 48 år, ur Sven-Axel Månsson, Mats Hilte, Mellan hopp och
förtvivlan – en studie om hiv och homosexualitet (Lund: Studentlitteratur, 1990), s. 49. Kursivering i
original.
160 Intervju från 1988 med ”Lennart” 38 år, ur Sven-Axel Månsson, Mats Hilte, Mellan hopp och
förtvivlan – en studie om hiv och homosexualitet (Lund: Studentlitteratur, 1990), s. 52.
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homosexuella kontakter. Var man bög, så levde man ett smutsigt sexuellt liv, och det här
var följden av det.161

Även om beskedet mottogs med fattning, kunde den samtida uppmärksamheten kring hiv och aids till sist bli övermäktig. ”Anna”, 31 år:
Det första jag såg när jag slog upp ögonen på morgonen var bilder, reportage och intervjuer om hiv och aids. Tidningarna var späckade med information och satte man på
radion eller TV:n var det likadant. Överallt påmindes jag om min smitta, i tunnelbanan,
på gatorna och hemma. Jag såg ingenting annat. Till slut orkade jag inte längre. Jag orkade inte tänka och känna så jag återföll i missbruk igen. Det var ett dramatiskt år med
självmordstankar, mycket heroin och tabletter. Under det året, 1987, var jag inne för avgiftning tretton gånger.162

Uppgifter att människor begått självmord i samband med att de fått ett positivt
provsvar var vanliga.163 Prästen Lennart Koskinen hävdade till och med att fler
smittade hade tagit sina liv än dött till följd av sjukdomen, ett påstående som
Roslagstullsläkaren PehrOlof Pehrson bedömde som kraftigt överdrivet.164 ”På
vår mottagning har vi de senaste åren haft kontakt med ungefär 550 HIVsmittade och jag känner till ett fullbordat självmord och några få självmordsförsök”, konstaterade han i en intervju 1988. När självmordstankar kom till ytan,
fortsatte Pehrson, handlade det oftast inte heller om en reaktion på själva beskedet utan om en rädsla för att bli svårt sjuk, för hur sjukdomen skulle påverka
den egna kroppen och identiteten, relationen till andra, till familj, arbete, vänner.165
Ibland var det dock svårt att veta vad som var vad. Ett positivt antikroppsbesked kunde leda till att en redan dålig självkänsla och en dålig psykisk hälsa
blev än sämre, att ett redan självdestruktivt beteende eller ett missbruk förvärrades. Även den höga överdödligheten hos narkomaner gjorde slutsatsen vansklig eftersom det ibland kunde vara svårt att dra någon exakt gräns mellan en
oavsiktlig överdos och ett aktivt självmordsförsök.166 Och även om narkomaner
sannolikt inte reagerade väsentligt annorlunda inför beskedet om att man smit161 Intervju från 1988 med ”Karl” 38 år, ur Sven-Axel Månsson, Mats Hilte, Mellan hopp och förtvivlan – en studie om hiv och homosexualitet (Lund: Studentlitteratur, 1990), s. 63–4.
162 Barbro Holmberg, HIV – Smittad och narkoman (Stockholm: Brevskolan 1990), s. 10.
163 Se exempelvis Tommy Schönstedt, ”Aids-skräcken drev dem till självmord”, Expressen 5 juni
1985. Sigge Sigfridsson, ”30 aids-smittade knarkare tog sina liv”, Aftonbladet 8 april 1987.
164 Inger Atterstam, ”Teolog till attack mot aids-vården. ’Mord skicka hem smittad utan samtal’”,
Svenska Dagbladet 19 maj 1986. Lennart Koskinen, ”Säg inte på jobbet att du har aids”, Aftonbladet
13 september 1987. Ia Hillborg, ”Lennart Koskinen: sätt etiken i fokus!”, Hiv-aktuellt nr 1 (1990),
s. 7. PehrOlov Pehrson, ”PehrOlov Pehrson till Lennart Koskinen: Du sprider myter!”, Hivaktuellt nr 3 (1990), s. 10–11.
165 Thomas Nordegren, HIV – omvårdnad och närkontakt (Stockholm: Brevskolan 1988), s. 65.
166 Situationen var komplex. En rättsmedicinsk undersökning från 1989 visade tvärtom vad
många trodde att antalet hivpositiva narkomaner tog sitt liv i klart lägre utsträckning än osmittade
(7 procent av de smittade tog sitt liv under den studerade treårsperioden jämfört med 9 procent
av de missbrukare som var negativa). Anders Annell, ”HIV-positiva narkomaner – tar de livet av
sig?”, Socialt stoff. Socialstyrelsens tidskrift för en offensiv missbrukarvård nr 4–5 (1989), s. 30–1.
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tats jämfört med andra grupper, skrev Anders Annell, överläkare vid Narkomanhälsan, en specialmottagning driven av Stockholms läns landsting fokuserad på hiv-problematik, var det ändå vissa saker som gjorde missbrukarnas
situation unik. Smittrisken vid ett aktivt injektionsmissbruk var mycket hög,
väsentligt mycket högre än för alla andra grupper där smittan var utbredd. Även
om den höga smittrisken var välkänd bland narkomanerna var det ändå många
som hade svårt att fullt ut hantera situationen, något som kunde leda till aggressivitet eller förnekande samtidigt som drogerna erbjöd en möjlighet till flykt. Ett
antikroppspositivt provsvar kunde därför få en redan utsatt individ att svaja än
mer samtidigt som en ofta redan svår social situation präglad av hemlöshet,
kriminalitet och prostitution riskerade att förvärras ytterligare.167
Den enskilde kunde också drabbas hårt av det motstånd som många inom
narkomanvården öppet visade inför de smittade. ”Jag fick en chock och började
knarka ännu mer”, minns en yngre manlig heroinist den omtumlande tiden efter
beskedet. Trots accelererande missbruk vägrade behandlingshemmen ta emot
honom när han sökte hjälp. ”Jag var livrädd […] kände mig helt utanför och
chanslös”.168 Ett positivt antikroppstest kunde också innebära att det som motiverade i kampen för ett liv utan droger – som drömmar om en framtid med
familj, barn, bostad, utbildning och arbete – helt plötsligt försvann. ”Det kändes som om den grund jag hade börjat bygga upp slogs undan för mig”, minns
en ung kvinna sin initiala reaktion. ”Men jag rusade inte ut från behandlingshemmet och tände på. I stället blev jag så ’duktig’, överambitiös och ville viga
mitt återstående liv åt att vara ett stöd åt andra hiv-positiva människor […] Men
aktiviteterna var delvis ett svar för att slippa konfronteras med mig själv. Det
förstår jag nu”.169
Missbruksmönster påverkade även sexualiteten. Heroinets dämpande effekter ledde till att den sexuella smittspridningen bland heroinister framförallt
kopplades till prostitution. I den mångdubbelt större gruppen injicerande amfetaminister var bilden dock en annan. Amfetaminet ledde ofta till förhöjd sexuell
aktivitet och sexuellt risktagande. Förutom en ökad smittrisk kunde skam- och
skuldkänslor inför sexuella handlingar utförda under rus påverka den sexuella
självkänslan negativt även långt efter det att drogberoendet övervunnits. Rädslan och motviljan inför att ha sexuella relationer utan amfetamin kunde vara
förlamande. Att samtidigt bära på smitta gjorde givetvis situationen än svårare.
”Periodvis har jag känt att jag skiter i den sexuella biten med tjejer”, förklarade
”Tor”, 27 år. ”Först ska man berätta. Sen ska man lösa det praktiska. Sen ska
man fortfarande kunna känna”.170

167 Anders Annell, Hot i vår tid. Narkotikamissbrukares psykiska reaktioner på HIV-hotet (Stockholm:
Svenska föreningen för psykisk hälsovård, 1987), s. 88.
168 Claes Heijbel, ”Tre behandlingshem sa nej”, Slå tillbaka! Nr 3 (1987), s. 3.
169 Holmberg (1990), s. 9.
170 Claes Heijbel, ”Tor vill ha närhet”, Slå tillbaka! Nr 3 (1987), s. 3. Se även Claes Heijbe, Ingert
Nilsson, Sexualitet och missbruk (Stockholm: Liber 1985). Eftersom blandmissbruk var förhållande-

144

Hur ett antikroppspositivt testbesked togs emot kunde alltså leda till ett brett
spektrum av reaktioner spännande från akut kris till anpassning och acceptans.
Även ålder kunde ha en viss betydelse för hur ett positivt testsvar togs emot,
om än inte alltid som förväntat. ”Jag hade en lite naiv tro att gamla människor
lättare än unga skulle kunna klara av vetskapen om att vara HIV-smittade”,
skrev infektionsläkaren Ove Berglund 1987 i en reflektion kring sitt arbete med
transfusionssmittade. Äldre personer skulle, fortsatte han, kunna resonera som
så att de lika gärna kunde dö i någon annan åkomma innan de skulle få infektionssymtom eller insjukna i aids. Det var dock inte alltid tanken på den egna
döden som var det svåra.
Betydligt svårare är känslan av skam och utstötning. Att känna sig nedsmutsad, pestsmittad. Att notera rädslan och viljan till närhet och beröring i t.ex. sjukvård och tandvård.
Att inte våga berätta om smittan ens för nära anhöriga och än mindre för vänner. Att inte
vilja/våga komma riktigt nära barnbarnen. Att ständigt påminnas om aids i massmedier,
och hela tiden tvingas samtala om det med vänner. Att ha en hemlighet som sällan kan
yppas och aldrig tillåtas glömmas eller förträngas.

Ibland hade det därför möjligen varit bättre för patienten att inte alls få veta,
resonerade Berglund, att läkaren endast förmedlade information och råd men
inte nödvändigtvis genomförde ett test. Hos de yngre transfusionssmittade var
reaktionen generellt sett likartad även om oron för att man riskerade att smitta
sin partner ofta tillkom. ”Rädslan undergräver sexuallivet på ett djupgående
sätt, och det känns ytligt att tala om kondom som en lösning”.171
Rädslan för att föra smittan vidare kunde också blandas upp med en påtaglig
medvetenhet om smittskyddslagens tydliga anvisningar. ”Fredrik”, 39 år:
Vi har diskuterat igenom det, och han är medveten om riskerna, säger han, men ändå […]
Ibland är det precis som om vi inte är ensamma i rummet. Jag känner mig bevakad, det är
som om det stod någon där och bevakade att jag följer föreskrifterna, du vet… All denna
vakthållning gör att jag drar mig för sexuella situationer. Jag drar mig för närhet, alltså där
det finns en risk för att det kan bli en sexuell situation, vilket är frustrerande för oss
båda.172

För andra blev slutsatsen en annan. ”Pär”, 40 år:
Det är omöjligt att gå ut direkt och säga: ”Du, jag är positiv, men det gör väl ingenting,
bara vi är försiktiga”. Det går inte. Då blir det ingenting, det kan jag lova. Tänk dig själv.
Nej, det får komma efter ett tag. Därför gäller det att vara försiktig.173

vis vanligt bör man dock inte betrakta heroinister och missbrukare av centralstimulantia som två
helt separata grupper.
171 Ove Berglund, ”50 fall av transfusionsöverförd HIV-smitta. Utredningsmetodik och de smittades reaktioner”. Läkartidningen volym 84, nr 25 (1987), s. 2215.
172 Intervju från 1988 med ”Fredrik”, 39 år, i Sven-Axel Månsson, Mats Hilte, Mellan hopp och
förtvivlan – en studie om hiv och homosexualitet (Lund: Studentlitteratur, 1990), s. 115.
173 Intervju från 1988 med ”Pär”, 40 år, i Månsson, Hilte (1990), s. 122.
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Ensamhetsrädslor, osäkerhet eller en oro för att det sexuella samlivet skulle
upphöra om man berättade, att man inte längre skulle komma att få sin sexualitet sedd och bekräftad blev alltså lätt motiv för tystnad. För när de verkliga
förhållandena blev tydliga kunde effekten bli stark. ”Sten”, 41 år: ”Det tog mig
hårt, framför allt därför att jag såg hans reaktion, förvandlingen från förälskad
till skräckslagen. Han kunde inte komma fort nog utanför dörren. Jag var verkligen Smittad”.174 En annan möjlig strategi var att försöka undvika sexuella
känslor överhuvudtaget, att själv bli den som tog avstånd. ”Lennart”, 48 år igen:
Det är inte alls lika njutbart längre. Dessutom behöver jag mer sprit för att kunna koppla
av och genomföra ett samlag, och det innebär ju samtidigt att jag tappar känslan. Sen vet
jag inte riktigt hur jag ska tackla Karstens beteende. Han är ju fortfarande ”negativ”, men
han vill ha sex med mig precis som vanligt, oskyddat alltså. Han vill ha oralsex med mig,
vilket betyder att han hela tiden utsätter sig för risken att bli smittad. Det går inte in i mitt
huvud, alltså.
Någon gång när vi har pratat i telefon på sista tiden, har han sagt att han är så less på
böglivet. Det verkar som om han går och väntar på att få beskedet att han är ”positiv”;
precis som han längtar efter det, så att det kan bli ett slut på alltihop. Och det hjälper inte
att jag försöker gaska upp honom. ”Du har något som jag inte har, … du är frisk”, säger
jag, men det biter inte. Ibland får jag för mig att han känner sig övergiven, kvarlämnad, av
mig. Det är precis som om han vill bli smittad. Då skulle vi fortfarande ha någonting gemensamt, förstår du? … dela ödet, så att säga.
Det är precis som om han struntar i att jag är hiv-positiv. Kanske är det hans sätt att visa
kärlek, jag vet inte. Jag vet bara att han vill fortsätta att vara tillsammans med mig. Men
jag känner inte samma sak. Själva glädjen med det sexuella har försvunnit. Jag får inte ens
ut någonting av att onanera längre. Så jag gör det mest för hans skull eller för att jag är
full och inte vet vad jag gör. Efteråt får jag fruktansvärd ångest för vad jag har gjort. Och
det blir värre för varje gång. Och jag känner att jag snart inte orka träffa honom längre,
jag orkar helt enkelt med att ta hela ansvaret själv.175

Att söka sig till andra smittade för sexuell kontakt var ytterligare en möjlighet.
Men inte heller det var något självklart eller okomplicerat. ”Arne”, 41 år:
Jag fick kontakt med en Köpenhamnskille och vi skrev några gånger till varandra utan att
direkt beröra hiv. Jag hade nog tänkt att han befann sig i ungefär samma situation som
jag. Hur som helst, vi bestämde oss för att träffas. Han skulle komma hit och jag skulle
hämta honom vid flygbåtarna. Jag fick en fullkomlig chock när jag såg honom. Han hade
svårigheter att gå, gick med käpp. Jag förstod ju att han hade aids. Han såg väldigt sjuk ut.
Jag visste inte vad jag skulle göra. Han hade inte sett mig, så jag hade kunnat sticka,
men… vi åkte hem till mig. Jag bjöd på kaffe och vi pratade en stund. Jag var egentligen
fruktansvärt förbannad, kände mig lurad. Samtidigt tyckte jag ju synd om honom. Efter
några timmar körde jag honom tillbaka till båten. Jag vet egentligen inte vad han hade
tänkt sig. Kanske var det en chansning. Jag kände mig ledsen efteråt. Det var en sådan
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Intervju från 1988 med ”Sten”, 41 år, i Månsson, Hilte (1990), s. 121.
Intervju från 1988 med ”Lennart”, 38 år, i Månsson, Hilte (1990), s. 117.
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fruktansvärd påminnelse om vad det var jag bar inom mig. Jag såg mig själv med den där
käppen.176

För många homo- och bisexuella män innebar alltså beskedet inte enbart en
bekräftelse på att man bar på en livshotande infektion. Smittan innebar även att
den sexuella läggningen obönhörligt kom fram i ljuset. Många smittade hamnade därför i en existentiell livskris där rädslan att avslöjas fick en avgörande
roll, en känsla som hos vissa kunde vara större och mer akut än oron för infektionens medicinska konsekvenser.177 Steget till självförakt och ett fördömande av
den egna sexualiteten kunde bli kort. ”Olle”, 26 år:
När jag fick beskedet, kunde jag inte acceptera det. Jag blev fruktansvärt arg och tog avstånd från allt. Hela min inställning till mig själv och till bögvärlden förändrades i ett enda
slag. Jag blev nästan rabiat… ja, i vart fall helt negativ till allt som hade med homosexualitet och göra. Allt smutskastade jag, framförallt sådan som jag själv deltagit i, toalettsex,
discolivet…, ja, allt som hade med det så kallade lössläppta livet att göra. Jag gjorde slut
med min pojkvän, därför att jag inte stod ut med hans omsorger; beskyllde honom för att
vara en dålig älskare och gav honom skulden för att jag hade sprungit med andra. Dessutom intalade jag mig att jag i fortsättningen inte skulle ha sex med någon enda människa
överhuvudtaget. Jag klippte alla band, och gjorde allt för att dölja vad som hade hänt.
Skuldkänslorna höll på att ta död på mig.178

Att man smittats kunde alltså upplevas som en social dödsdom. Känslor av
utsatthet och isolering var långt från ovanliga, känslor som också kunde finnas
där även om man hade ett rikt socialt liv. ”Erik”, 43 år:
Ensamheten kommer inifrån, inte utifrån som många tror. Jag hade massor av bekanta
och ett väldigt rikt socialt liv innan. Men nu skäms jag. Aids är en sjukdom man skäms
för, det är det värsta. Det är bara bögar och knarkare som får aids, och så ett fåtal genom
blodtransfusioner. Det är ett bevis på att man levt på ett konstigt sätt. Nej, jag skäms så
mycket för den här sjukdomen att jag inte vill umgås med mina vänner. De är ju vanliga,
trevliga människor, med familjer och sådant. Och jag vill inte dra in någonting sådant
äckligt och skamligt i deras liv.179

Efter beskedet hamnade ofta den egna kroppen i fokus med ett rastlöst, självpåtaget, tvångsmässigt symtomletande där minsta krämpa kunde orsaka alltifrån
en lätt olust till full panik. ”Varenda liten sak – det kan vara snuva, hosta eller
bara en finne – blir ett orosmoment. Om jag börjar hosta – O Gud, vad är
detta? – går det över eller blir det lunginflammation. Och tröttheten, är det
stress eller hade den med hiv-infektionen att göra. […] Allt blir ett hot”.180 Tidiga infektionssymtom som viktminskning och hudutslag kunde dessutom förIntervju från 1988 med ”Arne”, 41 år, i Månsson, Hilte (1990), s. 114.
Jan-Olof Morfeldt, ”Bekämpningen av LAV/HTLV-III-smitta – stor utmaning för både
samhälle och sjukvård”, Läkartidningen volym 83, nr 15 (1986), s. 1355.
178 Intervju från 1988 med ”Olle”, 26 år, i Månsson, Hilte (1990), s. 73.
179 Intervju från 1988 med ”Erik”, 43 år, i Månsson, Hilte (1990), s. 71.
180 Intervju från 1988 med ”Erik”, 43 år, i Månsson, Hilte (1990), s. 80.
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stärka självföraktet och känslan av att vara ur form, oattraktiv, smutsig, oren, att
man var fysiskt motbjudande, som ett ”öppet, smittsamt sår”. En snabb omkastning av livsstil kunde därför bli ett sätt att försöka återta kontrollen. ”Sten”,
41 år:
Nu skulle allt ändras, helt och hållet. Allt som inte var bra skulle vara slut. Jag skulle sluta
röka, jag skulle äta sunt … ja, över huvud taget sköta kroppen, sova ordentligt, allt sådant. […] Redan efter ett par veckor upptäckte jag hur jobbigt det var. Det tog emot. På
något sätt var det ett misslyckande. Men egentligen inte. Jag började sakta inse något väldigt viktigt, nämligen att detta har hänt – jag är hiv-smittad – men det får inte ingripa i
mitt liv alldeles för mycket. Jag måste försöka leva som innan och inte belasta mig med
uppgifter jag inte klarar av. 181

Men den existentiella oron, känsla av att framtiden upphört att existera, att
sjukdomen trots alla motståndsförsök ändå tagit över ledde hos andra till en
mer negativ omdefiniering av den egna identiteten. ”Lennart”, 43 år:
I samma ögonblick som jag fick beskedet blev jag tyst. Det var precis som om min homosexualitet försvann från jordens yta och jag upphörde att finnas till som den jag var.
Det gick inte längre att gå ut och säga att ”jag är homosexuell”, det kändes som om att
’nu får jag akta mig’. Det var inte bara jag som skulle skämmas, jag var också farlig. Det
var den bilden folk hade fått via massmedia.182

Av sjukvårdspersonal fick också smittade ibland rådet att tala tyst om sin antikroppsstatus. ”Jag blev rekommenderad att vara försiktig med att berätta om
min sjukdom”, skriver Steve Sjöqvist i sin självbiografi Livsfrågor.
Vänner och bekanta kunde bli rädda och svikna och jag kunde få problem med mitt arbete. Vad läkaren och kuratorn berättade om var erfarenheter av attityder mot hivpositiva, de gav mig goda råd för min egen skull. […] Efter ett tag lärde jag mig gränserna för
vem som skulle få veta. Människor som för mig är främmande eller ytligt bekanta har jag
aldrig känt någon vilja att berätta för. Om någon är en nära vän så är det ett måste att
säga som det är, vad är annars vänskap? Att ha en svår, obotlig sjukdom tar mycket plats i
ens liv och det bör man dela med andra.183

Det ständiga kryssandet mellan olika rädslor kunde alltså till sist bli övermäktigt.
Att söka stöd hos andra i samma situation var en väg. Men den nya gemenskapen innebar samtidigt en mycket konkret bekräftelse på att man var bar på en
livshotande infektion, något som i sin tur åter kunde sätta den egna självbilden
på prov.
Även om vi var ett fyrtiotal deltagare och stämningen var varm och tillåtande kände jag
mig väldigt ensam. Allt var så nytt och det var så mycket som jag inte kommit i kontakt
med tidigare. Det svåraste var att sitta där på en stol och känna sig helt frisk och lyssna
Intervju från 1988 med ”Sten”, 41 år, i Månsson, Hilte (1990), s. 80.
Intervju från 1988 med ”Lennart”, 38 år, i Månsson, Hilte (1990), s. 73.
183 Steve Sjöquist, Livsfrågor (Stockholm: Blida förlag, 1999), s. 31–2.
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till någon som minst någon anhörig i hiv, eller att lyssna på någon som blivit sjuk. Att
förlora en del av immunförsvaret bit för bit och till slut bli attackerad av alla opportunistiska infektioner […]. Vilken fruktansvärd sjukdom. Det var svårt att förstå att det gällde
mig. När skulle det hända mig?184

Samtidigt finns exempel på motsatsen där ett positivt provsvar – trots att det
varslade om att man bar på en dödlig infektion – kunde innebära en vitalisering,
bli en livsimpuls och en möjlig väg till självförverkligande. ”Karl”, 38 år:
Det var överhuvudtaget en fantastisk upplevelse att få träffa andra som är hiv-positiva
och som har upptäckt att de också har rätten till att fortsätta leva och uttrycka sina känslor. Som sagt, jag vågar inte tänka på framtiden, på ett liv om två eller tre år, men det är
inte så viktigt just nu. Jag måste ta vara på den här stunden, som den är. Det mesta av tiden nu går åt till att hjälpa till i informationsarbetet om aids. Jag vet att jag kan vara ett
stöd för andra som har det lika svårt som jag hade det. Det är ansträngande och det
väcker hela tiden starka känslor hos mig själv. Och sanningen är väl att jag borde ta det
lugnt, eftersom min hälsa är problematisk. Jag har börjat utveckla förstadier till sjukdomen och jag vet att mina dagar är räknade, men det får inte avhålla mig. För första gången
i mitt liv känner jag mig riktigt hel.185

Sammanfattningsvis: Ett fritt och tillgängligt antikroppstest blev tidigt en central del av den svenska aidsstrategin. Men samtidigt som en allmän testverksamhet byggdes ut, var det redan från början tydligt att testförfarandet var
komplicerat och konfliktfyllt. Testet hade såväl medicinska som politiska, juridiska, sociala och inte minst existentiella dimensioner. Trots en bitvis skarp
kritik om att testet inte fyllde någon reell funktion för individen, inte minst då
möjligheterna till behandling var små samtidigt som riskerna för diskriminering,
repressalier eller andra former av negativa konsekvenser kunde upplevas som
stora, var det ändå många som efter en trevande inledning hörsammade myndigheternas uppmaning och valde att testa sig. Från och med våren 1985 genomfördes dessutom nationella screeningprogram av blod och blodgivare samt
mer riktade testprogram inom sjuk-, kriminal och narkomanvård. Antalet genomförda tester ökade därför snabbt. Från totalt tre hundra tusen tester genomförda år 1985, en siffra som fördubblades år 1986 för att från och med år
1987 närma sig ca en miljon genomförda tester årligen. Även om man räknar
bort de nationella screeningprogrammen är de absoluta siffrorna stora och
ökningen dramatisk. Från ca 35 000 genomförda tester år 1985 till strax över
60 000 tester året därpå för att för år 1987 nå en kulmen på nära 300 000 genomförda enskilda tester där människor aktivt sökt sig till sjukvården för att
testas.186 Även de resurser som lades på de breda antikroppstestprogram ger en

Sjöquist (1999), s. 33.
Intervju från 1988 med ”Karl” 38 år, i Månsson, Hilte (1990), s. 101.
186 Det är viktigt att understryka att det alltså rör sig om genomförda tester, inte testade personer.
Under tidigt 1990-tal uppgav ungefär var tredje svensk i åldrarna 16–74 år att de genomgått ett
hiv-test (fler kvinnor än män uppgav att de testats). Alla siffror är hämtade från Anders Blaxhult,
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indikation på vilken betydelse testerna uppfattades ha. År 1987 var exempelvis
de direkta kostnaderna för testerna ca 124 miljoner kronor, ungefär dubbelt så
mycket som vården av landets aidspatienter beräknades kosta samma år.187

Gränserna
Under 1986 fortsatte ökningen av antalet smittade och sjuka i snabb takt. Antalet smittade hade fram till i mitten av november ökat till strax över 1 200 kända
fall, varav mer två tredjedelar från Stockholmsregionen. Homo- eller bisexuella
män utgjorde en klar majoritet, ca 60 procent. Var tredje klassificerades som
injektionsmissbrukare (varav två av tre var män). Två procent, 26 personer,
beskrevs i statistiken som heterosexuellt smittade. Även bland de sjuka dominerade gruppen homo- och bisexuella män starkt: av de 79 personer som insjuknat uppgavs 68 tillhöra gruppen. Dödligheten var hög. Av de som insjuknat
sedan epidemins inledning var endast varannan fortfarande i livet.188
Epidemins ökningstakt hade dock bromsat in. Istället för var sjätte månad
tycktes nu antalet fall av aids fördubblas var tolfte. Men trots att smittspridningen inte längre tycktes öka lika snabbt, skisserades ändå ett scenario där
antalet aidssjuka till 1990-talets början skulle ha växt till 2 500 personer. Med
bibehållen ökningstakt befarades i värsta fall 1,3 miljoner svenskar ha insjuknat
i aids fram till år 2000, varav 600 000 skulle ha dött.189 Även om situationen inte
behövde bli så allvarlig – med en fördubblingstakt på två istället för ett år skulle
antalet smittade istället uppgå till ca tio tusen vid ingången till det nya millenniet
– var det uppenbart att aids skulle komma att påverka såväl samhälle som sjukvård under lång tid framöver. ”Vi kommer att ha många AIDS-sjuka på sjukhus
och andra vårdinrättningar”, skrev en läkare vid arbetarskyddsstyrelsen våren
1986 om de utmaningar som väntade. ”Jag tror inte att detta är att måla fan på
väggen. Det är en realistisk framtidsföreställning avsedd att skapa en beredskap
– inte bara bland sjukvårdsplanerare utan också bland politiker och samhällsplanerare av olika slag”.190 Komplexiteten i den uppkomna problematiken
kunde inte nog betonas, skrev läkaren Jan-Olof Morfeldt. Aids orsakade redan
idag så mycket samhällsoro och individuell stress att omfattande resurser måste
satsas omedelbart för att de smittade och deras anhöriga skulle ”orka leva vidare i sin omtumlande situation”.191 Det rådde alltså ingen tvekan om att epiHIV/AIDS in Sweden. Epidemiological Evaluation of the First Decade (diss., Stockholm: Karolinska
institutet, 1993), Paper I, s. 16–7, tab. 3, 4, 6.
187 En siffra som dock kom att utjämnas över tid i takt med att allt fler smittade insjuknade.
Blaxhult (1993), s. 17.
188 Osign., ”AIDS-ökningen fortsätter”, Läkartidningen volym 83, nr 46 (1986), s. 3902.
189 Inger Atterstam, ”Antalet aidsfall fördubblas varje år”, Svenska Dagbladet 10 november 1986.
190 Ricardo Edström, ”Vårt samhälle med AIDS – hög tid att bygga upp stödorganisation för
både friska och smittade”, Läkartidningen volym 83, nr 13 (1986), s. 1161.
191 Jan-Olof Morfeldt, ”Bekämpningen av LAV/HTLV-III-smitta – en stor utmaning för både
samhälle och sjukvård”, Läkartidningen volym 83, nr 15 (1986), s. 1355.
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demin redan var ett allvarligt samhällsproblem: hiv och aids hade också kommit
för att stanna.
Påfrestningarna på såväl individ som samhälle riskerade i värsta fall att bli
näst intill ohanterliga, kostnaderna astronomiska. I en utredning slog Socialstyrelsen 1987 fast att den direkta kostnaden för en aidspatient var ca en miljon
kronor per år. De största kostnaderna var dock inte kopplade direkt till själva
sjukdomen. Då de flesta som smittades var i yrkesverksam och reproduktiv
ålder var epidemins sammanlagda ekonomiska samhällspåverkan svårberäknad.192 Trots att utvecklingen mellan olika länder gav ett ”kusligt intryck av
lagbundenhet”, konstaterade Johan Giesecke, smittskyddsläkare vid miljömedicinska enheten i Stockholms läns landsting, var det därför mycket svårt att med
säkerhet uttala sig om framtiden. De metoder som användes för att skatta epidemins utveckling – extrapolering av observerade trender, avancerad matematisk modellering eller användandet av modellsjukdomar (det vill säga sjukdomar
som liknade hiv och aids sett till smittsamhet, spridningsätt, vårdkostander etc.)
– var alla behäftade med en rad metodproblem vilket tillsammans med det bristande faktaunderlaget gjorde alla former av prognoser osäkra.193
Att epidemin inte enbart uppfattades som så svår att stoppa utan även att
överblicka, bäddade samtidigt för en rad mer eller mindre långtgående krav på
motåtgärder. Men var gick gränsen? Vilka handlingsalternativ ansågs legitima,
vilka hamnade utanför och varför? Går det att spåra några förändringar över
tid? Hur kopplades smittan och den svenska aidsepidemin samman med andra
samtida hotbilder?
Radikala åtgärdsförslag
Föga förvånande fanns det en tydlig koppling mellan hotbild och åtgärd. I takt
med att diskussionen kring aids under våren 1985 blev allt mer uppjagad, desto
kraftfullare åtgärder kom att efterfrågas.
Många av de mer dramatiska förslagen kom från svenska läkare. I Läkartidningen framfördes tidigt krav om skärpta gränskontroller, förbud mot tatuering
och andra kommersiella verksamheter som skulle kunna innebära en risk för
smittspridning.194 Även bland dem som tidigt kommit i kontakt med viruset kan
man spåra en viss ambivalens inför den egna reaktionen, eller i vissa fall brist på
reaktion. Naturligtvis borde man redan i och med att viruset blivit känt satt in
mer kraftfulla åtgärder, skrev exempelvis SBL:s Britta Wahren självkritiskt hösten 1985, en insikt hon menade borde vägleda det framtida epidemiarbetet. ”Att
192 Daniel Weinberger, ”Aidssjuk kostade sjukvården 860 000 kr per år”, Landstingsvärlden nr 20
(1987), s. 16–7.
193 Johan Giesecke, ”Teoretiska modeller för HIV-spridningen”, Läkartidningen volym 84, nr 10
(1987), s. 739.
194 Se exempelvis Raitilal C. Patel, ”AIDS-intyg för resenärer?”, Läkartidningen volym 82, nr 30–31
(1985), s. 2580. Lars Hellgren, ”Tatuering bör förbjudas för att hindra AIDS-smitta”, Läkartidningen volym 83, nr 5 (1986), s. 332.
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hindra smittspridningen från de okända 3 000 personer i dag – varav de flesta i
definierade storstadsområden – är ett oändligt mycket mindre problem än att
förhindra smittspridningen från 200 000 personer om några år”.195 Roslagstullsläkaren Linda Morfelt-Månson krävde även hon en mer omfattande reaktion
från såväl kollegor som samhälle. ”Vi måste sluta spela hasard med våra barns
framtid!”, skrev hon i Läkartidningen i oktober 1985. ”Vi har tillräckligt med
kunskap om AIDS-viruset HTLV-III och dess utbredningsmönster för att inse
att vi måste agera aktivt nu”.196 De stora dagstidningarnas ledarsidor var inte
heller sena med att resa krav på större beslutsamhet och skarpare aktion. Den
”fasthet” man nu avstod från skulle i en nära framtid komma att erfordras men
då desto hårdare och i större skala, skrev Svenska Dagbladet om den ”mjukare”
linje Sverige valt. ”Vi kommer inte från Aidsproblemet. Det kommer oundvikligen att kräva sitt pris”.197
Otåligheten kunde alltså vara stor. Karlsborgsläkaren Mikael G. Koch väckte
därför stor uppmärksamhet när han i slutet av november 1985 presenterade sin
omfattande bok AIDS – vår framtid? i Svenska Läkaresällskapets lokaler i centrala Stockholm.198 På över 500 sidor gjorde Koch en faktaspäckad redovisning
av virusets biologiska egenskaper, internationella spridningsmönster och dess
medicinska, demografiska och sociala genomslag. Bokens huvudbudskap var att
epidemins omfattning var gravt underskattad, nationellt som internationellt.
Det verkliga antalet smittade var sannolikt fem till tio gånger högre än vad de
officiella uppskattningarna angav. Bara i Sverige hade troligen 20 000 människor redan smittats av viruset skrev Koch, en siffra som snabbt skulle öka ifall
den nödvändiga mobiliseringen uteblev. I ett utförligt tretiofem-punktsprogram
föreslog därför Koch att svenska myndigheter bland annat borde påbörja ett
nationellt antikroppstestprogram, snabbt försöka få bort prostituerade från
gatan, distribuera rena sprutor och spetsar till injicerande narkomaner, skapa ett
nationellt och fullt identifierbar registrering av smittade samt påbörja omfattande forskningssatsningar och genomgripande informations- och utbildningsinsatser av ledande beslutsfattare, berörda yrkesgrupper och den breda allmänheten. Koch tillstod visserligen att en del av hans förslag kunde uppfattas som
okonventionella, den föreslagna implementeringstakten brysk. Men när det
gällde aids fick inte nödvändiga åtgärder stå tillbaka på grund av ”svepskäl”,
”opportunistisks trögtänkthet”, ”grotesk” jämlikhetssträvande, ”önsketänkande” eller ”självsuggestion”. Alternativet till kraftfull aktion var att epidemin
fortsatte att förnekas, bagatelliseras eller underskattas, ett dödligt misslyckande
som endast skulle leda till ett ökat antal smittade och en fördjupad samhällskris.
Britta Wahren, ”Fler dör av aids än av skräcken för aids”, Svenska Dagbladet 15 oktober 1985.
Linda Morfeldt-Månsson, ”Skolläkare, venereologer och gynekologer kan hjälpa till att begränsa AIDS-epidemin! Gör kvinnorna medvetna om riskerna!”, Läkartidningen volym 82, nr 41
(1985), s. 3481.
197 Ledare, ”Formering mot farsot”, Svenska Dagbladet 8 oktober 1985.
198 För en ögonvittnesskildring av Kochs presentation i Läkaresällskapets lokaler, se Bent Johansson (pseudonym), Sara (Stockholm: Bonniers, 1986), s. 233–5.
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Men direkta och riktade åtgärder var inte nog, fortsatte Koch. För att på sikt
vinna kampen mot aids krävdes inget mindre än en social och kulturell revolution där man gjorde upp också med mer allmänna samtidsproblem som narkomani och ”dekonditionerad” ungdomskultur. För aids hade enligt Koch tydliggjort det som tidigare bara anats av några få: att någonting under de senaste
decennierna gått monumentalt fel i vår moderna livsföring och att samhällets
därför måste förändras i grunden för att åter ställa saker och ting tillrätta. Det
fanns med andra ord ingen återvändo då epidemin ställt mänskligheten inför ett
vägskäl. ”Ledsna ögon och kränkt stolthet måste här stå tillbaka – problemet är
för stort och för viktigt för kortsiktiga hänsyn”.199
Reaktionerna lät inte vänta på sig. För även om många öppet beklagade att
Kochs vetenskapliga dokumentation genomsyrades av en ”ytterst obehaglig
människosyn” och ”personliga uppfattningar och tolkningar i moral- och samhällsfrågor”, är det tydligt att boken samtidigt fångat något i tiden djupt väsentligt: en växande känsla av att den accelererande epidemin var på väg att snabbt
kasta om såväl den enskildes livsbetingelser som större samhällsstrukturer.200 På
Dagens Nyheters ledarsida beskrevs till exempel Kochs genomgång som ”Sveriges viktigaste bok just nu”.201 Tidningens chefredaktör, Svante Nycander, kostaterade lite senare att den var ett ”vaccin mot aidsoptimism”, att den skulle få
även de som tidigare inte brytt sig epidemin att inse dess allvar. ”Efter att ha
läst AIDS – vår framtid? måste jag anstränga mig för att engagera mig i Centerns
kris eller kadavren i hundmaten”, skrev Nycander. ”Tillvaron håller på att ändra
sig genom aids”.202
Bokens och dess förslag lyftes även fram i flera andra officiella sammanhang,
inte minst i riksdagen. ”Jag vill varmt rekommendera den boken till dem i
kammaren som nu är engagerade i den här frågan”, sade den moderate riksdagsledamoten Gunnar Biörck. ”Boken ger vida utblickar och innehåller också
ett ganska omfattande preventivt program”.203 Bidragande till bokens genomslag var säkerligen också att den inleddes av ett allvarigt formulerat förord av
statsepidemiolog Margareta Böttiger, något som gav den ett visst offentligt
erkännande och tyngd. ”Michael Kochs arbete för oss snabbt genom djungeln
av växande information om AIDS – vår tids pest”, skev Böttiger. ”Få – om
någon – har som han på eget initiativ studerat, följt och analyserat den veten-

199 Michael G. Koch, AIDS – vår framtid? (Stockholm: Svenska Carnegie Institutet, 1985), s. 339–
47, 463.
200 För en sammanfattning av olika rektioner och för citaten, se Bo Lennholm, ”Krafttag för att
motverka promiskuitet”, Läkartidningen volym 82, nr 50 (1985), s. 4439.
201 Ledare, ”Pesten”, Dagens Nyheter 1 december 1985.
202 Svante Nycander, ”Michael G. Koch har gett oss ett vaccin mot aidsoptimism”, Dagens Nyheter
15 december 1985.
203 RD protokoll 1985/86:33, 21 november 1985, s. 33. Se även Stockholmspartiets Vera Nordin,
”Aidstesta alla i Stockholm! Politiska kvinnoorganisationer kräver krafttag mot smittspridningen
av aids”, Dagens Nyheter 29 november 1985.

153

skapliga utvecklingen. Många med mig har haft stor hjälp av hans löpande information”.204
Det finns alltså en god grund för att hävda att AIDS – vår framtid? snabbt
fick en betydande uppmärksamhet. Den kom därför att fungera som en starkt
kritiserad men på samma gång självklar referenspunkt i den fortsatta svenska
samhällsdebatten.205
Det fanns dock de som gick betydligt längre än i sina förslag om vad som
borde göras. Strax före julafton 1985 skrev lundaläkaren Jonas Blomberg i Sydsvenska Dagbladet att Sverige, förutom att snabbt införa allmänna antikroppstester, registrering av smittade och strängare gränskontroller, borde överväga ifall
man inte skulle kunna införa en fysisk märkning av smittade. ”Effektivt vore att
tatuera ett HTLV-III/LAV-märke på någon mindre framträdande plats på
kroppen (vänster armhåla?)”, skrev Blomberg, och menade att åtgärden hade
fördelar för såväl sjukvårdspersonal som allmänhet. ”Idén låter kanske främmande, men är humanare än den nuvarande ostrukturerade ångesten för
okända smittrisker. Jag är medveten om den förföljelse som kan drabba de
smittmärkta. Har någon en bättre idé?”206
Blombergs förslag bröt uppenbarligen ett tabu. I ett gemensamt uttalande
tog Lunds sjukvårdsdistrikt omedelbart starkt avstånd från förslaget. Även Gertrud Sigurdsen gjorde i en kommentar en mycket tydlig markering. ”Att en
läkare i ett demokratiskt samhälle kan gå ut och kräva att aidspatienter skall
märkas är både skrämmande och obegripligt”, citerades hon i Sydsvenska Dagbladet. Även RFSL var starkt kritiskt. Förslaget ledde tankarna till 30-talets
Naziyskland och till förintelsen, menade man. ”Att märka aidssmittade skulle
vara detsamma som att märka grisar inför slakten”.207
Som en konsekvens av de starka reaktionerna försökte Blomberg i en intervju dagen efter nyansera sina formuleringar. Den föreslagna åtgärden hade inte
varit menad att gälla alla som smittats, menade han nu, endast dem som vägrade

204 Margareta Böttiger, ”Förord” i Michael G. Koch, AIDS – vår framtid? (Stockholm: Svenska
Carnegie Institutet, 1985), s. 8.
205 Michael G. Koch skulle exempelvis medverka i många olika mediala sammanhang under de
kommande åren, i såväl en rad intervjuer som genom egna debattartikar i såväl dags- som fackpress. AIDS – vår framtid? återfinns också i en förteckning över litteratur som enligt Socialstyrelsen borde finnas tillgänglig på landets samtliga vårdcentraler, se Anna-Karin Furhoff, Gösta
Tibblin, Olof Svender, ”Litteratur, tidskrifter och video – exempel på urval för
hälso/vårdcentraler”, Läkartidningen volym 83, nr 36 (1986), s. 2929. Koch själv var dock så pass
kontroversiell att han sällan inbjöds i officiella myndighetssammanhang. Ett av få undantag är när
han i början av 1987 deltog vid en presentation inför Socialstyrelsens sammanträdesgrupp för
aidsfrågor, se Minnesanteckningar från mötet med samarbetsgruppen 19 januari 1987, ADA F
9:23. Se även brev från Håkan Wrede till Sten Axelson (landstingsjurist i Skaraborgs läns landsting) 20 maj 1986, ADA F 9:26.
206 Jonas Blomberg, ”Vad skall vi göra åt aids?”, Sydsvenska Dagbladet 19 december 1985. Tidningen följde upp med en egen intervju dagen efter, Catarina Gisby, ”’Märk alla aids-smittade’ Lundaforskare vill införa obligatoriska aids-test av svenskar”, Sydsvenska Dagbladet 20 december 1985.
207 Catarina Gisby, ”Ett obegripligt förslag”, Sydsvenska Dagbladet 21 december 1985.
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följa läkares förhållningsregler skulle ”märkas”.208 Någon månad senare återkom
han dock till samma ämne i en annan debattartikel, denna gång publicerad i
Göteborgs-Posten. För i den allvarliga situation som nu rådde, måste även mer
drastiska åtgärder kunna diskuteras, underströk han i artikeln. Förutom obligatoriska antikroppstester (där man skulle kunna köra bussar med testpersonal till
landets samtliga arbetsplatser), införandet av ett nationellt ”aids-pass” (där individens antikroppstatus vid behov skulle kunna uppges för kontroll) återkom
han dessutom till sitt kritiserade förslag om någon form fysisk märkning av dem
som smittats. ”Preventionens vardag är inte idyllisk, och jag tycker själv att det
skulle kännas avskyvärt att märka en människa på detta vis”, skrev Blomberg
som trots sina egna invändningar uppenbarligen inte kunde släppa idén.
Om man placerade en liten plastkula under huden bakom väster öra, där den inte syns,
men ändå kunde kännas med fingret? Om man satte en liten ring runt en kindtand? Internering skulle väl också fungera, men kanske är onödigt dyrt, inhumant och klumpigt?
Det är för att ni, allmänheten, skall få avgöra var gränsen skall gå mellan smittskydd och
personlig integritet, vad vi har råd till och vilket besvär vi är beredda att ta på oss som jag
tar upp dessa frågor.209

Allmänna tester, registrering och internering
Den tidiga svenska aidsdebatten visar alltså att även mycket radikala åtgärdsförslag – som tatuering av smittade – inte bara gavs plats i ledande nationella och
regionala medier utan också togs på allvar då de snabbt bemöttes och kommenterades av olika myndigheter, enskilda politiker, intresseorganisationer etc.
Gränsen för vad som gick att säga offentligt och vilka förslag som ansågs möjliga att diskutera var flytande. Inte bara från vem utan också hur och i vilket
sammanhang olika åtgärdsförslag presenterades visade sig snart vara av central
betydelse för den svenska aidsdebattens vidare utveckling.
I takt med att antalet smittade ökade, ökade även opinionstrycket och efterfrågan på allt kraftfullare åtgärder. Kritiken mot aidsdelegationen, mot regering
och riksdag blev över tid allt starkare. I Dagens Nyheter beskrev den omstridda
men inflytelserike narkotikadebattören och professorn i socialmedicin Nils
Bejerot, i mars 1986 den svenska aidspolitiken som ”trevande”. I ett läge där
epidemin blev allt värre dag för dag fanns det kort sagt inte längre plats för
någon ”bagatelliserande och ogrundad optimism”, menade han. Den nödvändiga slutsatsen var därför att samhället med kraft måste skydda sig genom exempelvis ”masscreening av sexuellt högaktiva grupper” och ”behandlings- och
isoleringsenheter” för de som riskerade föra smittan vidare. Att förslagen var
kontroversiella var uppenbart något som Bejerot själv insåg. Han tvekade där208 Roland Fransson, ”’Nu lämnar jag över bollen’. Lundaläkaren tar tillbaka förslaget om aidsmärkning”, Sydsvenska Dagbladet 22 december 1985.
209 Jonas Blomberg, ”Integritet och smittskydd – var går gränsen?”, Göteborgsposten 29 januari
1986.
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för inte att använda sig själv som exempel, om än att det i hans fall rörde sig om
en annan sjukdom och en annan tid. ”Jag har själv i min ungdom legat tre år på
tuberkulossanatorium och vet att tillvaron för höggradigt smittade kan göras
både angenäm och utvecklande”.210
Förslag på etablerandet av speciella epidemisjukhus eller internering av smittade och sjuka framfördes också i andra sammanhang. I en riksdagsmotion
våren 1986 krävde två centerpartistiska ledamöter inte bara att aids omedelbart
skulle klassas som en allmänfarlig sjukdom (något som skulle ge samhället
större befogenheter än vad som redan beslutats) utan också allmänna test av
hela befolkningen samt ökade möjlighet till registrering och isolering av smittade. De föreslagna åtgärderna var ”drastiska”, erkände de två riksdagsledamöterna, ”men känner vi verkligt ansvar för varandra måste vi acceptera detta”.211
En annan riksdagsledamot, Marianne Karlsson, också hon Centerpartiet, gjorde
i en egen motion en liknande analys.212 Förutom allmänna tester och ett centralt
register över smittade krävde hon i en motion att staten också skulle bidra till
en allmän moralskärpning, att allt statligt stöd till det som Karlsson beskrev
som propagerandet för ”fri sex och samlevnad” omedelbart skulle ersättas med
information om ”nödvändigheten av stabila familjeförhållanden”. Att aids och
den pågående smittspridningen var en konsekvens av vissa specifika samtida
kulturuttryck var enligt Karlsson uppenbart. ”Det råder ingen tvekan om att
aidsepidemins snabba spridning i västvärlden är ett resultat av den nedbrytande
kultur som blivit förhärskande”, skrev hon i motionen. ”Den sexuella lössläpptheten, familjeupplösningen, narkotikan och den perversa utlevelsefilosofin har varit grogrunden för aidsepidemins spridning i USA och Västeuropa.
För att åtgärderna mot aids skall få verkan måste det moraliska och kulturella
förfallet bekämpas”.213
Kravet på mer långtgående åtgärder samlade med andra ord såväl enskilda
läkare som riksdagsledamöter, framfördes i såväl ledande massmedia som i
riksdagen och kopplades dessutom explicit till andra, betydligt bredare samtida
samhällsfenomen. Få debattörer fick dock ett sådant genomslag som Linköpingsläkaren Lita Tibbling. I en stor mäng artiklar, debattinlägg och intervjuer
återkom hon under åren 1986 och 1987 ständigt till kravet på en radikalt skärpt
primärprevention. För att undvika en nationell aidskatastrof fanns det helt enkelt inga alternativ än att med alla tillgängliga medel skilja de sjuka från de
friska.
Redan i Lita Tibblings första stora debattartikel, skriven tillsammans med
medicinstudenten Torbjörn Ledin och publicerad i Svenska Dagbladet i september 1986, fanns huvuddragen i den argumentation som hon senare i en mängd
210 Nils Bejerot, ”Samhället måste isolera de smittsamma”, Dagens Nyheter 20 mars 1986. En
utökad version av samma artikel publicerades under rubriken ”AIDS – en fråga om kontroll och
prevention”, Folket i Bild/Kulturfront nr 7 (1986), s. 21.
211 Motion till riksdagen 1985/86:So458 av Ivar Franzén och Ingvar Karlsson i Bengtsfors (C).
212 Motion till riksdagen 1985/86:So429 av Marianne Karlsson (C).
213 Motion till riksdagen 1985/86:So430 av Marianne Karlsson (C).

156

sammanhang skulle återkomma till. I artikeln föreslogs att alla svenskar över 15
år regelbundet, två gånger per år, skulle lämna obligatoriska blodprov för att
fastställa sin antikroppsstatus. De flesta skulle säkerligen testa negativt. De som
smittats borde ”isoleras i särskilda aidssamhällen”. Åtgärden skulle visserligen
vara en tragedi för dem som drabbats. Men vilket var alternativet, frågades det
retoriskt i artikeln. Var det bättre att ”hundratusentals” smittades, att ”tiotusentals” skulle avlida till följd av aids under det närmaste decenniet? Tvångsåtgärder måste omfatta befolkningen i sin helhet. Resonemanget bottnade dock inte
i en högst dramatisk analys av smittspridningens framtida utvecklig utan i en
mycket specifik syn på människan som biologisk varelse och på sexualiteten
som en mycket starkt biologisk och psykologisk drift. Sexualiteten var en ”naturkraft” som inte gick att styra rationellt, skrev Tibbling och Ledin explicit, ett
faktum som i synnerhet tycktes gälla för homosexuella män med resultat att
många levde promiskuöst och därför hade smittats av hiv i högre grad än andra.
Att vädja till människors ansvarskänslor eller förlita sig på frivilliga åtgärder var
därför, liksom tron på en ökad kondomanvändning eller att människor skulle
följa råd om färre partners, ett blindspår helt utan möjligheter att lyckas på sikt.
Kravet på kraftfulla, omedelbara och långtgående åtgärder framstod därför som
absolut. ”Om vi de närmaste åren vill låta aidssjuka ta upp flertalet av våra
sjukhusplatser, ska vi fortsätta med vår ’humanistiska’ inställning i den fromma
förhoppningen att ’det ordnar sig alltid’”, avslutades artikeln hotfullt. ”Om vi
har inställningen att aids är medlet att förändra sexualmönstren till dem de var
under den viktorianska eran eller att aids är ett bra sätt att lösa överbefolkningen i världen på, ja då ska vi fortsätta att låta massmedia invagga oss i falska förhoppningar om botemedel och vaccin i snart sikte”.214
Reaktionen blev kraftig. Artikeln var uppenbarligen allvarligt menad ”även
om jag först hade svårt att tro det”, citerades Gertrud Sigurdsen i Svenska Dagbladet dagen efter i vad som måste tolkas som en blandning av uppriktig förvåning och ett avsiktigt försök att underminera argumentationens legitimitet. Frekventa masstvångstester och internering var ”verklighetsfrämmade” åtgärder,
fortsatte Sigurdsen, både ovärdiga och omöjliga att genomföra i en modern
demokrati. Och även om förslagen skulle tas på allvar var de i praktiken helt
orealistiska eftersom de, ifall de skulle genomföras, fullständigt skulle dränera
den övriga hälso- och sjukvården på resurser.215 Också från läkarhåll var reaktionen starkt negativ. ”Vi känner skam över våra kollegors inhumana synsätt”
hette det exempelvis i ett öppet brev undertecknat av ett stort antal Stock214 Lita Tibbling, Torbjörn Ledin, ”Alla aids-smittade måste isoleras”, Svenska Dagbladet
22 september 1986. Lita Tibbling var verksam som docent vid Linköpings universitet och vid
Linköpings regionsjukhus, specialiserad på öra- näsa- halssjukdomar. I det trettiotal artiklar,
kommentarer och intervjuer jag i övrigt undersökt uttalar sig dock Tibbling, med några få undantag, alltid ensam.
215 Inger Atterstam, Birgitta Ländin Holm, ”Aids-läger’ får hårt motstånd”, Svenska Dagbladet
23 september 1987. Se även Ledare, ”’Studentskämt’ blev allvar i Rapport”, Aftonbladet
25 september 1987.
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holmsläkare, däribland länets smittskyddsläkare Carl Fredrik de Ron. Aidsläkaren Ove Berglund kallade i Svenska Dagbladet förslaget om en ”besmittad” stat i
staten som ”groteskt”, lika ogenomförbar som moraliskt och mänskligt förkastlig. ”Att klämma åt de aidssmittade för att klara det egna skinnet”, citerades han
i tidningen, ”är ett otäckt egoistiskt synsätt”.216
De stora tidningarnas ledarredaktioner var dock inte lika avvisade. Ledarsidan i Svenska Dagbladet, den tidning som alltså valt att publicera artikeln på sin
debattsida, skrev att förslagen visserligen var problematiska men ändå måste
kunna diskuteras, inte minst då epidemin hela tiden tycktes bli allt värre. ”När
det gäller att begränsa verkningarna av en katastrof, en av de värsta påfrestningarna vår nation råkat ut för, måste det nödvändiga också vara det politiskt möjliga”.217 Även Svante Nycander på Dagens Nyheter ville först pröva skälen för och
emot istället för att avfärda artikeln som ett ”utslag av hysteri”. De föreslagna
åtgärderna riskerade dock att motverka sitt syfte, konstaterade Nycander kritiskt. I det breda aidsarbetet borde man istället fokusera på frivillighet, integritet
och samarbete även om epidemihotet, som det beskrevs av Tibbling och Ledin,
inte nödvändigtvis var överdrivet. ”Det kan i varje fall inte uteslutas att tiotusentals kommer att drabbas varje år en bit in på 90-talet”, skrev Nycander
apropå epidemins potentiella utbredning.218
Motvilligt bemöttes också till sist artikeln i en längre replik av Eric Sandström, sekreterare i aidsdelegationen och chef för Venhälsan på Södersjukhuset.
Problembeskrivningen i artikeln var dock så verklighetsfrämmande och åtgärdsförslagen så absurda att de helst borde förbigås med tystnad om inte media ”så
okritiskt” accepterat förslagen, markerade Sandström inledningsvis. Scenariot
med hundratusentals smittade bara inom några få år var inte enbart överdrivet
”bortom det rimligas gräns”, de presenterade motåtgärderna var inhumana,
ineffektiva, kostsamma och praktiskt ogenomförbara. Även beskrivningen av
homosexuella män som blint driftsstyrda var starkt fördomsfull och vittnade
om stor okunnighet om homosexuellas livssituation. Om man ville minska
smittspridningen bland homosexuella borde man istället försöka underlätta för
varaktiga förbindelser, skrev Sandström, bland annat genom att erbjuda legala
åtgärder som en möjlighet till samkönat civiläktenskap. På en punkt delade
dock Sandström de två artikelförfattarnas analys, att aids var den potentiellt
största folkhälsokatastrofen i modern tid och där det mesta ännu återstod att
göra. ”Jag kan försäkra Tibbling och Ledin om att ingen som arbetar med
HIV/aids-problematiken går hem nöjd”, avslutade Sandström sin utförliga
replik. ”Erfarenheten av unga människor som tynar bort inför ens ögon och
vissheten att även om ingen mer blev smittad kommer detta att drabba kanske
tusen svenskar om vi ej får fram effektiva läkemedel, lämnar ingen ro. […] Vi är
216 Björn Hygestedt, Inger Atterstam, ”Stockholmsläkare tar avstånd från ’aidsstaten’: Ett otäckt
egoistiskt synsätt”, Svenska Dagbladet 24 september 1987.
217 Ledare, ”Kampen mot aids”, Svenska Dagbladet 25 september 1986.
218 Svante Nycander, ”Upplysning, inte isolering rätt strategi mot aids”, Dagens Nyheter
24 september 1986.
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dock mycket lite betjänta av en debatt som använder HIV/aids som slagträ för
att uppnå andra politiska mål”.219
Lita Tibbling lät sig dock inte avfärdas så lätt. I en uppföljande artikel skrev
hon att den svenska aidspolitiken måste bygga på ”rationellt handlade” och inte
på ”besvärjelser”. Istället för att av hänsyn till ”opportunistiska gruppers särintressen” i svepande ordalag dölja en potentiellt nationell katastrof, borde omtanken om folkflertalet fungera som riktmärke. Kravet på kraftfulla motåtgärder
var motiverade av epidemiologiska skäl, väl förankrade i en längre tradition av
klassiska epidemibekämpande åtgärder som testning, karantän och smittspårning. Läkarna måste därför börja ta sitt ansvar, menade hon, det var ”ovärdigt”
av den medicinska sakkunskapen att snegla på ”det säregna opinionsläget” istället för att handla. Tiden var dock knapp då alternativet till omedelbara åtgärder
som tvångstester och internering var ett samhälle i snabb upplösning och total
anarki. ”Välfärdssystemet av svensk typ blir längre fram betraktat som en parentes, ett romantiskt experiment i historien. Det blir upp till varje grupp att
skydda sina egna. Ingen annan kommer att bry sig”.220
Enligt Lita Tibbling var alltså aids ytterst ett hot mot vår civilisation, mot
den moderna välfärdstaten och den moderna människans livsmönster. Och
även om invändningarna var många och kritiken ofta hård, gavs hon ändå ett
betydande utrymme i såväl massmedier, i de ledande dagstidningarna, i radio
och TV, som i mer specialiserade kanaler riktade till en mer avgränsad publik.221
Hennes yrkesroll som läkare och forskare gav henne säkeringen initialt en tydlig
ingång i den svenska aidsdebatten. Även hennes sätt att utmana – inte minst
sina läkarkollegor – visade sig liksom hennes polemiska ihärdighet vara en effektiv medial strategi.
Men att avfärda Lita Tibbling som en medial produkt, som enbart en funktion av en konflikt och sensationsdriven medial logik, innebär en allt för grund
analys. Lita Tibbling kom med andra ord att fylla inte endast en massmedial
utan också en retorisk och moralisk funktion i det offentliga svenska aidssamtalet, tydliggörande en position utanför det officiella och legitimas gränser, vara ett
exempel på hur man inte borde resonera och på vilka åtgärder som inte kunde
eller borde vidtas. De upprepade försöken till avståndstagande, att genom förlöjligande eller tystnad försöka desarmera och osynliggöra såväl Tibblings person som hennes kontroversiella åtgärdsförslag, visar därmed inte bara att hennes resonemang och krav togs emot med ett betydande allvar utan också att de
hade en sådan resonans att ledande samhällsföreträdare helt enkelt till sist var

219 Eric Sandström, ”Var och en kan skydda sig mot aids-smitta”, Svenska Dagbladet 9 oktober
1986.
220 Lita Tibbling, ”Aids hotar vår civilisation”, Svenska Dagbladet 22 oktober 1986.
221 Förutom ett stort antal egna artiklar och debattinlägg gav hon även ett stort antal intervjuer. Se
exempelvis. Osign. ”Kräv skydd mot AIDS!”, Vårdfacket nr 2 (1987), s. 26-8. Gunnar Ridderström, ”Så ska AIDS bekämpas. Alla måste HIV-testas”, Svensk Polis nr 3 (1987), s. 4. Nils
Funcke, ”Tro och vetande om aids”, Folket i Bild/Kulturfront nr 9 (1987), s. 22.
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tvungna att bemöta dem, och därigenom – även om reaktionen var starkt negativ – ge dem uppmärksamhet och legitimitet.
Aids, narkotika och framtid
Det utrymme som Lita Tibbling gavs i den svenska aidsdebatten måste alltså
betraktas som ett exempel på att aids uppfattades vara ett så pass allvarligt samhällshot att även mycket radikala åtgärdsförslag måste kunna diskuteras. Men
det visar också att den svenska aidsdebattens gränser för vad som var möjligt
att säga, vilka åtgärder som var möjliga att överväga, hela tiden var i rörelse. Det
starka genomslaget hörde också samman med hur aids relaterades till andra
aktuella samhällsfrågor, framförallt de kopplingar som gjordes mellan aids och
narkotika och mellan aids och framtid.
Relationen mellan aids och narkotika var emellertid mer komplicerad än att
injicerande narkomaner utgjorde en betydande och snabbt växande grupp bland
de smittade. De två hotbilderna – aids och narkotika – kopplades också samman mer direkt. Lita Tibbling själv gjorde ofta tydliga paralleller mellan svensk
aids- och narkotikapolitik och vad som hon uppfattade som en tröghet, obeslutsamhet och oförmåga att förstå situationens allvar. ”Vi får förmodligen
vänta på att allmänna opinionen skall nå stormstyrka för att politikerna skall
våga ta upp kampen mot AIDS utan falska hänsyn”, skrev hon exempelvis i
Läkartidningen i början av 1987. ”Det tog 20 år i narkotikafrågan”.222
Analysen delades uppenbart av fler. För på ett liknade sätt som man under
decennier misslyckats med att göra en rättvisande analys av narkotikaproblemet
och dess faror, skrev Nils Bejerot något år därefter, höll man alltså nu på att
göra om samma misstag när det gällde aids.223
Fast analogin kunde även gå åt motsatt håll. Inte minst Bejerot själv hade redan under slutet av 1960-talet liknat det moderna narkotikamissbruket vid en
epidemi. För tillskillnad från äldre missbruksmönster där narkotiska preparat
oftast förskrevs av läkare (av Bejerot definierat som ett klassiskt läkemedelsmissbruk av ”medicinsk” eller ”narkomani av terapeutisk” typ), spreds det moderna narkotikamissbruket enligt Bejerot som en psykosocial smitta (”narkomani av epidemisk typ”) där etablerade missbrukare lärde upp noviser i ett destruktivt ”drogbeteende” (exempelvis hur man finansierade, fick tag på och
injicerade narkotika). Beskrivningen av missbrukets sociala och kulturella förhållanden kombinerades vidare med en uppfattning av narkotikan som fysiskt
mycket starkt beroendeframkallande. Det var alltså narkotikans biologiskt beroendeframkallande effekter som drev individens missbruk samtidigt som det var
222 Lita Tibbling, ”Ovärdigt läkarkåren att låta andra besluta om att sätta in det klassiska epidemibekämpningsprogrammet mot AIDS”, Läkartidningen volym 84, nr 5 (1987), s. 265. En likande
formulering finns i exempelvis Lita Tibbling, ”Aids hotar vår civilisation”, Svenska Dagbladet
22 oktober 1986.
223 Nils Bejerot gör en liknande antydan i flera av sina artiklar, se exempelvis Nils Bejerot, ”Aidskarusellen snurrar vidare”, Folket i Bild/Kulturfront nr 6 (1987), s. 29.
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de sociala och kulturella mönster och värderingar som möjliggjorde missbruket
och bidrog till dess spridning (eller begräsning). Narkomani var alltså enligt
Bejerot att jämställa med en ”artificiellt framkallad drift” där jakten på och konsumtionen av narkotika snabbt kom att överta allt mer av narkomanens intresse, tid och personlighet. Inte sällan accelererande också beroendet sett både
till hur ofta och till vilka narkotiska preparat som konsumerades. Rörelsen från
enstaka haschbloss av nyfikenhet till ett fullt utvecklat dagligt injektionsmissburk av amfetamin, heroin eller morfin var inte bara den grundläggande modellen för hur en missbrukskarriär utvecklades. Övertygelsen om det starka
fysiska beroendet bäddade också för slutsatsen att alla människor kunde fastna i
missbruk, även om människor hade olika benägenhet att pröva narkotika på
grund av varierande personlig mottaglighet, exponering och intresse. Av samma
anledning betraktades det som mer eller mindre utsiktslöst att försöka få missbrukaren att sluta konsumera narkotika enbart på frivillig basis. För att lösa upp
det starka beroende som narkotikan framkallade, måste det därför finnas plats
även för mer resoluta åtgärder med vars hjälp man, med tvång om så behövdes,
kunde återföra missbrukaren till ett liv utan droger.224
Mot bakgrund av Nils Bejerots beskrivning av narkotikamissbrukets natur är
det avslöjande att Tibbling till och med använder termen ”beroende” i sin beskrivning av, framförallt, homosexuella mäns sexualitet. Men då hon i fallet aids
dessutom menar att det rör sig om den starkaste av alla drifter, än mer svårpåverkbar än det redan mycket svåra narkotikaberoendet, blir det tydligt att det
saknas alternativ till obligatoriska tester och internering.225
Kopplingarna mellan aids och narkotika, mellan sexualitet och beroende,
fick alltså i Lita Tibblings argumentation en komplex men samtidigt mycket
stark effekt: att skilja de smittade från de ännu osmittade var det enda som på
allvar skulle kunna stoppa epidemin. Hotbilden förstärktes dessutom av en
utbredd uppfattning om smittans snabba och omfattande spridning, en åsikt
som Tibbling var långt ifrån ensam om. Men även när de gällde de mer dramatiska, apokalyptiska perspektiven låg hennes argumentation nära Bejerots samhällsanalys, låt vara att narkotikan bytts ut mot hiv och aids. Narkotika var för
Bejerot inget mindre än det främsta inre hotet mot det svenska samhället och
dess fortbestånd. Kampen mot narkotika måste därför föras på alla fronter,
224 Se exempelvis Nils Bejerot, ”Narkomani som artificiellt framkallad drift”, Narkotikafrågan nr 1
(1971), s. 8–17. För en kortare sammanfattning av Bejerots argumentation, se Nils Bejerot, ”Prevention och kontroll av missbruksepidemier” i Nils Bejerot, Johan Hartelius, Missbruk och motåtgärder (Stockholm: Ordfront, 1984), s. 17–27.
225 ”Sexualiteten är en drift, en naturkraft. När man vill beskriva drogberoende hos narkomaner
tar man till liknelser med sexualdriften. Den går ej att styra rationellt. Sannolikt är det så att de
homosexuella styrs av ett beroende som är mer svårhanterligt än de heterosexuellas”. Lita Tibbling, Torbjörn Ledin, ”Alla aids-smittade måste isoleras”, Svenska Dagbladet 22 september 1986.
Sin antologi AIDS, politik och önsketänkande (Stockholm: Askelin & Hägglund, 1987), där hon
samlar flera av sina artiklar, tillägnar hon också ”professor Nils Bejerot, preventionstänkare och
epidemibekämpare”. Lita Tibbling var också verksam inom Svenska Carnegie Institutet där Nils
Bejerot var forskningschef (exempelvis gav hon ut boken Beroendetillstånd: rapport från ett Carnegieseminarium (Markaryd: Scipio, 1986) tillsammans med Jonas Hartelius).
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överallt i hela samhället, av både individer och kollektiv. Narkotikan hade alltså
skapat ett tillstånd av konstant krig där en kapitulation inför drogmissburket
”med nödvändighet” skulle innebära ”slutet för hela välfärdssystemet”, menade
Bejerot. Om narkotikan tilläts ta över skulle utplåningen till sist bli total. ”Hela
solidraritetstänkandet mals då sönder och förvandlas till ett idealistiskt irrbloss i
historien, och vi står där vi började. Små, hårt sammanhållna, solidariska grupper med gemensam och strikt moral och där utanför, socialdarwinistiskt
kaos”.226
För Bejerot framstod därför det narkotikafria samhället inte som ett av flera
narkotikapolitiska alternativ utan ett absolut villkor för samhällets långsiktiga
överlevnad. Att Bejerot också stämde in i centrala delar av Tibblings aidsanalys
är därför knappast förvånande. ”Tyvärr kan man nog ana att vi lever i en prefascistisk period, där politikerna allt för länge bjudit över varandra i fråga om
individuella rättigheter men allt för få har vågat torgföra individens skyldigheter
mot sina medmänniskor och mot elementära samhälleliga spelregler”, skrev han
i Socialmedicinsk tidskrift 1987. Det moderna, ”permissiva” samhället tycktes inte
vara kapabelt att hantera sociala katastrofer som ”brottsexplosionen”, ”knarkvågen” och nu aidsepidemin, en sista katastrof som om möjligt framstod som
än värre än narkotikan. ”Aidsepidemin blir nog det moderna välfärdssamhällets
avgörande prövosten”.227
Attacken framstod därmed som dubbel: dels från ett nedbrytande narkotikamissbruk som långsamt åt sig genom och förgiftade hela samhällskroppen;
dels från en akut och dödlig smittspridning som på bara några år kunde göra
den individuella och kollektiva situationen ohållbar.228 Tendensen att sammankoppla hotbilden från aids med den från narkotikan var också något som observerades i samtiden. ”Frontställningar och väl inövade debattmönster från
226 Parallellerna till kalla kriget och till erfarenheterna från andra världskrigets fasor är nästan
övertydliga, om än att det i fallet narkotika rör sig om en inre fiende snarare än en yttre. Nils
Bejerot, ”Narkotikapolitikens grunder”, Narkotikafrågan nr 16 (1981), s. 23. En reviderad version
av texten finns också tryckt i Bejerot, Hartelius (1984), s. 51–60. Se även Nils Bejerot, ”Narkotikapolitiken avgör välfärdsamhällets framtid: ’Utan politiskt mod är loppet kört’”, Dagens Nyheter
7 december 1982.
227 Nils Bejerot, ”AIDS – handlingsförlamning eller epidemibekämpning?”, Socialmedicinsk tidskrift
nr 5–6 (1987), s. 265. Värt att notera är dock att hiv och aids inte, så som narkotikan, beskrevs
som något ”osvenskt” eller främmande i en svensk kultur. Epidemin uppfattades visserligen
(precis som narkotikan) som något som kommit utifrån, en invasion. Men både Tibbling och
Bejerot betraktade i detta avseende infektionen mer i termer av avsiktslös biologisk realitet utan
någon direkt koppling till nation eller kulturell identitet. Synen på sexualiteten som en grundläggande biologisk drift var här sannolikt det avgörande, även om det aldrig sades rätt ut. Både
Bejerot och Tibbling tycks också, trots vissa invändningar, ändå acceptera och bejaka värdet av
ett visst mått av individuell sexuell frihet. Om olika aspekter av narkotikan som något ”osvenskt”.
Se exempelvis Henrik Tham, ”Drug Control as a national Project: The Case of Sweden”, The
Journal of Drug Issues, volym 25, nr 1 (1995), 113–28. Edda Manga, ”Knark, globalisering och
invandrarskräck”, i Sverige och de Andra, red. Michel Mc Eachrane, Louis Faye (Stockholm: Natur
och kultur, 2001), s. 216–42.
228 Se exempelvis Lita Tibbling, ”’Att hitta rätt i aidsdebatten’”, Östgöta Correspondenten 26 februari
1987.
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strider om vårdtvång och annat överflyttas aningslöst på aidsfrågan”, skrev
Svante Nycander i en illustrativ kommentar i Dagens Nyheter, något som enligt
Nycander i värsta fall skulle leda till samma passiviserande låsningar i aidsfrågan
som blivit fallet i narkotikapolitiken.229
I en intervju placerade Tibbling in aids i ett skrämmande framtidslandskap,
en global dystopisk vision starkt präglad av några av samtidens mest dominerade framtidsrädslor. För bara inom den närmaste tioårsperioden hotades hela
den afrikanska kontinenten av massdöd, spådde hon i en intervju våren 1987.
De stora amerikanska metropolerna riskerade på sikt att gå samma väg, med
Europas och Asiens storstäder tätt därefter. Möjligen skulle muslimska och
kommunistiska länder klara sig något bättre tack vare en stängare social kontroll
och en kraftfull statsapparat som inte tvekade inför primärpreventionens bistra
nödvändighet. Som art fanns det alltså ett visst hopp för människan menade
Tibbling, åtminstone om man såg enbart till ren och skär biologisk överlevnad.
Men vad var det då för värld som väntade? Den krympande folkspillran skulle i
takt med att infrastruktur och samhällsorganisation föll sönder komma att möta
allt större svårigheter. I jakt på föda skulle städerna överges för ett liv på landsbygden. Människor skulle samlas i små, välbevakade enklaver. I dessa, nästan
stamlika minisamhället skulle kravet på smittfrihet dock bli orubbligt. Utan nåd
skulle den som befanns smittad förvisas för en tillvaro på drift i ensamhet, förevigt utestängd från all mänsklig gemenskap. Runt hörnet väntade även en gigantisk miljökatastrof då kemikalier och radioaktivitet ofrånkomligt skulle börja
läcka från utrymda industrikomplex och övergivna kärnkraftverk.
Under hotet av en nära fullständig utradering framstod enligt Tibbling de föreslagna aidssamhällena som det enda humana alternativet. Men tiden var
knapp. Redan innan de separata aidssamhällena realiserats måste avskiljandet
vara absolut. Epidemins konsekvenser skulle dock snart göra det uppenbart vad
som var att vänta. De som idag motsatte sig test, registrering eller andra nödvändiga åtgärder skulle därför snart hamna i minoritet, i förlängningen socialt
degraderas till en andra klassens medborgare. Det svenska samhället skulle
också redan nu kunna bidra till ökad följsamhet genom att exempelvis ta beslut
om att förvägra otestade all medicinsk behandling som innebar risk för smittoöverföring, till och med livräddande akutbehandling. Ett snabbt inrättande av
aidssamhällen skulle därmed paradoxalt nog kunna medverka till att det mesta
skulle kunna förbli oförändrat, att det moderna samhället fortsätta att utvecklas
även om de friska och de sjuka fysiskt skulle tillhöra två parallella världar, två
parallella livssystem. ”De bör likna vanliga samhällen med bostäder, arbetsplatser, kulturcentra, vård, utbildning och så vidare”, beskrev Tibbling sin vision av
det som enligt henne snart måste bli verklighet.
Man kan lätt föreställa sig sådana småstäder i färdigt skick, med tusentals invånare. Uppbyggnadsarbetet blir svårare. Rusta först upp ett nedlagt sanatorium eller sinnessjukhus
229

Svante Nycander, ”Aids, en katastrof som accelererar”, Dagens Nyheter 8 november 1986.
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till modern vårdstandard! Besätt dess välavlönade tjänster med HIV-smittade och frivilliga! Bygg bostäder för personal och patienter, modernisera bygdens avfolkningsbyar! Höj
standard och service så att det blir en förmån att bo där! Bygg daghem för HIV-smittade
barn, kyrkor, samlingshus och köpcentra! De gamla sanatorierna ville folk knappt lämna.
Mina HIV-samhällen bör bli lika attraktiva, glesbygden kan dra till sig en lång rad kulturaktiviteter”.230

Lita Tibblings kontroversiella argumentation kan alltså inte avfärdas som en
isolerad företeelse, ett hugskott av en ensam individ. Tvärtom är det tydligt att
hennes verklighetsbeskrivning, argumentationslinjer och slutsatser både grep in
i och aktivt formades av både en redan etablerad svensk narkotikapolitisk diskussion med rötter i 1960-talet, och en mer allmänt samtidsdiskusson präglad
av kallt krig, miljöförstöring, kärnkraftsoro och en hos vissa allt starkare känsla
av alienation, av identitets-, norm- och samhällsupplösning. ”I nedräkningen av
ett nytt årtusende är det kanske ofrånkomligt att det apokalyptiska tänkandet
stegras”, skriver Susan Sontag i en kommentar till de undergångsstämningar
aids bidrog till att väcka. Men hotet om apokalyps kunde samtidigt bli en uppmaning till nystart, skapa en känsla av makt och kontroll, fortsatte hon. ”Smaken för ’i värsta fall’-scenarier speglar behovet av att bemästra rädslan för det
som upplevs som okontrollerbart […] Känslan av kulturkris eller kulturfiasko
väcker en längtan efter att få göra rent hus”.231
Det är alltså fullt möjligt att spåra rötterna till Lita Tibblings dramatiska aidsanalys och orsakerna till den uthållighet med vilken hon kom att föra fram sitt
budskap. På samma sätt går det även att teckna en bakgrund till den mottaglighet, det genomslag och det allvar som hennes bistra slutsatser trots allt mötte.
För lika uppenbart som att hennes radikala slutsatser väckte en stark kritik,
fanns det också de som inte bara delade hennes samtidsanalys utan även skyndade till hennes offentliga försvar. ”Lita Tibbling förtjänar vår uppskattning och
respekt”, skrev en läkare i en positiv recension av antologin AIDS, politik och
önsketänkande där Tibblings mest centrala artiklar gavs ut i samlad form.232 Eskil
Block, framtidsforskare vid försvarets forskningsanstalt FOA i Stockholm var
en annan av dem som vid flera tillfällen öppet välkomnade Tibblins omdiskuterade förslag.233 Kirurgprofessorn Olov Lindahl delade även han Tibblings dystra
framtidsanalys, om än med en allt tydligare homofob underton. Eftersom homosexuella män var ”särskilt promiskuösa” var skulle de sannolikt komma att
dö ut redan inom något decennium, spådde han våren 1987. När nu viruset
Eskil Block, ”AIDS. Slutet på en civilisation”, Folket i Bild/Kulturfront nr 16 (1987), s. 11.
Susan Sontag, Sjukdom som metafor. Aids och dess metaforer (Stockholm: Natur och kultur, 2001
(1977/1988)), s. 167. Se även Thomas L. Long, AIDS and American Apocalypticism. The Cultural
Semiotics of an Epidemic (New York: State University of New York Press, 2005) s. 13–7.
232 Jean Cronstedt, ”Tibblings aids-bok – Modig, klarsynt tankeväckande”, Trelleborgs Allehanda
3 mars 1987. Lita Tibbling, AIDS, politik och önsketänkande (Stockholm: Askelin & Hägglund,
1987). I bokens inledning tillägnar hon också boken ”preventionstänkaren och epidemibekämparen” Nils Bejerot.
233 Se exempelvis Eskil Block, ”Tre scenarier kring aids”, Östgöta Correspondenten 3 december 1986
och ”Skärp kampanjen mot HIV-smittan”, Göteborgsposten 24 april 1987.
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också börjat spridas i befolkningen i stort var det därför ett stor misstag att inte
omedelbart inleda ett omfattande tvångsomhändertagande och isolering av
smittade, ett felsteg som inte enbart skulle kosta hundratusentals liv utan dessutom sannolikt medföra att smittan aldrig skulle kunna stoppas.234 Också för
RNS:s Ove Rosengren tedde sig framtiden mörk, efterfrågandes mer kraftfulla
åtgärder, dock mer oklart vilka. Valhänthet och passivitet hade redan skapat
”kaos i knarkpolitiken”, en räddhågsenhet och oförmåga som var nu på god väg
att leda till ”katastrof i aidsfrågan”.235 Michel G. Koch var mer neutral i sin
kommentar. För när det väl kom till saken var det ingen som visste hur pandemin skulle utvecklas, hur många människor som skulle smittas och hur samhället skulle påverkas av ett stadigt växande epidemitryck. Om tio år kunde det
därför mycket väl vara så att Tibbling få rätt och hennes kritiker fel, konstaterade han i en debattartikel våren 1987. ”Det finns en del indikatorer som säger:
om ni vill skälla på Lita Tibbling, så skäll lagom”.236
Tillskyndarna till trots, kritikerna av Lita Tibblings faktaanvändning, människosyn och samhällsanalys var ändå i stark majoritet. Skälet till att de ledande
politikerna inte lyssnade till henne, skrev liberala Sydsvenska Dagbladet i en ledare,
berodde inte som Tibbling och hennes anhängare hävdade på en brist på mod,
sakkunskap eller slutledningsförmåga utan på en stark övertygelse om att det
var både oönskat och omöjligt att bygga odemokratiska institutioner i en levande demokrati. Tibbling tycktes helt enkelt inte förstå det samhälle hon levde
i, skrev tidningen, något som gjorde hennes åtgärdsförlag lika idémässigt verklighetsfrämmande som praktiskt orealiserbara. ”Om repressionen tar plats mitt
ibland oss, hotas demokratins livsnerv”.237
Värderingen gick dock inte alltid att beskriva i termer av svart eller vitt. Det
fanns dem som menade att Lita Tibblings mer osminkade åtgärdsförslag och
Olov Lindahl, ”AIDS – en ovanlig miljöfara”, Miljö och framtid nr 1 (1987), s. 23–5.
Ove Rosengren, ”Vårt ansvar i aidsfrågan”, Narkotikafrågan nr 1 (1988), s. 3. Rosengren drev
också på att RNS skulle öka sitt engagemang gällande hiv för att, som han skrev, ”möta det
liberalistiska spöket som går igen i aidsfrågan”. Genom ett kongressbeslut våren 1988 beslöt man
också att man mer aktivt skulle ”ge sig in i” aidsdebatten. Exempelvis valde man att kräva obligatoriska tester (även om kongressen inte kunde enas ifall kravet skulle gälla hela befolkningen eller
vissa specifika grupper). Beslutet väckte dock intern kritik. Det går heller inte att utesluta att
breddningen av RNS formella verksamhet var ett sätt att försöka förbättra RNS ekonomiska
situation då organisationen under flera år kämpat med vikande medlemstal och bristande ekonomi (och då man som ett sätt att tydligöra sitt oberoende inte heller tog emot någon form av
statligt organisationsstöd). Se exempelvis Staffan Myrbäck, ”RNS ger sig in i narkotikapolitiken”,
Narkotikafrågan nr 2 (1988), s. 28–9. RNS, ”RNS kongressens beslut: Begränsa spridningen av
aids”, Narkotikafrågan nr 3 (1988), s. 26–7. Lars Torstenson, ”Fel av RNS att kräva allmänt HIVtest”, Narkotikafrågan nr 4 (1988), s. 20–1.
236 Citat från Michael G. Koch, ”Kampen mot aids: Lyssna till alla åsikter!”, Östgöta Correspondenten
2 mars 1987. Se även Michael G. Koch, ”Aids-debatten släpar efter: Vilseledande räkna åsikter –
väg i stället insikter”, Läkartidningen volym 84, nr 14 (1987), s. 1140–1. Koch var dock ofta själv
starkt alarmistiskt i sin analys av aidsproblematiken, inte minst i olika intervjuer. Se Anders Sundelin, ”Det handlar om viljan att lösa problemet AIDS”, Folket i Bild, nr 3 (1986), s. 2–5. Nils
Funke, ”Vi vet absolut ingenting”, Narkotikafrågan nr 4 (1988), s. 14–7.
237 Ledare, ”På avvägar i aidsdebatten”, Sydsvenska Dagbladet 5 mars 1987.
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framtidsbilder ändå fyllde en funktion. För ifall de mest hotfulla scenarierna
verkligen skulle komma att slå in, skrev SBL:s Britta Wahren i april 1987, var
det då inte bra att det redan påbörjats en diskussion även kring de mest kontroversiella åtgärderna?
Yrvaket debatterar vi om vi ska kunna kräva något av den enskilde och av den smittade
för att inte den obotliga och dödliga smittan skall föras vidare i allt större cirklar. Det är
som om mänsklighetens långa erfarenhet av bekämpningen av epidemiska och veneriska
sjukdomar till största delen sjunkit i glömska. Lita Tibblings heretiska idéer har eftertryckligt fördömts av många välmenande debattörer. Det är dock svårt att komma ifrån
en gnagande misstanke om att vi om sju-åtta år med vemod kommer att se tillbaka på
1987 års idylliska tid och önska att vi i tid lyssnat lite mer på alarmisternas otrevliga agitation.238

Att debattklimatet successivt skärpts under hösten 1986 är också tydligt. I februari 1987 medgav till och med flera av de politiker som satt i Socialstyrelsens
styrelse att man kanske måste börja ta till mer, som det beskrevs, ”drastiska”
åtgärder för att komma tillrätta med smittspridningen och dess framfart.
Kanske måste man ”tumma lite på integriteten”, sade den moderata riksdagsledamoten Gullan Lindberg då hon pressats till en kommentar om hur diskussionen i Socialstyrelsens högsta ledning egentligen förts.239 Åtgärder som obligatoriska masstester var visserligen ett ”väsensfrämmande inslag” i svensk vårdkultur och i sak djupt problematisk, skrev Aftonbladet i en ledarkommentar till
den diskussion som åtminstone inofficiellt verkade föras på Socialstyrelsen.
Men samtidigt, fortsatte tidningen, i ljuset av det allt allvarligare läget måste
frågan om ytterligare skärpningar av åtgärdsarsenalen åtminstone kunna diskuteras.240 På Expressen var öppenheten för omtolkning av den förda politiken
större. ”Vår bild av aids mörknar allt mer”, skrev tidningen apropå att en omsvängning om allmänna tester möjligen var på gång. ”Och värst av allt: inget
ljus kan skönjas”.241 På Svenska Dagbladet tog dock ledarsidan steget fullt ut.
”Det finns inget försvar för att avvakta den allmänna och obligatoriska provtagning som vi alla vet kommer att införas för eller senare”, skrev man för
första gången öppet i slutet av mars 1987, en position som tidningens ledarsida
därefter allt mer frekvent valde att återkoma till.242
Det var dock inte bara på tidningarnas debatt- och ledarsidor som aktiviteten
ökat. Även ute i samhället hade villigheten att pröva mer ovana tillvägagångssätt
blivit allt större. I Salem söder om Stockholm, erbjöd exempelvis en skolsköterska elevernas föräldrar att testa sig gratis vid en improviserad mottagning
Britta Wahren, ”Hur stoppa aidsepidemin?”, Östgöta Correspondenten 6 april 1987.
Ingalill Löfgren, ”Socialstyrelsen kan tänka sig nya grepp. Aidstesta alla svenskar?”, GöteborgsPosten 8 februari 1987.
240 Ledare, ”Dags att välja väg”, Aftonbladet 9 februari 1987.
241 Ledare, ”I skuggan av AIDS”, Expressen 14 februari 1987.
242 Ledare, ”En mycket tragisk nyhet”, Svenska Dagbladet 29 mars 1987. Kraven på obligatoriska
tester upprepades på tidningens ledarsida vid flera tillfällen därefter, se exempelvis ”Inte en sekund att förlora” 4 april, ”Utmana Sigurdsen” 5 april och ”Obligatoriska HIV-test” 29 april 1987.
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som satts upp i anslutning till skolans lokaler. ”Det är vi vuxna som måste föregå med gott exempel och visa ungdomen att vi tar vårt ansvar när det gäller
aids”, motiverades det ovanliga initiativet, en åtgärd som dock stoppades när
det blev känd av ansvariga kommunpolitiker.243 I en skola i Kramfors föreslog
elevkåren att alla lärare och elever skulle testa sig i grupp: om hela skolan gick
och testade sig samtidigt skulle både antikroppstestet som sjukdomen avdramatiseras, resonerade man.244 I nordisk press (dock ej i svensk) saluförde en svensk
postorderfirma till och med ett personligt test à 383 kronor för hemmabruk.
”Nu är den här”, marknadsfördes testetet. ”Aidstesten som alla väntat på, du
kan nu utföra ett test hemma utan inblandning av läkare”.245
Att rädslan för aids, kunde kommersialiseras väckte också allt större intresse.
Exempelvis kunde människors oro för att landets blodbanker inte var fria från
smitta, trots myndigheternas tydliga markering om motsatsen, utvecklas till en
potentiellt lönsam affärsidé. I slutet av maj 1987 utlovade det privata vårdföretaget Praktikertjänst i Dagens Nyheter att det inom kort (för en kostnad av ca
4 000 kronor) skulle finnas möjlighet att i deras regi skaffa sig en individuell
blodbank inför en operation eller andra vårdtillfällen.246 Frågan om ”egenblodgivning” var till och med uppe i riksdagen. ”Kan man egentligen få bättre blod
än sitt eget”, frågade sig en moderat riksdagsledamot retoriskt efter att ha konstaterat att förfarandet inte var olagligt. Det uppmärksammade affärsförslaget
avvisades dock skarpt av det ansvariga statsrådet Gertrud Sigurdsen. Det var
det medicinska behovet som skulle styra och inte några andra intressen, allra
minst kommersiella, markerade hon i den hetsiga ordväxling frågan födde.247
Ett ökande intresse för utökad testverksamhet syntes även i näringslivet. I en
uppmärksammad undersökning våren 1987 sade sig var fjärde tillfrågad VD att
deras eget företag inom några år sannlikt gjort antikroppstest till en del av anställningsförfarandet och nästan alla – 94 procent – uppgav att de redan idag
skulle avstå från att anställa en smittad, och det även om denne hade de främsta
kvalifikationerna.248
Den allt snålare opinionsvinden tycktes också bekräftad av en Sifoundersökning beställd och publicerad av Svenska Dagbladet. Enligt undersökningen, som genomförts våren 1987, ställde sig tre av fyra tillfrågade bakom
förslaget om allmänna tester av hela befolkningen. Nära hälften av de tillfrågade
243 Inger Atterstam, ”Skolsköterska startar egen HIV-testning för föräldrar”, Svenska Dagbladet
28 april 1987. Roger Magnergård, ”Privat HIV-test i Salem stoppas av politikerna”, Svenska Dagbladet 29 april 1987.
244 Osign., ”Elever i grupp till aids-test”, Kommunaktuellt 4 februari 1987.
245 Trots starka invändningar från såväl sjukvård som nationella myndigheter tycktes annonseringen vara svår att stoppa då hela tiden nya annonser publicerades, något som säger en del om
åtminstone postorderfirmans uppskattningar av erbjudandets marknad. Osign., ”Säljer aidstest
per post”, Göteborgs-Posten 8 februari 1987.
246 Lars Ramklint, ”Öppna en egen blodbank i höst”, Dagens Nyheter den 18 maj 1987.
247 RD protokoll 1986/87:109, 23 april 1987, s. 72.
248 Osign., ”Företagsledare tror på aidstest”, Svenska Dagbladet 29 mars 1987. Sara Evedius, Maja
Florin, ”Aids på jobbet: Nu tvingas företagen bryta tystnaden”, Veckans affärer nr 20, 14 maj 1987,
s. 58.
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sade sig även stödja förslaget om internering, även om det utifrån frågans utformning var svår att avgöra ifall svaren gällde alla smittade eller endast de som
vägrade följda läkares förhållningsregler.249 Gertrud Sigurdsen ställde sig dock,
liksom de övriga tillfrågade ledande företrädare från landets samtliga fem riksdagspartier, återigen starkt avvisade till kraven. Det starka folkliga stödet tolkade hon istället som ett bevis på att informationsarbetet måste intensifieras då
det i första hand var genom ökade kunskaper och individuellt ansvarstagande
som smittspridningen kunde minskas. Att införa obligatoriska tester av hela
befolkningen menade hon ännu en gång vara varken var lämpligt eller ens praktiskt genomförbart.250 Alla höll dock inte med. ”Det blir bara värre om vi väntar”, skev barnläkaren Gisela Dahlkvist ett försök att övertyga om motsatsen.251
Våren 1987 fanns alltså inte bara fortsatt starka åsikter om epidemins framtida utbredning och ökningstakt, utan också om vilka åtgärder som skulle betraktas som de mest lämpande. Uppmärksamheten och förvåningen blev därför
stor då Gertrud Sigurdsen i slutet av maj i en debattartikel i Svenska Dagbladet
skrev att man sannolikt överskattat antalet smittade. Antalet svenskar som bar
på viruset var sannolikt cirka fem tusen (varav hälften var kända) och inte som
man tidigare trott minst tio, kanske upp mot femton tusen smittade. Även
spridningstakten tycktes avta. Trots ett mycket stort antal testade upptäcktes allt
färre smittade. Och, inskärpte Sigurdsen i sin artikel, även om situationen var
fortsatt allvarlig, tedde sig framtiden trots allt inte längre lika hotfull. ”Vi har
anledning att tro att vi aldrig får en situation i Sverige liknade den i vissa stater i
Afrika och i USA”.252
Det var givetvis en tydlig markering att socialministern valde att publicera sin
debattartikel i Svenska Dagbladet och inte i någon annanstans. På landets ledarsidor möttes hon dock av en massiv och tillsynes enstämmig kritik. ”Beklämmande”, skev Svenska Dagbladet, ”Faran är inte över”, konstaterade Aftonbladet
och ”Upplös aidsdelegationen”, krävde Dagens Nyheter.253 Även bland ledande
politiker brast det. Sigurdsen anpassade hotbilden efter politiken, skrev moderatledaren Carl Bildt, för första gången offentligt kritiserande regeringens aidspolitik. ”Ingeting kan vara viktigare än att genom insatser nu försöka rädda

249 Anders Falkirk, ”SvD/Sifo om svenska folkets inställning till aids. Majoriteten vill tvinga alla
till test”, Svenska Dagbladet 30 april 1987.
250 Anders Falkirk, ”Politiker eniga efter aids/Sifo. ’Ogenomförbart’ testa alla”, Svenska Dagbladet
2 maj 1987. Se även Gun Leander, Anita Sjöblom, ”Ingen i DN-enkät tror på obligatoriskt testning”, Dagens Nyheter 13 mars 1987.
251 Gisela Dahlkvist, ”Läkare uppmanar socialministern initiera obligatorisk HIV-testning. Det
blir bara värre om vi väntar”, Svenska Dagbladet 8 maj 1987. Se även läkarna Dag Höglund, ”Inte
så få inslag av hysteri” och Göran Sjödén, ”Testa patienter”, Svenska Dagbladet 11 maj 1987. Jan
Myrdal, ”Självklart testa alla”, Svenska Dagbladet 11 juni 1987.
252 Gertrud Sigurdsen, ”Socialminister Gertrud Sigurdsen om aidshotet. Prognoserna inte lika
allarmerande”, Svenska Dagbladet 22 maj 1987. Det kan inte tolkas annat än som en markering att
Sigurdsen valde att publicera sin artikel i just Svenska Dagbladet och inte någon annanstans.
253 Ledare, ”Beklämmande, Sigurdsen”, Svenska Dagbladet 23 maj 1987. Ledare, ”Faran är inte
over”, Aftonbladet 23 maj 1987. Ledare, ”Upplös aidsdelegationen!”, Dagens Nyheter 26 maj 1987.
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unga pojkar och flickor från en förtidig död i morgon”.254 Centerparitets ordförande Olof Johansson beskrev socialministerns agerande som ”oansvarigt” och
krävde till och med hennes avgång som ordförande i aidsdelegationen.255 Gertrud Sigrudsen var dock frän i tonen när hon till sist under ett anförande i ett
helt annat sammanhang valde att bemötta kritiken. Hon hade inte alls, som
påståtts i den debatt som följt på artikel, försökt tona ned allvaret utan endast
velat vidarebefordra vad landets mest insatta experter ansåg om epidemin och
dess utveckling. Läget var alltså fortsatt bekymmersamt även det samtidigt
fanns tecken på att man faktiskt måste börja omvärdera epidemins omfattning
och spridningstakt.256
De starka reaktionerna handlade dock inte främst om ifall Sigurdsen hade
rätt i sak eller inte. Enligt kritikerna hade hon framförallt visat dåligt omdöme
genom att ge vad som tolkades som politiskt motiverade besked. Att Sigurdsens
uttalanden uppfattades som exceptionella, rent av som en positionsförflyttning,
visas också av att den tidigare så kompakta enighet som åtminstone offentligt
rått kring aidsdelegationen och den gemensamma nationella aidspolitiken i stridens hetta uppenbarligen upplevdes värd att bryta. Visserligen ansåg sannolikt
Sigurdsens kritiker att hon som genom sitt, uppenbarligen politiskt otillräckligt
förankrade uttalande, hade brutit den tysta överenskommelsen om nationell
enighet som funnits bland riksdagspartierna. Konflikten riskerade därmed att
spilla över på aidsdelegationen och därmed sätta dess legitimitet på spel, något
som i bland annat Svenska Dagbladet beskrevs som djupt bekymmersamt. ”Huvudinvändningen mot aidsdelegationen är inte att den har för få medlemmar
och saknar politisk tyngd”, skrev tidningen på ledarsidan dagen efter Carl Bildts
och Olof Johanssons offentliga attack. Det stora problemet var istället det blivit
för mycket ”politik och särintressen” och för lite ”handfast kunskap och kompetens” i delegationen. Delegationens professionella roll måste ”renodlas”,
skrev tidningen. Det var alltså inte mer politik som behövdes utan mindre.257
Expressen gjorde en liknande bedömning. ”Aids är ingen partifråga”, skrev dess
ledarsida apropå den strid som blossat upp. Men bråk om statistik och siffror
ledde ingenvart, fortsatte tidningen. Att alla på bästa sätt ville bekämpa aidshotet måste ändå ses som en självklarhet och därmed en ”självklar grund för enighet”.258
Allt handlade dock inte om politisk symbolik. För trots alla siffror som presenterades hit och dit, varav många visserligen var starkt oroande, tycktes landets journalister, politiker och aidsexperter vara sammansvurna i ett märkligt
254 Carl Bildt, ”Carl Bildt svarar Gertud Sigurdsen om aids och HIV-smitta. Anpassar hotbilden
efter politiken”, Svenska Dagbladet 24 maj 1987.
255 Sune Olofson, ”C kräver Gertrud Sigurdsens avgång från aidsdelegationen”, Svenska Dagbladet
24 maj 1987. Se även Osign., ”Statsministern avvisar kritik mot Sigurdsen”, Svenska Dagbladet
25 maj 1987.
256 Anders Falkirk, ”Gertrud Sigurdsen avvisar kritiken. Jag har bara framfört vad våra experter
säger”, Svenska Dagbladet 26 maj 1987.
257 Ledare, ”Gertrud Sigurdsens”, Svenska Dagbladet 25 maj 1987.
258 Ledare, ”Aids är ingen partifråga”, Expressen 26 maj 1987.
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förbud, skrev sociologen Bengt Börjesson i Dagens Nyheter i en längre kommentar till efterspelet av Gertrud Sigurdsen omdiskuterade artikel. I debatten tycktes det finnas aktörer som lockades av de ”opportunistiska vinster” som kunde
göras genom att ständigt understryka aidsfaran, fortsatte Börjesson. Hur smittspridningen faktiskt såg ut mer exakt var därför kanske inte alltid det mest intressanta. Epidemin kunde även användas som exempel och argument försökte
vinna stöd i andra frågor, som exempelvis en sedan länge önskad skärpt politik
mot narkotikamissbrukare eller som ett tillfälle att i ett medialt tillåtande sammanhang lufta ”sexualfientlighet eller andra unkna, underliggande rädslor”.259
Den allt skarpare samhällsdebatten kunde även lyftas fram som kontraproduktivt. ”Det finns en stämning i samhället som gör att jag är rädd att klassas som
smittad”, förklarade journalisten Jon Voss i Dagens Nyheter sitt motstånd mot
att, åtminstone just nu, genomgå ett antikroppstest. Som smittad eller sjuk ville
man bli bemött med kärlek och solidaritet, skrev Voss, men allt tal om kontroll
och tvång skrämde, gjorde bara sjukdomen än mer fasansfull, skräcken och
svårigheterna att tala om och leva med hiv och aids än större. ”Jag vill inte dö
med känslan av att vara en paria, med en omvärld som undviker mig. Jag vill få
hjälp att leva människovärdigt den sista tiden i mitt liv och jag vill få hjälp att ta
kamp mot min sjukdom”.260
Det fanns också de som ställde sig frågande inför att obligatoriska, allmänna
tester verkligen skulle bidra med någon ny kunskap. ”I praktiken har vi redan
allmän testning”, skrev statsepidemiolog Margareta Böttiger i Läkartidningen
hösten 1987. Eftersom man redan på ett mycket tidigt stadium erbjudit allmänheten kostnadsfria tester, genomfört screeningar av blodgivare och riktade insatser mot riskutsatta grupper, var den samlande bilden av smittspridningens
omfattning förhållandevis god. Och även om man självfallet inte kände till alla
som smittats talade ingenting heller för att det fanns ett omfattande mörkertal
då någon ”tyst spridning” inte ens antydningsvis kunnat observeras i de många
hundratusentals tester som redan genomförts.261
Aidsdelegationen ställde sig också tydligt avvisande till de högljudda kraven
på obligatoriskt testning. Allmänna tester av hela befolkningen beskrevs även av
delegationen som en både ineffektiv och kostsam åtgärd. En fortsatt omfattande frivillig testverksamhet framhölls dock som avgörande för möjligheterna
till en effektiv epidemiövervakning och ett effektivt smittskyddsarbete. Det togs
därför fram ett nationellt program för att öka antalet tester av i första hand
personer och grupper som ansågs som särskilt riskutsatta. Delegationen stödde
av samma andledning även de screeningar som genomfördes inom mödravården (från och med 1987 erbjöds alla gravida kvinnor i Sverige ett test, endast ett
fåtal avböjde) och de storskaliga tester av avidentifierat blod som genomfördes
Bengt Börjeson, ”Vaksamheten främst, sanningen bakefter”, Dagens Nyheter 16 juni 1987.
Jon Voss, ”Jag tar inte HIV-test”, Dagens Nyheter 21 juli 1987.
261 Margareta Böttiger, ”HIV-smittans utbredning i Sverige – en uppdatering”, Läkartidningen
volym 84, nr 49 (1987), s. 4158–61.
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vid landets sjukhus. Ett förslag till rutinmässig testning av värnpliktliga i samband med mönstringen avvisades dock med hänvisning till kostnaderna och
det, som det förväntades, låga utfallet (då långt ifrån alla mönstrande sexdebuterat och antalet fall bland svenska tonåringar ditintills varit mycket få). Internering av smittade var uppenbart en åtgärd som uppfattades som så orimlig att
den inte ens kom upp till formell diskussion.262
Trots att det gjordes några ytterligare försök att skapa debatt kring nödvändigheten om allmänna tester av hela befolkningen var det tydligt att frågan efter
aidsdelegationens tydliga avståndstagande i praktiken var avgjord.263 Även ett
förslag om att upprätta skärpta kontroller vid gränserna för att stänga ute smittade avvisades med bestämdhet av delegationen. För i likhet med WHO ansåg
såväl aidsdelegationen som regeringen att inreseförbud inte var någon framkomlig väg för att hejda smittans geografiska spridning. De resurser som vissa
önskade lägga på gränsbevakning borde istället användas för ökad informations- och upplysningsverksamhet, sade Gertrud Sigurdsen i riksdagen då hon
besvarade en direkt fråga om skärpt gränskontroll från den moderate riksdagsledamoten Hugo Helgeland. Men Helgeland var inte nöjd med statsrådets svar.
Istället för att tillåta smittade att som han sa, utan sanktion föra in viruset i
landet, borde Sverige bli ett internationellt ”föredöme” genom att vid inresa
inte enbart kräva giltiga passhandlingar utan också ett ”intyg om genomgånget
aidstest”.264
För att sammanfatta: I takt med att antalet smittade ökade och hotbilden succesivt förstärktes skedde en tydlig skärpning av den svenska aidsdebatten. Under
1986 och 1987 kom allt fler att fråga sig om svenska myndigheter verkligen
gjorde allt som stod i deras makt för att stoppa smittspridningen och vinna
kontroll över epidemin. Gränserna kring vilka åtgärder som kunde anses effektiva, legitima och genomförbara var emellertid flytande och föränderlig över tid.
Medan åtgärder som tatuering av smittade, ”aidspass” eller inrättandet av speciella aidssamhället kom att dömas ut mer eller mindre unisont, kom förslag om
allmänna (och obligatoriska) antikroppstester att omfamnas av betydligt fler.
Enskilda läkare och inte minst vissa massmedia bidrog starkt till att skapa och
möjliggöra opinion för den successivt utökade testambitionen. Landets näst
största dagstidning, Svenska Dagbladet, gav inte enbart utrymme åt förslagets
förespråkare utan drev under våren 1987 frågan starkt på såväl ledarsida som
nyhetsplats. Debatten kring olika åtgärdsförslag visar därför inte bara att vad
AD protokoll 29 april, 11 november 1987, ADA F 9:1.
Se exempelvis Eskil Block, ”Tvångstest är inte odemokratiskt”, Dagens Nyheter 30 maj 1987.
Göran Sjödén, ”Allmänna HIV-test måste införas”, Dagens Nyheter 7 oktober 1987. Gisela
Dahlquist, ”Läkare om motståndet mot att införa allmänna tester av HIV-smitta. Aidsdelegationen argumenterar inte sakligt”, Svenska Dagbladet 14 oktober 1987. Ledare, ”Dödssmittan ingens
ensak”, Svenska Dagbladet 30 oktober 1987. RNS antog 1988 ett krav om allmänna tester, något
som väckte en del intern kritik, se Lars Torstenson, ”Fel av RNS att kräva allmänt HIV-test”,
Narkotikafrågan nr 4 (1988), s. 20–1.
264 RD protokoll 19886/87:109, 23 april 1987, s. 73–6.
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som var möjligt att säga kunde förändras över tid utan också hur. I och med att
hiv och aids kunde kopplas till andra och i vissa fall sedan länge pågående diskussioner och mer allmänt spridda hotbilder gällande exempelvis narkotika,
sexualitet och framtid, kunde även mer långtgående åtgärderna för vissa framstå
som inte bara möjliga utan rent av nödvändig från hösten 1985 allt intensivare
åtgärdsdebatten visar också på ett tydligt sätt att aids uppfattades som ett hot
som rörde hela samhället, att hela den svenska befolkningen i praktiken kunde
betraktas som riskutsatt. De åtgärder som krävdes för att minska smittspridningen uppfattades därför tvingade att inbegripa – och beröra – alla.

Narkomanerna
Näst efter homo- och bisexuella män utgjorde injicerande narkomaner den
största gruppen bland de smittade. Smittspridningen var också betydligt snabbbare än i andra grupper. Kraftfulla och skyndsamma åtgärder sågs därför som
livsnödvändiga, inte enbart för de utsatta narkomanerna själva utan för hela
samhället.
Narkomanerna hamnade också i centrum i den proposition som regeringen
våren 1986 lade fram om ett samlat, nationellt åtgärdsprogram mot aids. Vid
sidan av information, kunskapsförmedling och ett förbättrat psykosocialt stöd
till smittade och sjuka – ett arbete där frivilligorganisationerna, inte minst
RFSL, skulle ges fortsatta resurser för sina ”värdefulla insatser i smittbekämpningen” – rörde de mest omfattande förslagen insatser inom narkomanvården.
Regeringens analys var tydlig. Eftersom riskbeteendet – framförallt delade sprutor, sexuell promiskuitet och prostitution – var starkt knutet till missbruket, var
den effektivaste smittskyddsåtgärden att få narkomanerna att sluta missbruka.
Ambitionen var med andra ord mycket hög: genom att göra narkomanerna
drogfria skulle de också undgås att smittas. För att få kontroll över smittspridningen skulle därför ansträngningarna öka för att nå de narkomaner som löpte
störst risk att smittas eller föra smittan vidare, det vill säga de svårast nedgångna
missbrukarna vars hela livssituation kretsade kring narkotikan. Det räckte dock
inte att passivt invänta att narkomanerna själva sökte kontakt, skrev regeringen.
Narkomanvården måste i högre grad än tidigare försöka ligga steget före. För
att kunna motivera fler till vård i ett tidigare skede, skulle det uppsökande arbetet förstärkas, antalet platser för avgiftning och behandling bli fler samt utbudet
av möjliga behandlingsalternativ och behandlingsstrategier bli mer varierande.
Men alla narkomaner skulle sannolikt ändå inte vara möjliga att nå genom enbart frivilliga insatser, konstaterade regeringen. Ett ökat användande av tvångsvård beskrevs därför som ofrånkomligt samtidigt som tvångsvården (vilken
alltså syftade till att bryta det akuta missbruket och därmed utgöra en grund för
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fortsatt vård i frivillighet) måste göras effektivare genom en ökad anpassning till
den enskildes behov. 265
Det nationella smittskyddsarbetet vävdes alltså samman med den svenska
narkotikapolitikens mer omfattande anspråk. En offensiv narkomanvård – med
målet att nå landets samtliga intravenösa missbrukare med avgiftning, provtagning och behandling – lyftes åter fram som en av de främsta smittskyddsinsatserna, inte enbart för den avgränsade gruppen injicerande narkomaner utan i
hela det nationella aidsarbetet. Narkomanvårdssatsningarna avsåg med andra
ord ha en räckvidd långt utanför narkomanerna själva. För att kunna realisera
ambitionerna i propositionen, föreslog regeringen att 75 miljoner kronor årligen
skulle avsättas under de kommande två åren. Ett riktat extra bidrag på 50 miljoner kronor (förutom de 810 miljoner som årligen utgjorde statsstöd till kommunernas och landstingens missbruksvårdsarbete) skulle dessutom betalas ut
till storstadsregionerna för att intensifiera narkomanvårdsarbetet, fördelat efter
de regioner där smittan var mest utbredd. Socialutskottet yrkade i sin tur bifall
till propositionen som därefter antogs av riksdagen i slutet av maj 1986.266
Propositionsförslagen innebar inte bara att den svenska narkomanvården
fick en markant resursförstärkning. En annan konsekvens var att den statliga
styrningen ökade på de regionala och lokala lösningarnas bekostnad. För även
om det var upp till kommuner och landsting själva att leda det praktiska narkomanvårdsarbetet, innebar de riktade insatserna en skärpt nationell enhetlighet. Den nationella narkotikapolitikens målsättningar flyttades därmed närmare
den konkreta verksamheten samtidigt som kraven på den beslutade politikens
faktiska genomförande – exempelvis när det gällde avgiftning och tvångsvård –
ökade betydligt.
Till följd av hiv blev alltså den svenska narkomanvården en allt tydligare nationell angelägenhet. En omedelbar utbyggnad med ca 500 nya platser på behandlingshem för tunga missbrukare sågs också som en fullt realistisk ambition.
”Inställningen till narkomanvården har förändats”, konstaterade regeringens
särskilde narkotikasamordnare Hans Lundborg och socialstyrelsens Åke Setreus
gemensamt senhösten 1986. Överallt ökade intresset för narkomanvård liksom
huvudmännens satsningar. Orsaken var enkel menade Lundborg och Setreus.
”Förklaringen är rädslan för aids”.267
De praktiska svårigheterna var dock fortsatt stora. Inte minst fördröjde redan pågående omorganisationer och svårigheter att hitta personal och lämpliga
lokaler ett uppbyggande av nya verksamheter. Vårdpolitiska motsättningar,
265 Regeringens proposition 1985/86:171 om särskilda medel för bekämpningen av AIDS, s. 11–9. Termen
”Offensiv narkomanvård” hade används tidigare, exempelvis i departementspromemorian Offensiv narkomanvård II (DS S 1984:11) och då som en beskrivning på de satsningar som behövde
göras i de kommuner som inte hade utvecklat metoder för narkomanvård, för ett ökat sammarbete mellan socialtjänst, polis och kriminalvård, samt insatser riktade mot särskilda grupper. Det
var dock först i och med propositionen som termen användes mer programmatiskt.
266 SoU 1985/86:25. RD protokoll 1985/86:157, 30 maj 1986. Rskr. 324.
267 Citat ur Osign., ”Risken för AIDS påskyndar utbyggnad av narkomanvård”, Läkartidningen
volym 83, nr 47 (1986), s. 3962.
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lokala låsningar samt samarbetssvårigheter mellan – och inom – olika myndigheter och yrkesgrupper bidrog också det till svårigheter och förseningar. Men
även i de fall där nya verksamheter snabbt kom till stånd var det inte alltid helt
lätt att veta vad som egentligen förväntades. En grupp intervjuade socialarbetare beskrev exempelvis det snabbt expanderande uppsökande fältarbetets riktlinjer som ”diffusa”: man visste helt enkelt inte vilka mål som skulle nås, vilka
konkreta arbetsuppgifter man var satt att lösa. Även verksamheten vid nystartade behandlingsverksamheter – som vid det omstridda LVM-hemmet Serafen i
centrala Stockholm – kunde arbetet kantas av interna konflikter, personalbrist,
osäkerhet och rymningar.268
I takt med att smittspridningen ökade därför desperationen. I december
1986 rapporterade Dagens Nyheter att minst var femte heroinist i Stockholm med
största sannolikhet redan bar på viruset. Många av dem som frivilligt sökte hjälp
för att sluta med sitt missbruk hade också avvisats från narkomanvården, bland
annat på grund av platsbrist. Tidningens ledarsida uppfattade läget som akut:
resursbristen måste åtgärdas och det snabbt.269
Det ansvariga socialborgarrådet, socialdemokraten Inger Båvner, menade
dock att det inte fanns någon anledning till panikåtgärder.270 Kritiken gick dock
inte att stoppa. Under början av 1987 tvekade inte längre enskilda myndighetsföreträdare, läkare, socialarbetare och narkotikadebattörer att öppet beskriva
situationen som ohållbar. För att minska epidemins omfattning måste nu även
kontroversiella metoder som metadon och utdelning av rena sprutor kunna
prövas, skrev personal från narkomanvårdsenheten vid Huddinge sjukhus i
Läkartidningen. ”Det finns inte längre rådrum att debattera för/emot eller att
förhala frågor som kan medverka till minskad smittspridning”.271 Andra menade
att det inte i första hand var passivitet som utgjorde det centrala problemet.
Smittspridningen kunde också tas till intäkt för att den svenska narkomanvården varit fel ute redan från början. ”Att Stockholms narkomanvård är i upplösningstillstånd är inte längre någon nyhet”, skrev RNS ordförande Ove Rosengren i början av 1987. Det hade dock aldrig funnits någon narkomanvård värd
268 Citat från Staffan Myrbäck ”Uppsökare med förhinder”, Narkotikafrågan nr 39 (1987), s. 18. Se
även Claes Heijbel, ”Det fungerar inte som det ska”, Slå tillbaka! Nr 1–2 (1987), s. 24–5. Osign.,
”Narkomansjukvården. Platserna räcker – men det saknas personal”, Landstingsfakta special nr 14,
17 september 1987. Anne-Marie Svedin, ”På nyöppnade LVM-hemmet Serafen. Här vårdas
landets tyngsta AIDS-smittade heroinmissbrukare”, Socialnytt nr 4 (1986), s. 16–21. Anne Lagerdahl, ”’Bättre narkomanvård enda sättet stoppa aids”, Kommunaktuellt nr 8, 20 februari 1986.
269 Ledare, ”Resursbrist i narkomanvården”, Dagens Nyheter 15 december 1986.
270 Inger Båvner, Ingemar Ingevik, ”Skärpt tvång – fel sätt att bekämpa AIDS”, Social arbete nr 3
(1986), s. 17. Karin Lindgren, ”Nej, det är lagstiftningen”, Kommunaktuellt nr 8 (1987).
271 Citat ur Björn Lamé, m.fl. ”HIV-infektion och narkomani”, Läkartidningen volym 84, nr 4
(1987), s. 213–6. Artikel hade alltså en rad undertecknare, däribland statsepidemiolog Margareta
Böttiger. Barbro Söderman, ”Omorganisation skapade kris i narkomanvården”, Socialnytt nr 5
(1987), s. 30–5. Kritiken var särskilt starkt inom klientrörelsen, se exempelvis Stefan Myrbäck,
”Befria oss från byråkraterna” Narkotikafrågan nr 39 (1987), s. 23. Rolf Nyström, ”Narkomaner
på rymmen”, Anhörig nr 1 (1987), s. 6. Claes Heijbel, ”Det fungerar inte som det ska”, Slå tillbaka!
Nr 1–2 (1987), s. 24–5.
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namnet, fortsatte han, ett faktum som obarmhärtigt avslöjats för alla och envar
i det ögonblick då hiv gjort entré. Det vilade med andra ord något av sagan om
kejsarens nya kläder över hela tillställningen, skrev Rosengren. En omedelbar
kursändring av narkotikapolitiken i riktning mot utökad tvångsvård, tidigare
ingripanden och längre vårdtider var därför oavvislig.272
Mest utsatta var givetvis narkomanerna själva. Av tjugosju smittade heroinister som 1986 ingått i en studie vid Huddinge sjukhus hade i början av 1987 fyra
avlidit, två var under behandling och de resterade tjugoen kvar i fortsatt missbruk. Att i en situation med 357 smittade narkomaner bara i Stockholm beskriva läget som under kontroll var därför ett slag i ansiktet på alla dem som
drabbats, skrev Peo Lundberg, ordförande i FMN. Men hiv var inte längre ett
problem enbart för narkomanerna eller deras hårt prövade anhöriga. När nu
viruset med ökande hastighet var på väg ut i de breda folklagren stod det allt
tydligare att smittan var en ”folkhälsofråga”, inte enbart något som rörde en ett
fåtal mindre, väl definierade samhällgrupper. ”Vi måste alla skaffa oss kunskaper om aidsproblematiken för att ta ansvar för den verklighet som finns mitt i
ibland oss”. 273 Spridningen bland narkomanerna och från dessa till befolkningen i övrigt var det just nu det främsta hotet, konstaterade även professor Elias
Bengtsson, infektionskliniken Roslagstulls sjukhus, det rådande läget i Läkartidningen. Situationen var dock plågsamt låst, skrev Bengtsson. Uppgivenheten låg
därför nära då ingenting hände, ingeting tycktes kunna leda till en förändring.
”Vad vi än gör, blir efterväldens dom hård – mot läkare och narkomanvårdspersonal, mot intresseorganisationer och myndigheter. Mot passivitet och byråkrati finns inget försvar”.274
Som ett resultat av bristerna ökade dock aidsdelegationens aktivitet. Av
smittskyddsskäl var det avgörande att det fanns en fullt ut fungerande narkomanvård med en effektiv uppsökande verksamhet och god tillgång till behandling i hela landet, slog aidsdelegationen fast i mitten av februari 1987. Stockholms narkomanvård hade dessutom en central strategisk betydelse för hela det
nationella preventionsarbetet. Utvecklingen i huvudstaden skulle därför i fortsättningen följas ”mycket noggrant”.275 Efter delegationens tydliga markering
blixtinkallade Socialstyrelsen lokala myndighetsföreträdare till ett avstämningsmöte. Domen blev hård. I sin redovisning inför delegationen beskrev Socialstyrelsens generaldirektör Maj-Britt Sandlund narkomanvårdssituationen i Stockholm som ”katastrofal”. Det allvarliga läget förvärrades dessutom av att antalet
vårdplatser – tvärtemot den nationella ambitionen – var på väg att minskas
ytterligare. Såväl socialborgarrådet Inger Båvner som det ansvariga landstingsrådet Bo Könberg, Folkpartiet, medgav under delegationssammanträdet för
första gången offentligt att narkomanvårdsinsatserna, trots alla extraresurser,
Ove Rosengren, ”Båvners konkursbo”, Narkotikafrågan nr 39 (1987), s. 2.
Peo Lundberg, ”’Läget under kontroll’. Ett slag i ansiktet”, Anhörig nr 1 (1987), s. 3–4.
274 Elias Bengtsson, ”Sprutnarkomanerna och aids”, Läkartidningen volym 84, nr 6 (1987), s. 354.
275 AD protokoll 15 februari 1987, ADA F 9:1.
272
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var ”otillfredsställande”.276 På Expressens ledarsida var analysen än mer rättfram.
Aidshotet hade fått narkomanvården i Stockholm att mer eller mindre helt
klappa ihop, skrev tidningen och efterlyste såväl en tydligare verksamhet som
en mer ansvarsfull politisk ledning.277
Epidemin ställde alltså den svenska narkomanvården inför skärpta och bitvis
helt nya utmaningar. För samtidigt som den beslutade utbyggnaden sågs som
välkommen fanns det en växande känsla av att ansträngningarna trots allt inte
räckte till. Utöver satsningar på mer konventionella behandlingsinsatser restes
därför krav på att även mer direkt smittförebyggande åtgärder måste till. Frågan
ställdes så på sin spets: Skulle den svenska narkotikapolitikens ambitiösa mål
och samhällets ansvar för alla missbrukares rätt till ett liv fritt från droger vidmakthållas, eller borde man byta fot, inrikta sig mer på att försöka begränsa de
medicinska och sociala skador missbruket riskerade föra med sig?278 Kerstin
Tunving, psykiatriker och överläkare inom narkomanvården i Lunds sjukvårdsdistrikt hade i vart fall sin åsikt klar. ”Aids är och förblir farligare än narkotika”,
skrev hon i Svenska Dagbladet i mars 1987. Narkotikapolitiken måste därför
omedelbart förändras på de punkter där den uppenbart kolliderade med ambitionen att begränsa den livshotande smittspridningen. För att kunna hantera den
nya verklighet aids skapat krävdes därför tre tydliga akutåtgärder menade Tunving: att omedelbart tillåta utdelningen av rena sprutor, att lika villkorslöst acceptera och stödja ett utvidgat metadonprogram samt att stoppa alla planer på
att kriminalisera även själva konsumtionen – och inte enbart innehav, distribution eller försäljning – av narkotika.279
Den svåra frågan om sprututbyten
Motståndet mot en ökad distribution av rena sprutor var dock fortsatt starkt.
Aidsdelegationen hade liksom regering och riksdag vid flera tillfällen tagit ställning emot en utökad tillgång till rena injektionsverktyg. Frågade man enskilda
myndighetsföreträdare och narkotikadebattörer blev dock svaret mer blandat.
Förutom enskilda aidsläkare och Socialstyrelsens tidigare generaldirektör Barbro
Westerholm tog, möjligen något förvånade, den kontroversielle Nils Bejerot
snabbt offentlig ställning för fri försäljning av sprutor och kanyler på apotek.
Narkomanerna måste ges en chans att ”dramatiskt minska risken att drabbas av
aids-smitta”, skrev han redan sommaren 1985 under rubriken ”Släpp sprutorna
fria” på Svenska Dagbladets debattsida.280 Världshälsoorganisationen WHO gjorde
276 I bred politisk enighet hade Stockholms läns landsting exempelvis satsat 120 miljoner kronor
extra på aidsbekämpning, vara hälften öronmärkts till omedelbara narkomanvårdsinsatser. AD
protokoll 29 april 1987, ADA F 9:1.
277 Ledare, ”Tio platser för 6 000 narkomaner”, Expressen 8 april 1987.
278 Jfr Jakob Lindberg, Narkotikapolitik. De svenska erfarenheterna, (Stockholm: Folkhälsoinstitutet,
1993), s. 10.
279 Kerstin Tunving, ”Aids är och förblir farligare än narkotika”, Svenska Dagbladet 11 mars 1987.
280 Nils Bejerot, ”Släpp sprutorna fria”, Svenska Dagbladet 10 augusti 1985.

176

en liknande analys. Efter ett möte i Stockholm i oktober 1986 uttalade en expertgrupp inom organisationen att konsensus – ”bortsett från ett land” – var att
rena sprutor och spetsar inte borde förvägras injicerande missbrukare som ett
möjligt steg att minska smittspridningen.281
I ett internationellt perspektiv framstår alltså det hårda svenska motståndet
som ytterst ovanligt. Anledningen till att Sverige, trots ett betydande internationellt tryck, valt att reservera sig var dock densamma som tidigare: att åtgärden
ansågs stå i konflikt med den restriktiva svenska narkotikapolitiken. Det fanns
också vissa uppgifter som ansågs tala till stöd för det svenska ställningstagandet.
I exempelvis Italien, där sprutor och spetsar såldes helt fritt på apotek, uppskattades att nära två tredjedelar av landets heroinmissbrukare redan smittats. Det
var alltså inte nödvändigtvis möjligheten att lagligen ha möjlighet att skaffa
injektionsutrustning som avgjorde smittspridningssituationen konstaterade den
svenska representanten under WHO mötet, Socialstyrelsens tidigare generaldirektör professor Bror Rexed. Det faktum att Sveriges amfetaminister inte smittats i samma utsträckning som landets heroinister sågs även det som ett stöd för
att det inte var i första hand tillgången på legala sprutor som var avgörande utan
den ”drogkultur” som rådde inom olika missbrukargrupper.282
WHO:s ställningstagande användes dock som ett explicit argument för det
sprututbytesprojekt som strax därefter påbörjades i Lund av några infektionsläkare i samarbete med den lokala socialtjänsten. Risken för att situationen i södra
Sverige snart skulle komma att likna den i Stockholmsområdet sågs som överhängande. Att erbjuda en möjlighet att byta använda sprutor mot nya uppfattades därför som en av få praktiska och förhållandevis lätt genomförda åtgärder
som skulle kunna minska smittspridningen.283
När det gällde möjligheterna till ren injektionsutrustning måste de smittbekämpande åtgärderna helt enkelt tillåtas ta över, förklarade de ansvariga läkarna
beslutet. Därmed inte sagt att den konventionella narkomanvårdens mål eller
metoder skulle överges. Individens möjligheter att resa sig ur en destruktiv
missbrukstillvaro bedömdes inte heller enbart vara som större för osmittade än
för smittade. Via den kontakt som sprututbytet gav hoppades man också kunna
möta och motivera fler att söka kontakt med socialtjänst eller narkomanvård
för stöd och behandling. I de flesta fall tog det också lång tid att såväl utveckla
som bryta ett svårt narkotikamissbruk. Men eftersom de flesta narkomaner för
eller senare ändå valde att sluta – visserligen först efter upprepade återfall och
misslyckade behandlingsinsatser, något som vården måste möta med större
281 Citatet lyder i orginal: ”Although opinions may varied in accordance with national, cultural
and political views, apart from one country, the consensus was that needles and syringes should
not be denied to the drug users”. Citerat ur Jan Lind, ”Lund först i Sverige med sprutor till intravenösa narkomaner”, Läkartidningen volym 83, nr 52 (1986), s. 4461.
282 Osign., ”WHO-möte om aids bland narkomaner”, Socialnytt nr 10 (1986), s. 41.
283 Ambitionen var tydligt även i det namn projektet gavs – ”HIV-preventionsprojekt bland
narkomaner i Lund”. För en beskrivning av projektet i detalj, se Bengt Ljungberg, Kerstin Tunving, Bent Andersson, Rena sprutor till narkomaner. HIV-förebyggande åtgärder enligt Lunda-modellen
(Lund: Studentlitteratur, 1989).
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förståelse och ökad uthållighet – fanns det även mer krassa anledningar (inte
minst samhällsekonomiska) för att så långt som möjligt försöka minska de medicinska skadorna av missbruket. Projektet skulle alltså enligt läkarna inte betraktas som en kapitulation inför en omöjlig missbrukssituation utan som en
solidaritetshandling, något som i sin tur skulle leda till ett ökat förtroende och
att fler sökte och fick hjälp att avsluta sitt missbruk.
På grund av aids borde därför det svenska narkomanvårdsarbetet i fortsättningen ske utifrån två linjer, fortsatte läkarna. På samma gång som man arbetade mot missbruk och för drogfrihet måste man samtidigt göra allt i sin makt
för att minska de akuta hälsorisker missbruket faktiskt innebar: för missbrukarna, deras omgivning och i förlängningen för samhället i stort. Sprututbytesprojektet skulle därför ses som en ”nöd- eller akutlinje” där det kortsiktiga målet
var att få narkomanerna att inte smittas av hiv (eller andra potentiellt livshotande infektioner som exempelvis hepatit eller blodförgiftning) för att därmed
öka möjligheterna att nå det mer långsiktiga målet, att få missbrukarna att helt
upphöra med sitt missbruk.
Rent praktiskt skedde utbytet vid sjukhusets infektionsklinik, dels för att det
var där som den medicinska kompetensen fanns, dels för att det av ”pedagogiska” skäl ansåg olämpligt att sprutorna delades inom ramen för den drogfria
narkomanvården. Vid ett första besök delades några nya sprutor och spetsar ut
som, vid ett senare besök, gavs i retur mot nya. Alla besökare upplystes strängt
om att den spruta de fått inte skulle användas av andra. Det delades även ut
kondomer och sjukvårdspersonal fanns också tillgänglig för ytterligare information och provtagning (ett genomgånget antikroppstest var dock inte ett villkor
för att få tillgång till sprutor och kanyler). Det budskap som gavs till missbrukarna var enkelt, sammanfattade projektets initiativtagare. ”Medan Du överväger att sluta missbruka narkotika, se för allt i världen till att Du inte blir smittad
av HIV, så att Du fortfarande kan få den framtid Du drömmer om”.284
Sprututbytesprojektet blev snabbt kontroversiellt. Att enskilda läkare även
tidigare delat sprutor till narkomaner av smittskyddskäl måste samtidigt betraktas som högst sannolikt, inte minst då infektionsproblematiken bland missbrukarna redan innan hiv var både välkänd och omfattande. Det nya som skedde i
Lund var därför inte nödvändigtvis själva utdelandet utan offentliggörandet
(redan innan verksamheten startat informerades både aidsdelegationen och
Socialstyrelsen om vad som var på gång) och att sprututbytena inordnades som
en del av ett större projekt som den lokala socialtjänsten och narkomanvården
aktivt stödde och medverkade i.285
Verksamheten beskrevs mer ingående i flera artiklar i Läkartidningen från och med slutet av
1986. Citat i texten hämtade från Bertil Christensson, m.fl. ”Fria sprutor till narkomaner – akutåtgärd för att begränsa HIV-smitta”, Läkartidningen volym 84, nr 10 (1987), s. 737. Det avslutade
citatet är hämtat från Ljungberg, Tunving, Andersson (1989), s. 68.
285 Det är givetvis svårt att uttala sig med säkerhet då sprutdelning rörde sig i etisk och juridisk
gråzon. Informella samtal med infektionsläkare verksamma vid tiden har dock bekräftat det som
kan läsas mellan raderna i debatten: att utdelning av rena sprutor redan innan förekom inom den
284
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De skulle dock dröja innan det kom upp som en egen punkt på delegationens officiella dagordning, något som alltså inte bör tolkas som ointresse eller att
frågan inte diskuterades inofficiellt. Snarare tycks delegationen ha ansett att det
inte framkommit några uppgifter som föranledde en förändring den tidigare
starkt avvisande positionen.286 I februari 1987 uttalade dock Socialstyrelsen,
efter att ha undersökt verksamheten, att utdelande av sprutor och kanyler varken var olagligt eller stred mot ”vetenskap och beprövad erfarenhet”, under
förutsättning att utlämnandet skedde i samband med ett personligt besök hos
läkare och där denne dragit slutsatsen att patienten skulle hamna i ”en än mer
riskabel situation” om denne inte fick tillgång till rena injektionsverktyg. Förfarandet var därför ur ett strikt medicinskt perspektiv i vissa situationer knappast
ens olämpligt, även om åtgärden enligt myndigheten stred mot gällande praxis
och därför borde hållas till ”ett minimum”.287 Riksdagens socialutskott gjorde
emellertid en annan analys. I likhet med Socialstyrelsen konstaterade visserligen
utskottet att det inte fanns något direkt förbud för läkare att som del av sin
behandling dela ut sprutor. Samtidigt uttalade man att man inte kunde acceptera
att verksamheten i Lund utökades eller att liknande verksamheter inleddes på
annat håll. ”Kampen mot narkotikamissbruket måste föras med samma kraft
som kampen mot AIDS”, skrev man i sitt betänkande. Ett lättande av gällande
restriktioner skulle dock kunna uppfattas som ett inofficiellt accepterande av
narkotikamissbruket, något som fick det organiserade sprututbytet att stå ”i
strid med strävandena inom narkotikapolitiken”.288 Kampen mot aids kunde
alltså inte separeras från kampen mot narkotikan. För att ytterligare markera
allvaret tvekade inte heller utskottet att hota med lagstiftning ifall fler följde
Lunds exempel. Folkpartiet lade dock in en skarp reservation mot utskottsmajoriteten. Precis som i en tidigare riksdagsmotion menade partiet att det av såväl
omtanke om narkomanernas individuella hälsa som av vidare smittskyddshänsyn måste finnas en möjlighet att lagligt byta begagnade sprutor mot nya. Det
handlade alltså inte om fria sprutor utan om rena, markerade utskottsordföranden folkpartiets Daniel Tarschys, något som enligt reservationen knappast
skulle öka missbruket eller kunde anses stå i strid med den i övrigt starkt restriktiva narkotikapolitiken.289 Vid omröstningen i riksdagen i slutet av april
1987 bifölls utskottsmajoritetens förslag. Ett utdelande av rena sprutor och
svenska sjukvården men då vid enstaka tillfällen och på enskilda läkares initiativ. De sprutor som
fanns i missbruksleden härrörde därför dels från den svenska sjukvården (sällan delade, oftast
stulna), dels insmugglade från andra länder där de såldes fritt (inte minst från Danmark).
286 Projektet i Lund diskuterades formellt (det vill säga protokollfört) först under i hösten 1987.
AD protokoll 16 september 1987, ADA F 9:1. Redan vid delegationens första sammanträde hade
man som tidigare sagts ha gjort klart att sprututbyten eller fri försäljning var något som stred mot
den restriktiva svenska narkotikapolitiken.
287 Socialstyrelsen 17 februari, ärendenummer 3356–553. Citerad ur Socialutskottets betänkande
1986/87:SoU 19 om åtgärder mot AIDS (prop. 1986/87:100 bil.7 delvis), s. 24.
288 Socialutskottets betänkande 1986/87:SoU 19 om åtgärder mot AIDS (prop. 1986/87:100 bil.7
delvis), s. 25.
289 Se exempelvis Motion till riksdagen 1986/87:So204 av Marianne Karlsson (C).
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Bild 2:10. Den krossade
sprutan som symbol för
en aktiv kamp mot narkotikamissbruket. Bilden
fungerade som ledarvinjett i RFHL:s tidskrift Slå
tillbaka! under större
delen av 1980-talet.

kanyler skulle alltså inte komma att tolereras då det stod i strid med den svenska
narkotikapolitiken och därmed även med de ansträngningar som gjordes för att
begränsa smittspridingen genom att minska narkotikamissbruket.290 När frågan
hösten 1987 för första gången formellt diskuterades i aidsdelegationen är det
tydligt att delegationsmajoriteten delade socialutskottets och riksdagens analys. I
avvaktan på en vetenskaplig utvärdering borde därför ingen utökning av verksamheten ske i Lund eller någon annanstans i landet, skrev delegationen i ett
särskilt uttalande. Och precis som i socialutskottet och i riksdagen, markerade
Folkpartiet en till protokollet förd avvikande åsikt, något som var mycket ovanligt då delegationen annars uttalade sig enhetligt och kollektivt.291
Även inom organisationer som Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS),
Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) och Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare (RFHL) var frågan om sprututbyten satt under debatt.
Inom RNS var svaret blankt nej. Satsningen på en ökad tillgänglighet av sterila
sprutor var endast en ”spektakulär åtgärd” som olyckligtvis förts fram istället
för mer ”rimliga” narkotikapolitiska åtgärder som hårdare lagstiftning, ökad
kontroll och större befogenheter inom polis och narkomanvård, konstaterade
förbundets kongress i ett programmatiskt avståndstagande.292 För FMN var
svaret, åtminstone till en början, mindre kategoriskt även om verksamheten
beskrevs som ”stötande” och i strid med de narkotikapolitiska strävandena.293
Även RFHL hade traditionellt varit avvisande till en underlättad distribution då
injektionssprutan sågs som en symbol för missbruket och den makt som narkotikan riskerade att få över individen. Ledarsidan till förbundets tidskrift Slå
RD protokoll 1986/87:109 23 april 1987. Rskr. 1986/87:187.
AD protokoll 3–4 oktober 1987, ADA F 9:1.
292 Osign., ”RNS kongressens beslut. Begränsa spridningen av aids”, Narkotikafrågan nr 3 (1988),
s. 27.
293 Osign., ”FMN tar ställning i metadonfrågan”, Anhörig nr 3 (1987), s. 1. Över tid tycks dock
motståndet snarare ha ökat än minskat. Se exempelvis Osign., ”Nej till fria sprutor”, Anhörig nr 6
(1988), s. 15.
290
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tillbaka! pryddes exempelvis av en återkommande bildsignatur föreställandes en
reservoarpenna som med kraft krossade en narkotikafylld spruta. I och med
ankomsten av hiv och aids förbyttes dock den avvaktande hållningen i ett accepterande, om än förhållandevis avmätt. Om strikt kontrollerade verksamheter
som det i Lund kunde förhindra bara en enda narkoman från att smittas var det
ett tillräckligt starkt skäl för att pröva, tycktes initialt den mer allmänna åsikten
vara även om stödet tycks ha ökat över tid. Fri försäljning via apotek eller i
automater enligt dansk modell (där sprutor kunde införskaffas utan kontakt
med narkoman- eller sjukvård) var dock något som man initialt starkt avrådde
från.294
Sprututbytesprojektet genomfördes alltså i sammarbete mellan sjukvård (genom infektionskliniken) och socialtjänst. Förhållandet var ovanligt, inte minst
eftersom reaktionen till sprututbyte – precis som när det gällde metadon –
inom socialtjänsten oftast var starkt negativ. I tidningen Utmaningen, utgiven av
Föreningen Socialarbetare mot AIDS, gick föreningens ordförande Rosie
Rothstein våren 1987 till generalangrepp mot den svenska aidspolitiken i allmänhet och utdelningen av sprutor i synnerhet. Aids var visserligen en ny sjukdom, fortsatte hon, men smittspridningen av hiv föranledde inte i sig någon
radikal förändring av den svenska narkotikapolitiken eller narkomanvårdens
mer övergripande mål och innehåll. För det hade sedan länge varit väl känt att
dödligheten bland missbrukarna varit hög och infektionerna många, påminde
Rothstein. Hiv innebar därför i första hand att man fått ytterligare ett allvarligt
hälsoproblem att ta ställning till. Att man från samhällets sida nu helt plötsligt
börjat intressera sig för missbrukarnas hälsa var därför ett utslag av en illa dold
cynism, mer ett uttryck för en vilja att ”skydda den vanliga befolkningen” än en
signal om ett i grunden ökat engagemang för en av samhällets mest utsatta
grupper. När det gällde relationen mellan aids och narkotika var frågan därför
enkel. Hiv måste helt enkelt betraktas i ett narkotikasammanhang, där smittspridningen inte kunde stoppas på annat sätt än genom att missbrukaren slutade med narkotika. Det kunde med andra ord bara finnas en linje i det svenska
narkotikaarbetet, slog Rothstein fast. Slogans som ”AIDS är farligare än narkotika” var möjligen lättsålda i media. Men att från samhällets sida underlätta distributionen av sprutor och kanyler var att tala med dubbla tungor, en farlig
strategi som förlängningen riskerade leda till såväl ett minskat förtroende för
den restriktiva narkotikapolitiken som ett ökat narkotiakamissbruk. För om det
avgörande verkligen var bristen på rena sprutor, borde man då inte ta steget
fullt ut och även involvera kriminalvården, avslutade Rothstein sin i ett ironiskt
försök att visa på verksamhetens enligt henne farliga och absurda logik, att som

Claes Heijbel, ”RFHL stöder fria sprutor trots motstånd”, Slå tillbaka! Nr 1–2 (1987), s. 16.
Kerstin Vinterhed, ”Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare: Cyniskt inte ge fria sprutor”, Dagens Nyheter 10 januari 1989.
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ett sätt att minska smittspridningen på landets fängelser låta internerna få ett
paket med sprutor och spetsar ”tillsammans med frukosten”?295
Förslaget var givetvis en polemisk överdrift, ett exempel på den upprördhet
och med vilken hetta diskussionen kring sprututbyten kunde föras. Några seriösa förslag om utdelning av sprutor och spetsar på landets kriminalvårdsanstalter fanns inte även om hiv och aids över tid kom att bli ett ökande orosmoment
även inom kriminalvården. För trots återkommande försök att utbilda personalen och omorganisera verksamheten i syfte att hålla fängelserna fria från narkotika, förblev missbruket både utbrett och omfattande. Ur ett smittspridningsperspektiv kunde också intensifierade kontrollinsatser få motsatt effekt än den
avsedda: att tillgången på narkotika förblev god samtidigt som injektionsutrustningen, vilken var svårare att gömma, förverkats av personalen med ökad infektionsrisk som följd. På landets mer välbevakade anstalter var det därför inte
ovanligt att en enda uppsättning injektionsverktyg delas av tjugo, kanske trettio
personer. De medicinska riskerna var givetvis kända hos såväl interner som
personal. Men anpassningsförmågan när det kom till narkotika var stor, som en
intern uttyckte det. ”Utanför murarna skulle man aldrig kunna tänka sig att
använda sådana här dåliga verktyg […] Men slängs det upp en påse framför en,
då är karaktären rätt svag”.296
Utdelning av rena sprutor och spetsar kunde alltså te sig narkotiakapolitiskt
kontraproduktivt, grundat i en missuppfattning om injektionsmissbrukets natur
och ett utslag av en missriktad hänsyn gentemot de mest utsatta missbrukarna.
Verksamheten kunde också uppfattas som direkt destruktiv, rent av livsfarlig
för såväl missburkarna själva som för samhället i stort. Den hätska diskussionen
kring sprututbyten rörde samtidigt också något annat än risken för smittspridning eller olika värderingar av åtgärdens mer allmänna narkotikapolitiska
konskevenser. Åsikterna om sprututbyten tydliggjorde olika värderingar kring
narkomanvårdens mål, organisation och vision; om smittspridningen bland
narkomaner skulle ses som en primärt social eller medicinsk angelägenhet och
därigenom också vilken yrkesgrupp, socialarbetarna eller läkarna, som var bäst
kunde hantera den komplexa narkomanvården.
Tonen kunde med andra ord bli hård när läkarna i och med hiv och aids åter
gjorde entré på den svenska narkomanvårdsscenen, en scen som socialarbetarna
dominerat sedan slutet av 1960-talet. Dessförinnan hade visserligen läkarna
stark engagerat sig i behandlingen av narkotikamissbrukare. Överkonsumtion
av narkotika hade främst uppfattats som ett medicinskt och individuellt problem, inte minst eftersom många av de narkotiska preparaten skrevs ut av läkare. Men från början av 1960-talet hade läkarkåren succesivt trätt tillbaka. Till
viss del var det läkarnas eget val, att de själva bidrog till missbruket och deras
295 Rosie Rothstein, ”Säg NEJ till rena sprutor!”, Utmaningen. Tidskrift utgiven av Föreningen Socialarbetare mot AIDS nr 3 (1988).
296 För en beskrivning av situationen på svenska fängelser, se exempelvis Slå tillbaka! Nr 2 (1988),
ett temanummer om hiv, narkotika och kriminalvård. Citat från Osign., ”En spruta på kåken”, Slå
tillbaka! Nr 1–2 (1987), s. 12.
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Bild 2:11. Epidemin väckte stort engagemang inom flera olika yrkesgrupper,
exempelvis bland socialarbetare. Utmaningen. Tidskrift utgiven av Föreningen
Socialarbetare mot AIDS (1987).

183

misslyckade att finna effektiv behandling. Men det handlade också om en förändrad syn på missbruk och de samhälleliga konsekvenser det förde med sig.
Narkotika hade i högre grad kommit att uppfattas som ett socialt och samhälleligt problem och därför lämpat för andra yrkesgrupper än de medicinska.297
Läkarnas återinträde trängde så en hel yrkeskår. ”Vi socialarbetare kommer
tillkorta gentemot i det här fallet okunniga läkare”, skrev föreståndaren för ett
av landets största behandlingshem i ett öppet brev till Socialstyrelsen 1988. ”Så
snart en läkare, med den vita rockens magi, yttrar sig så står press och media i
givakt och naturligtvis lyssnar missbrukarna”.298
Konflikten kring sprututbytet gällde alltså, vid sidan av bredare socialpolitiska visioner och ideal, också yrkesprofessionella hänsyn och en strid kring
vem som skulle ses som kunnig och mest lämpad att definiera, värdera och
bedriva narkomanvård. Trots sin starka position upplevde alltså socialarbetarna
att de saknade den samhälleliga auktoritet och sociala position som läkarna
hade. Inom den mer socialt inriktade narkomanvården fanns därför en rädsla
att hiv åter skulle komma att flytta narkomanvårdens grundperspektiv från ett
socialt till ett medicinskt, en tyngdpunktsförflyttning som givetvis även riskerade förskjuta makten över narkomanvården från socialarbetarna till läkarna.
Oron för en omkastning gick djupt ned i narkomanvårdsleden. ”Lite tillspetsat kan man alltså säga att i takt med att sprutorna sprids bland klienterna,
sprids vanmakten bland personalen”, skrev en grupp företrädare för en av
Stockholms större narkomanvårdsenheter i ett upprop i Utmaningen. För på
samma gång som missbrukarna försågs med rena verktyg, medicinskt motiverade råd om vilka vener som bäst lämpade sig för att injicera i eller hur man
bäst desinficerade sin injektionsutrustning, delade man som narkomanvårdare
också ut en bekräftelse på att det inte gick att sluta missbruka, menade uppropsförfattarna. Det som ytterst motiverade såväl missbrukare som narkomanvårdare – hoppet om att ett annat liv var möjligt – grusades därmed och ersattes av
uppgivenhet, av en känsla av att det inte lönade sig att kämpa, stödja och behandla. Sprututbytet kunde alltså tolkas som en signal om att man släppt taget
både mänskligt och professionellt, konstaterades det i uppropet, ett budskap
narkomanvården inte borde vara en del av. ”Vi vill och vi kan fortfarande bedriva ett professionellt narkomanvårdsarbete bland våra klienter och vi är övertygade om att det är det mest effektiva sättet att hindra vidare spridning av
HIV-infektionen”, skrev de i sitt starka avståndstagande. För att ytterligare
understryka allvaret fanns det strax under den upprörda artikeln ett förtryckt
vykort adresserat till socialminister Gertrud Sigurdsen att klippa ut för dem som
delade motståndet. ”Stå på dig!”, löd uppmaningen till socialministern. ”Fort-

297 Börje Olsson, ”Narkotikaproblem och narkotikapolitik – några nedslag i historien”, Alkohol
och narkotika nr 6 (2001), s. 89.
298 Göran Dahlström, brev till Robert Olin/Socialstyrelsen. Publicerat i Utmaningen. Tidskrift
utgiven av Föreningen Socialarbetare mot AIDS nr 3 (1988). Jfr även von Walden Laing (2001), s. 148.
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sätt Ditt arbete på att förstärka den svenska narkomanvården och arbetet för en
restriktiv/drogfri narkomanvård”.299
Försöket med utdelandet av rena sprutor kunde alltså av vissa ses som ett
första steg mot en uppgiven narkotikapolitik och en urvattnad narkomanvård,
under ett dåligt kamouflage av aidsbekämpning och smittskyddsarbete. Skiljelinjen gick dock inte nödvändigtvis mellan olika yrken. Även inom läkarkollektivet
kunde tveksamheten inför sprututbyten vara påtaglig. Fanns det verkligen saklig
grund för att förse narkomaner med fria sprutor, skrev två läkare med kopplingar till Mariamottagningen i centrala Stockholm: Visste man vilka konsekvenser åtgärden skulle komma att få för smittspridningen, missbruket, narkomanerna och narkotikapolitiken?300
Intresset var därför stort när professorn i infektionssjukdomar Ragnar
Norrby sommaren 1988 presenterade en utvärdering av projektet i Lund. Bilden från verksamheten var överlag positiv, inledde Norrby i sin rapport. Projektet hade ökat kontakterna mellan narkomanerna och narkomanvården och
mellan socialtjänsten och den somatiska vården. Efterfrågan på sprutor hade
varit stor och verksamheten upplevts positiv av narkomanerna. Norrby kunde
inte heller se några tecken på att missbruket, nyrekryteringen eller den olagliga
handeln med injektionsverktyg ökat. Verksamheten hade tvärtom synliggjort en
ny grupp av narkomaner, socialt mer anpassade individer (ofta med arbete)
vilka inte tidigare hade varit kända av narkomanvården. Projektets direkta
smittskyddseffekter var dock mer svårbedömt. Även om det sommaren 1988
ännu inte brutit ut någon epidemi bland injektionsmissbrukarna i södra Sverige
var det enligt Norrby svårt att uttala sig om vilken roll sprututbytesprojektet
spelat i ett smittspridningssammanhang. Sammanfattningsvis överskuggade
dock verksamhetens positiva effekter, konstaterade Norrby, rekommenderandes att liknande projekt ”kan och bör upprättas på flera platser i landet”.301
Föga förvånande var de läkare som medverkat i projektet mer positiva. Att
den ökade kontakten mellan infektionssjukvård och narkomanvård tillsammans
med den ökade tillgången på rena sprutor bidragit till att smittspridningen begränsats var tvärtom mycket troligt, menade de. För trots ett stort antal testade
och ett minst lika utbrett missbruk som i Stockholmsregionen hade sammanlagt
endast 19 smittade narkomaner påträffas i hela Sydsverige, de flesta vilka också
smittas redan innan de flyttat till regionen. Läkarnas slutsats var därför att
299 Personalen vårdbas Solna/Sundbyberg, ”Är vi på väg mot ’Safe Drug Use’?”, Utmaningen.
Tidskrift utgiven av Föreningen Socialarbetare mot AIDS nr 3 (1988). Vykort ”Säg NEJ till fria sprutor”,
Utmaningen. Tidskrift utgiven av Föreningen Socialarbetare mot AIDS nr 3 (1988). Även i Narkotikafrågan
tycktes ett upprop mot verksamheten i Lund, se exempelvis Björli-gruppen, ”Stoppa fria sprutor!”, Narkotikafrågan nr 3 (1988), s. 34. Det går givetvis att se även skapandet av Föreningen
Socialarbetare mot AIDS som ett svar på organisationen Läkare mot AIDS, även om den senare
engagerade betydligt fler och också kom att få en annan roll i det svenska aidsarbetet.
300 Bertil Helgesson, Hans Øvergren, ”Finns saklig grund för rekommendationen att förse narkomaner med rena sprutor?”, Läkartidningen volym 84, nr 11 (1987), s. 832.
301 Ragnar Norrby, ”Narkonavårdsprojektet i Lund utvärderas: Övervägande positiva effekter”,
Läkartidningen volym 85, nr 34 (1988), s. 2636.

185

sprututbytesförsöket var en stor framgång inte enbart ur epidemibekämpningssynpunkt utan kanske ännu mer ur narkomanvårdssynpunkt.302
Även Socialstyrelsen var i en egen utredning försiktigt positiv till projektets
utfall. Det var visserligen svårt att på vetenskaplig basis fastställa ifall sprututbyten verkligen minskade smittspridningen och hur stor denna effekt i sådant fall
var, konstaterade Socialstyrelsen som ändå föreslog en geografiskt utvidgad
treårig försöksverksamhet där landstingen – efter samråd med berörda kommuner – skulle ansvara för genomförandet. Men inte heller denna gång var
Socialstyrelsen enig. Myndighetens socialtjänstavdelning reserverade sig kraftfullt mot rapportens slutsatser. Vid ett extrainsatt delegationssammanträde i
slutet av november 1988, och där Socialstyrelsens rapport var den enda punkten på dagordningen, markerade ordföranden Gertrud Sigurdsen redan från
början att riksdagen redan vid två tillfällen uttalat sig emot en utvidgning. En
utökad sprututbytesverksamhet stod därför enligt henne i strid med såväl den
övergripande narkotikapolitiken som med delar av lagstiftningen, exempelvis
polisens rätt att beslagta injektionsutrustning som påträffats hos narkomaner.
Även aidsdelegationens samlade ståndpunkt var tydlig: inom svensk narkotikapolitik och svensk narkomanvård fanns det helt enkelt inte plats för några omfattande sprututbytesprogram.303
Den starka polariseringen förvånade utanför den trängre kretsen av direkt
inblandade. ”Även om det är av nöden att dela ut fria sprutor till gamla injektionsnarkomaner, behöver man för den skull inte förfalla till en jesuitisk hållning
där kampen mot aids helgar vilka medel som helst”, skrev Bi Puranen i en debattartikel i Dagens Nyheter.304 Läkartidningen var i en ledare inne på samma linje,
även om man samtidigt uttalade Läkarförbundets stöd för kollegorna i Lund.
Diskussionen handlade om två starka önskemål som tycktes stå i konflikt med
varandra, konstaterade förbundet i sin ledare. Å ena sidan visionen om och
strävandet mot ett narkotikafritt Sverige. Å andra sidan kampen mot hiv och
aids. Men motsättningen var onödig, skrev Läkarförbundet, ett resultat av ett
olyckligt opragmatiskt och fastlåst tänkande. ”En allmän restriktiv inställning till
narkotika kan – visar erfarenheterna från försöksverksamheten i Lund – främjas
av en kontrollerad utdelning av ’verktygen’. […] Vi hoppas således att socialministern inte sagt sista ordet i denna fråga”.305
För att ytterligare synpunkter skulle kunna presenteras mer formellt, genomfördes i december 1988 en hearing i riksdagen. Ingenting tycktes dock ha förändras i sak då regeringen i januari 1989 återigen ställde sig tveksam till en utbyggnad av sprututbytesprojektet. Det uppfattades som svårt att väga projektets
eventuella positiva effekter gällande smittspridningen emot de negativa effekter
302 Bengt Ljungberg, Torkil Moestrup, ”Ännu ingen HIV-epidemi bland narkomaner i Sydsverige”, Läkartidningen volym 85, nr 34 (1988), s. 2646–7.
303 AD protokoll 23 november 1988, ADA F 9:1.
304 Bi Puranen, ”Farlig maktkamp om fria sprutor”, Dagens Nyheter 30 november 1988.
305 Ledare, ”Kamp mot knark och HIV”, Läkartidningen volym 85, nr 35 (1988), s. 2707. Se även
Ledare, ”Läkare mot HIV/aids”, Läkartidningen volym 85, nr 22 (1988), s. 1943.
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en mer allmän sprututbytesverksamhet skulle kunna få i den vidare kampen
mot narkotika. Den vetenskapliga utvärderingen borde därför fortsätta skrev
regeringen även om man samtidigt medgav att det sannolikt var svårt, kanske
till och med omöjligt, att fullt ut bevisa sprututbytets effekt vetenskapligt.306
Regeringen valde därför att följa Socialstyrelsens rekommendation om en
strikt kontrollerad försöksverksamhet på maximalt 4 orter, med tillägget att den
lokala socialtjänsten måste godkänna verksamheten innan den drog igång. I
praktiken innebar därmed regeringens tillägg att ytterligare svenska sprututbytesprojekt mer eller mindre omöjliggjordes då motståndet inom socialtjänsten
helt enkelt var alltför stort. När frågan därefter behandlades i socialutskottet
skärptes dessutom förslaget ytterligare genom att Stockholm explicit undantogs
som möjlig försöksort.307
Att folkpartiet drev en annan linje i frågan var i sammanhanget betydelselöst
då riksdagen i maj 1989 med bred majoritet röstade i enighet med socialutskottets förslag. Under riksdagsdebatten framhöll Daniel Tarschys att det bästa
givetvis hade varit att alla narkomaner lade av med sitt missbruk. Men hur
skulle man då göra med dem som, trots stora ansträngningar, inte lyckades?
Skulle man inte åtminstone försöka se till att de – genom att erbjuda en möjlighet till sprututbyte – kunde ges en väg att minska sin risk att smittas av hiv?
Den senare uppfattningen delades också av en ”massiv internationell expertopinion och också av flera av världens regeringar”, försvarade Tarschys sin
argumentation. Men oenigheten och kunskapsluckorna när det gällde sprututbytena var betydligt större än vad vissa debattörer och även riksdagsledamöter
önskade påskina, menade moderaternas Sten Svensson i en replik. Istället för
att använda hiv och aids som en förevändning för att ”kapitulera inför narkotikaepidemin”, sade han med en implicit koppling till såväl Nils Bejerots narkotikapolitiska analys som språkbuk. Istället för sprututbyte måste därför kampen
trappas upp mot både virussmittan och drogmissbruket. ”Resoluta ingripanden
mot missbruket måste till för att få stopp på en av de viktigaste spridningsvägarna för HIV. En klar normbildning mot både företeelserna är absolut nödvändigt för att ansträngningarna skall bli framgångsrika”.308
Metadonet omprövas
Med metadonet förhöll det sig annorlunda. Till skillnad från sprututbyte var
metadon en etablerad narkomanvårdsmetod, om än omtvistad. Aidsdelegationen hade också redan från början gett sitt stöd till det strikta och numerärt be306 Regeringens skrivelse 1988/89:94. Socialutskottets betänkande 1988/89:SoU21. Åtgärder mot
HIV-infektion och aids, s. 9.
307 Socialutskottets betänkande 1988/89:SoU21. Åtgärder mot HIV-infektion och aids, s. 13.
Lösningen mötte såväl försvar som kritik. Vidar Andersson, Lars Göran Johansson, ”Fri-sprutor
kass knarkvård”, Göteborgs-Posten 1 april 1989. Bengt Beckström, ”Tillåt fria sprutor också i Stockholm”, Svenska Dagbladet 16 april 1989.
308 RD protokoll 1988/89:105, 27 april 1989.
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gränsade metadonprogrammet. De svårigheter som funnits att få metadonprogrammet att fungera fullt ut, fortsatte dock även under 1986. Inskrivningstakten
hade visserligen ökat något. Men i väntan på en plats fortsatte ofta ett redan
mycket svårt missbruk. De stränga reglerna gjorde det också relativt lätt att falla
ur programmet, då återfall eller kriminalitet ledde till att metadonförskrivningen
avbröts med omedelbart verkan. I realiteten hade det därför visat sig svårt att
kunna upp i det av riksdagen beslutade taket på 150 personer. Sommaren 1986
var fortfarande ett knappt hundratal av platserna var fyllda. Eftersom antalet
smittade i programmet var få var ökade ansträngningar och en utvidgning av
insatserna ett krav, skrev psykiatrikern Per Toråker i Läkartidningen sommaren
1986, då den långa väntan skördade både liv och bidrog till ökad smittspridning.
”Det förefaller helt orimligt att som i nuläget ha tre års väntetid till det enda
existerande metadonprogrammet i Sverige”.309
Den avvisande hållningen inom den svenska narkomanvården var dock fortsatt starkt. Metadonmotståndet uppfattades också, i varje fall av motståndarna
själva, som en enande kraft för en progressiv och socialt orienterad narkomanvård, en stark symbol för att hoppet om ett liv i drogfrihet på allvar innefattade
alla. Ett erbjudande om metadon tolkades därför av många som ett svek av den
svenska narkomanvårdens starkaste löfte: att det inte fanns några omöjliga fall,
bara en uppmaning om samhället ständigt måste öka sina ansträngningar och
fördjupa sitt engagemang. ”Metadonlösningen är det mest extrema uttrycket för
den ideologi som ser missbruket som ett sjukdomstillstånd”, skrev RFHL i en
ledare i Slå tillbaka! i slutet av 1985. ”Nog har vi bättre sätt att tackla mänskliga
problem. Med metoder som betonar missbrukets sociala och psykologiska karaktär. De återfinner vi inom den drogfria narkomanvården. Satsa på den!”310
Metadon var alltså så mycket mer än en högt specialiserad behandlingsform
avsedd för en starkt avgränsad grupp heroinister med ett långvarigt, väldokumenterat missbruk. När narkotikadebattören Nils Bejerot i en debattartikel i
Dagens Nyheter våren 1987, ”med vemod”, svängde om och meddelade sitt stöd
för metadonet var det ett tecken på att någonting förändrats i grunden. Aids
hade enligt Bejerot till sist tvingat honom att erkänna att metadonet måste bli
ett verktyg för att få den allvarliga smittspridningen under kontroll. Visserligen
var det en omvändelse som orsakats av den ”liberala” drog- och vårdlagstiftningens misslyckande, skrev Bejerot, ett misslyckande som alltså enligt honom
bäddat för det allvarliga katastrofläge man nu såg.311
Bejerot var dock inte den första att omvärdera sitt tidigare motstånd. Inom
FMN syntes en omorientering redan under slutet av 1986. I föreningens tidning
Anhörig förekom då för första gången artiklar vilka beskrev metadonet i försiktigt positiva termer, som en ”behandling” som kunde ge tidigare till narkotikan
309 Sifforna hämtade från Regeringens proposition 1987/88:79 om åtgärder mot AIDS, s. 40. Per O.
Toråker, ”Metadonbehandling – ett sätt att förhindra AIDS bland missbrukare”, Läkartidningen,
volym 83, nr 30–31 (1986), s. 2554.
310 Ledare, ”Myten behövs – om Aftonbladet ska fram”, Slå tillbalka!, nr 6 (1985), s. 2.
311 Nils Bejerot, ”Bygg ut metadonprogrammet!”, Dagens Nyheter 24 april 1987.
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förlorade familjemedlemmar åter.312 I en öppnande artikel skrev därefter föreningens vice ordförande, ”radiodoktorn” Peter Paul Heinemann, att man i ljuset av hiv och aids även måste börja diskutera mer kontroversiella lösningar på
missbruksproblemet. ”Vi måste ställa oss frågan om inte metadonprogrammen
ter sig som en acceptabel utväg enbart därför att vi avhänt oss alla andra”.313
När bollen väl kommit i rullning skedde allt snabbt. Steget togs fullt ut på föreningens riksstämma våren 1987. ”Vår grundsyn mot metadonet finns kvar”,
uttalade förbundet efter stämman, ”men behandlingsformen har i begränsade
enskilda fall och mot bakgrund av ett epidemiskt hot accepterats”.314
Även inom RFHL angavs hiv som skäl för en förändrad inställning. Regeringens satsning på en offensiv narkomanvård var visserligen ”imponerade”,
skrev förbundets ordförande Sven-Åke Lindgren i en ledarartikel i Slå tillbaka!
vårvintern 1987. Men smittspridningen och infektionens livshotande konsekvenser ledde till att huvudspåret – en frivillig och drogfri behandling – måste
breddas. Metadon borde därför av ”humanitära” bli ett komplement för en
mindre grupp svårt utslagna heroinister vars enda behandlingsalternativ i praktiken var fängelse eller en dåligt fungerande vård enligt LVM. Kategoriska uttalanden för eller emot hörde hemma i en annan tid där förutsättningarna för
såväl debatt som politik varit annorlunda. Att försiktigt öppna sig mot metadonet var även ett sätt att motverka de allt starkare kraven på ett utökat tvång
inom narkomanvården, fortsatte Lindgren. Om man inte övervägde andra alternativ riskerade man alltså att bygga upp allt för stora förväntningar på
tvångsvården som den enda återstående möjligheten i tider av aids, något som
skulle vara förödande för både narkomanerna och den svenska narkomanvården i stort. ”Vår erfarenhet säger att det sociala tvånget inte kan förenas med
den humanism, empati och befrielseideologi som utgör grunden för en etiskt
godtagbar behandling av vuxna missbrukare”, avslutade Lindgren. ”Det finns
ingenting som säger att kombinationen missbruk-HIV gör den erfarenheten
mindre sann. Som jag ser det är det vid denna prövosten som vi i nuvarande
läge måste ta ställning till i fråga om fria sprutor och metadon”.315
Att Lindgren stod som ensam undertecknare till ledaren, en text som annars
publicerades osignerad, visar att uttalandet inte var förankrat i förbundet i
stort.316 Reaktionen på omkastningen var också blandad. De som försiktigt höll
med argumenterade precis som Lindgren att metadonet var en möjlig väg för
den lilla grupp det trots allt gällde, i syfte att rädda såväl missbrukaren själv som
andra från att smittas. Andra var mer tveksamma. En utvidgning av metadonprogrammen riskerade i förlängningen omöjliggöra den drogfria vården och
innebar i praktiken en ”rasering av all vettig narkotikapolitik”, konstaterade
312 Se exempelvis Osign., ”Metadonet räddade min son”, ”Normalt liv tack vara metadon” Anhörig nr 4 (1986), s. 10–11.
313 Peter Paul Heinemann, ”Omskakande syn på metadonet”, Anhörig nr 4 (1986), s. 5.
314 Osign., ”FMN tar ställning i metadonfrågan”, Anhörig nr 3 (1987), s. 1.
315 Sven-Åke Lindgren, ”Bredda huvudspåret”, Slå tillbaka! nr 1–2 (1987), s. 2–3.
316 Ingert Nilsson, ”RFHL diskuterar metadon”, Slå tillbaka! nr 1–2 (1987), s. 53, 63.

189

exempelvis socialläkaren Gunnar Ågren, ansvarig för forskningsavdelningen
inom Stockholms stads socialförvaltning och ledande landstingspolitiker för
VPK. Metadonet kunde visserligen uppfattas som en humanitär åtgärd i det
enskilda fallet. En ökad utskrivning medförde samtidigt risk för ”läckage” av
lagligt metadon ut på den illegala narkotikamarknaden. Och varför skulle man
stanna vid metadon, frågade han retoriskt. Borde man inte i konsekvensens
namn även hörsamma de krav som säkert snart skulle komma på att även det
starkare heroinet skulle ges till dem som inte svarade på metadon, att centralstimulantia borde skrivas ut till de värst nedgångna amfetaminmissbrukarna?
Men Ågrens huvudinvändning var ändå en annan. Metadon innebar en ”mycket
hårdhänt kemisk kontroll” där missbrukarna blev lika beroende av det myndighetssanktionerade metadonprogrammet som de tidigare varit av det olagliga
heroinet. Beroendetillståndet var alltså inte brutet, friheten en chimär. Kanske
hade det därför varit mer hederligt att helt enkelt ”låsa in dem”, konstaterade
Ågren barskt, väl medveten om att han drog resonemanget till sin spets.317
Då Gunnar Ågren trots allt kunde acceptera det befintliga metadonprogrammet och dess omfattning vände sig Anita Thorsdotter, en annan av de
mest tongivande läkarna inom RFHL, starkt mot alla initiativ till omprövning.
”Det hjälper inte att gnugga sig i ögonen eller nypa sig i armen. Jag har prövat!”,
skrev hon i en upprörd replik till Sven-Åke Lindgren. ”Nu går alltså Nils Bejerot och RFHL:s förbundsordförande hand i hand mot nya, djärva mål i trakten av Uppsala. Med lite olika utgångspunkter kommer de båda fram till att
metadon är svaret på alla våra böner”. Men metadonet var enligt Thorsdotter
en styggelse som överhuvudtaget inte hörde hemma i svensk narkomanvård.
Istället för att abdikera från de mest grundläggande narkomanvårdsidealen
borde det självklara svaret vara att stå upp för den drogfria narkomanvården
och dess fortsatta utveckling. Allt annat än ett värdigt liv i drogfrihet var ett
underkännande och ett misslyckande, konstaterade hon. Kanske inte i första
hand för den enskilde missbrukaren men för den svenska narkomanvården och
det svenska samhället i stort.318 Relationen mellan metadon och hiv orsakade
alltså slitningar såväl mellan som inom olika organisationer och yrkesgrupper.
Traditionella narkotikapolitiska positioner och mer etablerade narkomanvårdsvisioner både utmanandes och omvandlades.
Bland missbrukarna var efterfrågan på metadon stark. I december 1987 hade
den officiella kön växt till 140 personer. Men även om antalet deltagare ökat
över tid var det i praktiken fortfarande svårt att fylla programmet fullt ut. Efter
ett förslag från Socialstyrelsen uttalade därför aidsdelegationen sitt stöd för att
antalet platser inom programmet borde fördubblas, från 150 till 300. För att
öka inskrivningstakten (men även motarbeta den växande förskrivningen av
Osign. ”Några röster om metadonet”, Slå tillbaka! Nr 3 (1987), s. 29.
Anita Thorsdotter, ”De nya djärva målen i Uppsalatrakten”, Slå tillbaka! Nr 3 (1987), s. 31–2.
Se även Anders Ahnell, ”Starka krafter pressar oss in i metadonet”, Slå tillbaka! Nr 3 (1987),
s. 32–6. Sven-Åke Lindgren, ”Ordförandesvar: Konsten att undvika svåra frågor” Slå tillbaka!
Nr 3 (1987), s. 37.
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metadon enskilda läkare gjorde vid sidan av programmet som en konsekvens av
den långa väntelistan och den ökandesmittspridningen) skulle enligt förslaget
iställning på metadon även kunna ske inom psykiatrin i Stockholm.319 Delegationen ignorerade därmed det ansvariga socialborgarrådet Inger Båvners motstånd, något som fick henne att offentligt beklaga att beslutet ”forcerats fram”
utan att förankras hos stadens socialtjänst där åsikterna om metadonet var, som
hon diplomatiskt uttryckte det, fortsatt ”delade”.320 Även Lars M. Gunne var
starkt kritisk till beslutet. Det han vände sig emot var inte att behandlingen
skulle utökas utan hur Socialstyrelsens kommit fram till sitt beslut (något som
enligt Gunne skett utan att de med längst erfarenhet av metadonbehandling, det
vill säga han själv, fått lämna några synpunkter). Konsekvenserna riskerade att
bli omfattande, spådde han. På lite sikt skulle en förändrad organisation leda till
minskad kontroll, ökade kostnader och ett utökat missbruk bland de narkomaner som ingick i programmet.321
Socialutskottet valde också att stödja förslaget om att utöka antalet platser till
300 platser, även om urvalet av ”klienter” enligt utskottet även i fortsättningen
skulle ske med stor omsorg och stark restriktivitet. Utvidgningen fick alltså inte
uppfattas som en principiell förändring av narkomanvårdens uppdrag eller narkotikapolitikens inriktning, det var just därför som ett numerärt tak var så viktigt. Men för vissa narkomaner med ett mycket långt och svårt missbruk bakom
sig, visade samtidigt den samlade erfarenheten att fullständig drogfrihet och en
helt drogfri narkomanvård tyvärr var mycket svår att upprätthålla och uppnå.
På grund av hotet från den pågående epidemin fanns det därför anledning att
öka förskrivningen av metadon till just denna trots allt lilla och väldefinierade
grupp. ”HIV-situationen kräver en offensiv narkomanvård”, skrev socialutskottet. ”Målet för narkomanvården är drogfrihet, och vården skall i huvudsak vara
drogfri”.322
De nya reglerna började gälla från och med 1 januari 1988. Men trots de
höjda ambitionerna förblev köbildningen i metadonprogrammet besvärande.
Framförallt saknades effektiva åtgärder i glappet mellan metadonbeslut och
verkställande, något som i många fall innebar att den enskildes missbruk fortsatte med oförminskad styrka ända till dess att metadonbehandlingen till sist
kunde påbörjas. Bland dem som kom i behandling skedde även en omfattande
AD protokoll 16 december 1987, ADA F 9:1.
Gunnel Gommer, ”HIV-smittade får metadon i öppenvård”, Anhörig nr 3 (1987), s. 2–3..
321 Lars M. Gunne, Leif Grönbladh, ”Metadonbehandling på väg att försämras. Oroande inslag i
policyn om nytt team”, Läkartidningen volym 85, nr 25 (1987), s. 2232. Överföringen av patienter
från Uppsala till Stockholm innebar dessutom i praktiken att Gunne, ironiskt nog, skulle förlora
de flesta av sina patienter då de egentligen tillhörde Stockholms läns landsting. För en längre och
betydligt mer detaljerad diskussion, se Björn Johnsson, Policyspridning som översättning. Den politiska
översättningen av metadonbehandling och husläkare i Sverige (diss., Lund: Statsvetenskapliga institutionen,
2003), s. 157–9.
322 Socialutskottet använde sig alltså inte av ordet patienter då de talade om de missbrukare som
var i behov av metadon, en indikation på att utskottet hade ett i första hand socialt och inte
medicinskt perspektiv på metadonet och dess roll i narkomanvården. Socialutskottets betänkande
1987/88:SoU10 om åtgärder mot AIDS (prop. 1987/88:79), s. 22. Min kursivering.
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”oplanerad” utskrivning, det vill säga ett återfall i missbruk, kriminalitet, avvikande från behandlingshem etc. Hösten 1988 befanns sig därför, trots utökade
insatser, ungefär hälften av de ca 350 smittade narkomaner man kände till i
fortsatt dagligt missbruk.323 Situationen förbättrades dock över tid. Bristen på
bland annat personal och lokaler fortsatte visserligen att begränsa det utvidgade
metadonprojektets omfattning. En majoritet av de kvinnliga heroinister som
prostituerade sig för att finansiera sitt missbruk hade redan hunnit smittas. Men
i ett hänseende fick satsningen avsedd effekt även om gruppen smittade samtidigt hela tiden växte: våren 1989 var nio av tio av dem som skrevs in i metadonprogrammet smittade av hiv.324
Över tid blev också RNS allt mer isolerad i sin starkt negativa position. I takt
med att ständigt fler narkomaner smittades sågs sig dock även RNS till sist sig
tvingad att ompröva sitt starka motstånd, och det trots att samhällssanktionerad
metadonförskrivning skar genom själva nerven i förbundets narkotikapolitiska
analys. På grund av aids ställde sig därför även RNS, precis som Nils Bejerot
och så många andra tidigare gjort, våren 1988 genom ett förbundsbeslut bakom
ett svenskt metadonprogram som ett sätt att om möjligt begränsa smittspridningen.325
Kriminaliseringen av missbruket
Att hiv och aids tvingat fram ett strikt begränsat sprututbytesprogram och en
utökad metadonförskrivning skall inte tas som intäkt för att den svenska narkotikapolitiken genomgått någon radikal förändring. Från och med 1 april 1988
skärptes tvärtom den redan stränga svenska narkotikalagstiftningen ytterligare.
Som ett av få länder i världen kriminaliserades då inte enbart handel med och
innehav av narkotika utan också själva konsumtionen.326
Debatten kring en kriminalisering av narkotikakonsumtionen hade länge varit livlig. Frågan hade varit uppe i riksdagen vid flera tillfällen men alltid avvisats, bland annat vid den stora narkotikapolitiska uppgörelsen 1984 (som innebar en lagskärpning). Det viktigaste argumentet emot kriminalisering var att det
riskerade att öka lidandet och förvärra missbruket då narkomanerna – av rädsla
för straffåtgärder – skulle avstå från att söka hjälp mot sitt missbruk. Det fanns
även en mer grundläggande juridisk kritik mot förslaget då det ansågs strida
mot grundläggande rättsprinciper om individens självbestämmande (eftersom

AD protokoll 2 november 1988, ADA F 9:1.
AD protokoll 20 mars 1989, ADA F 9:1.
325 Osign., ”RNS kongressens beslut: Begränsa spridningen av aids”, Narkotikafrågan nr 3 (1988),
s. 27.
326 I Norge och Finland var dock redan all icke-medicinsk konsumtion av narkotika kriminaliserad, i Norges fall sedan 1968.
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en kriminalisering i praktiken innebar ett straffbeläggande av en handling riktad
mot den egna kroppen).327
En kriminalisering av narkotikakonsumtionen borde dock utgöra själva kärnan i en restriktiv narkotikapolitik, skrev Nils Bejerot och Johan Hartelius 1984
i ett försök att ändra opinionen. I ett presenterat tjugofempunktsprogram utgjorde därför en skärpning av narkotikastrafflagen den första och viktigaste
åtgärden. All ”olovlig befattning med narkotika” borde enligt Bejerot och Hartelius kriminaliseras, dels för att täppa till de luckor som fanns i såväl lagstiftning som praxis, dels för att markera att samhället på allvar tog avstånd från
”knarket”.328
Det var också utifrån ett allmänpreventivt perspektiv som den nya lagen om
kriminalisering kom att motiveras. Lagen innebar en tydlig ”markering” att
samhället med ”fasthet och konsekvens” tog avstånd från allt olovligt ”narkotikabruk”, skrev regeringen i sin proposition. Den utvidgade kriminaliseringen
avsåg därför handlingar som inte redan täcktes av lagstiftningen, exempelvis att
man hjälpte någon annan att röka eller injicera narkotika. Även på en mer individuell nivå var lagen tänkt att fungera preventivt, framförallt för ungdomar
som övervägde att använda narkotika men som genom en kriminalisering skulle
kunna fås att avstå. Narkomaner som frivilligt sökte vård eller deltog i behandling skulle dock undantas för att inte försvåra för dem att upphöra med sitt
missbruk. Men lagen hade ytterligare en dimension. Genom att slutligen avgöra
frågan skulle den breda enighet som ändå fanns bakom den svenska narkotikapolitikens grunder kunna tydliggöras, skrev regeringen. Mer kraft skulle därefter
kunna läggas på andra mer ”centrala frågor” samtidigt som det preventiva opinionsarbetet förenklades då frågan röjts från bordet.329
Lagen var alltså ett explicit försök till desarmering av en av de mer infekterade frågorna i den samtida svenska narkotikadebatten. Men att regeringen
svängt hörde också samman med den offensiv som det svenska narkotikaarbetet var mitt uppe i. En kriminalisering av konsumtionen uppfattades därför av
många som ett givet steg, en naturlig del av en konsekvent förd narkotikapolitik. Att den praktiska verkan av lagen av de flesta remissinstanser spåddes bli
begränsad förstärker också intrycket att lagen främsta funktion var symbolisk. I
sitt remissvar skrev FMN att man länge krävt en kriminalisering för att än tydligare klargöra samhällets motstånd mot narkotika. Men som lagen utformats var
den ett fullständigt misslyckande, en ”meningslös gest” som inte skulle innebära
någon märkbar förbättring av missbrukarnas vardag. ”Först när våra olyckliga
327 SOU 1984:13. Samordnad narkotikapolitik. Slutbetänkande av narkotikakommissionen. Regeringens proposition 1984/85:19 om en samordnad och intensifierad narkotikapolitik, s. 9.
328 Nils Bejerot, Johan Hartelius, ”Motåtgärder – ett tjugofempunktsprogram”, ur Nils Bejerot,
Johan Hartelius, Missbruk och motåtgärder (Stockholm: Ordfront, 1984), s. 157.
329 Det var alltså inte berusningstillståndet som kriminaliserades utan själva tillförandet av narkotika i kroppen och den verksamhet som hörde där till (det vill säga att man exempelvis rökte eller
injicerade narkotika eller hjälpte någon annan att göra detsamma). Citat från Regeringens proposition
1987/88:71 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64), s. 16.
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barns undergång sätter andras egendom eller liv i fara visar man oss ett senkommet och fullkomligt egoistiskt intresse”, skrev FMN. ”Detta är huvudanledningen till att vi skulle önska att ta upp hela frågan på nytt hellre än att låta
denna form av egoism ensamt påverka en på grund av HIV-faran alldeles
oundviklig revidering av lagstiftningen”.330
Även i den allmänna samhällsdebatten beskrevs lagen som tandlös, och i
värsta fall, rent av kontraproduktiv. Eftersom påföljden begränsades till böter
eller fängelse i högst sex månader, något som lagens kritiker uppfattade som en
eftergift inför kriminaliseringsmotståndarna, spåddes brottet ges låg prioritet.
Bötesstraffet uppfattades också som meningslöst då narkomanerna ofta saknade möjliget att betala. Ackumulerade böter riskerade istället att lägga sten på
börda för dem som efter stor ansträngning faktiskt lyckats bryta sitt missbruk,
en åtgärd som då riskerade att bli kontraproduktiv. De som förespråkade en
skärpning menade å sin sida att ett hot om fängelsestraff skulle öka pressen på
narkomanerna att upphöra med sitt missbruk. En höjning av straffvärdet skulle
dessutom göra det tillåtet att genomföra drogtester under tvång (något som
lagen i dess föreslagna form inte medgav på grund av att straffvärdet var för
lågt) vilket en del menade skulle göra lagen mer effektiv.331
Ytterligare narkomanvårdssatsningar och skärpningen av LVM
Under de år som följde förstärktes också kopplingen mellan aids och narkotika.
I regeringens andra större proposition om aids, framlagd inför riksdagen i januari 1988, växte siffran för de förebyggande insatserna från 75 miljoner kronor
gällande budgetåret 1987/88, till 110 miljoner kronor för året därpå. Även det
statliga extra bidraget till storstadsområdenas narkomanvårdsarbete ökades, från
50 miljoner till 85 miljoner kronor. Ett extra nationellt bidrag på 35 miljoner
kronor öronmärktes dessutom för insatser inom vården enligt LVM, det vill
säga för att möjliggöra en fortsatt utbyggd tvångsvård. Av de 230 miljoner som
staten budgetåret 1988/89 avdelade för insatser rörande det nationella smittskyddsarbetet gick alltså mer än hälften direkt till olika insatser inom narkomanvården.332
Att regeringen valde att skjuta till ytterligare medel är givetvis ett tecken på
att reformarbetet inte uppfattades ske i tillräckligt rask takt. Smittspridningen
bland narkomanerna var fortsatt stor (nya fall upptäckets varje vecka) även om
ingen narkoman ännu insjuknat i aids (något som förklarades med att viruset
kommit in i gruppen sent och att överdödligheten bland de svårast utsatta
330 Peo Lundbergh m.fl., ”FMN:s svar på ny narkotikastrafflag: – Kriminaliseringskravet en meningslös gest”, Anhörig nr 2 (1987), s. 16–7.
331 RD protokoll 1987/88:122, 18 maj 1988, s. 3-41. Rskr 280.
332 I realiteten var narkomanvårdens andel av de statliga medlen än högre. Av propositionen
framgår det att ungefär hälften av det allmänna bidraget på 75 miljoner gick till åtgärder kopplade
till narkotika och narkomanvård (utöver stagliga medel tillkom givetvis kommunernas och landstingens egna satsningar). Se Regeringens proposition 1987/88:79 om åtgärder mot AIDS, s. 48–50.
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missbrukarna var hög). Och även om antikroppstest snabbt blivit en självklar
åtgärd inom svensk narkomanvård och smittspridningstakten glädjande nog
tycktes minska (något som togs till intäkt för att de åtgärder man satt in var
effektiva) var siffrorna över andelen smittade skyhög: vid årsskiftet 1987–88
uppskattates att över 60 procent av landets heroinister, mer än var tionde
blandmissbrukare och var tjugonde svensk amfetaminmissbrukare sannolikt
redan bar på viruset.333 Mer positivt var dock att det som klassades som tyngre
narkotikamissbruk, det vill säga daglig narkotikaanvändning, inte längre tycktes
öka. I Stockholm tycktes till och med injektionsmissbruket bland unga minska
samtidigt som gruppen aktiva heroinister nära halverats till knappt ett tusental.
Det var en minskning som skett dels på grund av fallande nyrekrytering, dels på
grund av att fler kom i behandling. Epidemiologiska data visade också att smittspridningen var fortsatt koncentrerat till heroinmissbrukarna och till Stockholmsregionen. Oron för en förestående smittspridning bland landets amfetaminister fanns dock kvar. Vid sidan av förorenade injektionsverktyg tillkom för
amfetaminmissbrukarna även en farhåga för ökad sexuell smittspridning samtidigt som amfetaminmissburket var betydligt mer omfattande och geografiskt
spritt. Trots de tecken som fanns på att epidemin bromsats upp, bedömdes det
finnas en betydande risk att man snart kunde stå inför en omfattande smittspridning såväl inom gruppen injektionsmissbrukare som ifrån den, ut till andra
samhällsgrupper. Den intensifiering i kampen mot missbruket som epidemin
föranlett måste därför fortsätta, skrev regeringen. En offensiv narkomanvård
med särskilda satsningar på fler vårdplatser och ett förbättrat samarbete var
dock inte tillräckligt. För minska smittspridningen och nå målet om ett samhälle
utan narkotika, måste uppslutningen bakom de centrala narkotikapolitiska målen öka. ”Ett narkotikafritt samhälle kan aldrig uppnås om man inte får ett brett
och massivt folkligt engagemang i narkotikafrågan som innebär att människor
tar avstånd från narkotikamissbruket och samtidigt tar aktiv del i kampen mot
missbruket”, skrev regeringen i propositionen. ”I det fortsatta arbetet är det
viktigt att befästa den verksamhet som kommit igång”.334
Den skärpning som samtidigt genomfördes av LVM (lagen om vård av
missbrukare i vissa fall), måste därför betraktas som en del av samma process.
Även om själva namnet på lagen behölls var det en omfattande revidering som
föreslogs. Kravet på att missbruket skulle vara akut livshotande för den missbrukande eller dennes direkta omgivning lättades upp (eventuell hiv-smitta var
dock inte i sig en indikation för tvångsvård utan fortsatt reglerat genom smittskyddslagen). Även vårdtiderna utökades från maximalt fyra månader till sex.
Genom förändringarna ville man framförallt skapa möjligheter att nå yngre
missbrukare tidigare och med mer kraftfulla åtgärder (för missbrukare under 20
år gällde dock fortfarande LVU, Lag (1980:621) med särskilda bestämmelser
333 Robert Olin, Kerstin Käll, ”HIV-status och riskbeteende bland anhållna och häktade injektionsmissbrukare i Stockholm”, Läkartidningen volym 85, nr 5 (1988), s. 334–9.
334 Regeringens proposition 1987/88:79 om åtgärder mot AIDS, s. 17–8.
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om vård av unga) samtidigt som de formella kraven på kommuner och andra
huvudmän skärptes. Precis som tidigare skulle dock tvångsvård ses som inledningen till en frivillig behandling. Att införa tvångsåtgärder var dock inte lagens
huvudsyfte: istället betonades att LVM var en skyddslag och att det var betydelsefullt att visa respekt för den enskilde, för dennes integritet och individuella
behov. ”Det är viktigt att slå vakt om detta synsätt, som starkt kontrasterar mot
en äldre tids förmyndarkatiga och ofta nedlåtande moraliserande hållning”,
skrev regeringen i ett förtydligande. För att nå upp till de höga målen och ett
rättsäkert hanterande, då samhället genom lagen gavs utökade befogenheter
gentemot individen, krävdes det därför även en kompetenshöjning inom såväl
socialtjänst som i de politiska och juridiska organ som var med och beslutade i
enskilda ärenden.335
Det officiella Sveriges budskap var alltså tydligt: Det enda sättet att på allvar
kunna bryta smittspridningen bland narkotikamissbrukarna – och därmed
minska risken för befolkningen i stort – var att få landets alla narkomaner att
upphöra med sitt missbruk. En förstärkning av det breda narkotikaarbetet var
med andra ord livsnödvändigt, en utbyggd narkomanvård och en skärpt narkotikalagstiftning helt avgörande för det nationella smittskyddsarbetets totala effektivitet. Vad som krävdes var därför inte enbart höjda ambitioner och ökade
resurser för att få landets samtliga narkomaner att nås av test, avgiftning och
behandling. Det krävdes också en lagstiftning som gav samhället utökade befogenheter. En skärpt lagstiftning underströk dessutom budskapet att narkotika
inte accepterades, varken juridiskt eller socialt. Den svenska narkotikapolitikens
särart – att man med hjälp av lagstiftning, strikt kontroll, omfattande narkomanvård och massiv opinionsbildning försökte nå det högre målet, det narkotikafria samhället – hade med andra ord ett avgörande inflytande på den
svenska aidspolitikens utformning, genomförande och tillämpning.
Påverkan kunde även gå i motsatt riktning. Visserligen var ”knarket” redan
en av samtidens mest uppmärksammande samhällsfrågor. Men det var först
genom kopplingen till hiv och aids – och de politiska, ekonomiska och inte
minst retoriska resurser epidemin lyckades frigöra – som en nationell implementering av den svenska narkotikapolitikens ambitioner och löften blev möjlig
att genomföra i praktiken. Aids fungerade därmed som både en indikator (då
smittspridningen gjorde glappet mellan narkotikapolitikens mål och narkomanvårdens förmåga att nå målen både synligt och akut) och en katalysator för förändring (i betydelsen av att både den faktiska utbyggnaden av narkomanvården
och en skärpning av lagstiftningen snabbades på). En konkret konsekvens av
epidemin blev därför att decentraliserade och delvis starkt heterogena narkomanvårdsorganisationer inte enbart tillfördes mer resurser utan också harmoni335 Regeringens proposition 1987/88:147 om tvångsvård av vuxna missbrukare, m.m., Lagen utökades
också så att den täckte alla typer av missbruk, dvs. förutom narkotika även alkohol och andra
beroendeframkallande medel. Citat från s. 18.
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serades samtidigt som anspråken och kraven höjdes. I siffror räknat ökade
också den svenska narkomanvårdens kapacitet snabbt samtidigt som den blev
mer nationellt enhetlig (sett till antalet lokala, regionala och nationella narkomanvårsprojekt, antalet narkomanvårsplatser, tillgängliga vårdtyper etc.).
Den nära kopplingen mellan aids och narkotika är också förklaringen till att
åtgärder som kunde tolkas som avsteg från den restriktiva narkotikapolitiken
mötte sådant motstånd. Det starka motståndet mot sprututbyten bottnade alltså
inte i första hand i att det fanns olika åsikter rörande åtgärdens mer direkta
smittskyddseffekter utan i vad man uppfattade som dess mer allmänna narkotikapolitiska konsekvenser: dels att åtgärden riktades mot en stor och i många
fall anonym grupp narkomaner (något som dock sprututbytets försvarare såg
som positivt då man kom i kontakt med nya grupper av missbrukare som inte
tidigare varit kända av socialtjänst eller narkomanvård), dels att det uppfattades
som att samhället genom sprututbytet underlättade eller bidrog till att möjliggöra ett olagligt narkotikamissbruk. Förutsättningarna för sprututbytet att fungera som ett komplement till andra narkomanvårdsinsatser försvårades av att
det uppfattades gå på tvärs med det övergripande målet att få så många som
möjligt att sluta med sitt missbruk. Stödet från ledande politiker och inom narkomanvård och socialtjänst var också svagt. Konflikten kring sprutorna bottnande dock inte enbart i vitt skilda analyser av hur aids som samhällsproblem
skulle värderas i relation till narkotikan. Frågan gällde även huruvida aids i
första hand skulle uppfattas som en medicinsk fråga (där man genom olika
åtgärder skulle kunna skydda missbrukaren mot smitta) eller som en del av en
betydligt vidare och mer komplex social problematik, där smittan var en i raden
svårigheter (om än särskilt allvarlig) som drabbade såväl den enskilde som samhället som en konsekvens av narkotikamissbruk. Bland motståndarna till sprututbytesåtgärden uppfattades lite hårdraget att människor smittas som en följd
av missbruket och inte av förorenade sprutor.
Genom det ökade erkännandet av metadon som ett möjligt åtgärdsalternativ
är det samtidigt tydligt att epidemin kom att innebära en viss om än inte i grunden avgörande förändring av den svenska narkotikapolitiken. Sociologen Björn
Johnsons undersökningar visar dock att det redan innan aids fanns en rörelse i
riktning mot ett större erkännande av metadonet, en utveckling som alltså kan
sägas ha accelererat genom en ökad uppmärksamhet och spridning av hiv.336
Metadonbehandling riktades dessutom mot en mindre, väl avgränsad grupp av
svårt nedgångna heroinmissbrukare med ett väldokumenterat, flerårigt missbruk
bakom sig. Metadonet var också till skillnad från sprututbytet – trots det stora
motstånd som fanns även mot metadonet – en sedan decennier etablerad behandlingsmetod som enligt ett tidigare beslut av Socialstyrelsen hade stöd i både
vetenskap och beprövad erfarenhet. Anledningen till att metadonet, till skillnad
från sprututbytet, kom att vinna ett bredare stöd hängde därför samman med
både den snabbt ökande smittspridningen och det faktum att metadonet kunde
336

Johnsson (2003), s. 133–66.
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ses som en mindre eftergift för att nå andra narkotikapolitiska mål (som exempelvis att försöka minska tvånget eller få ökad kontroll över en allt mer svårkontrollerbar metadonförskrivning). Men precis som när det gällde det starka
understyrkandet av att sprututbytesprojektet i Lund var en försöksverksamhet
som inte i praktiken kunde utvidgas till resten av landet, ledde den restriktiva
svenska narkotikapolitiken även när det gällde metadonet till ett upprätthållande
av tydliga begränsningar. Man valde till exempel att behålla metadonbehandlingen som ett nationellt program med en övre gräns för hur många som fick
delta och med tydliga sanktionsmöjligheter om den enskilde misskötte sin behandling.
Även om hiv och aids medförde att den svenska narkomanvårdens målsättning omdefinierades från att vara drogfri till att vara ”i huvudsak” drogfri, som
det ordagrant beskrevs av socialutskottet i mars 1988, är det tydligt att den
svenska narkotikapolitikens positioner i grunden var oförändrade: om samhället
bara förmådde erbjuda rätt insatser skulle alltså i princip alla missbrukare, även
de tillsynes hopplösa fallen, kunna ges det stöd och den motivation som krävdes för att nå drogfrihet.337 De som var kritiska till den valda linjen attackerade
inte heller de ambitioner som narkomanvården traditionellt hade. Man menade
dock att ankomsten av hiv i grunden dock snabbt förändrat de narkotikapolitiska spelreglerna. Det var alltså inte främst en ökande uppgivenhet inför narkomanvårdens (eller narkomanens) förmåga som låg bakom kraven på en ökad
metadonförskrivning, ett införande av nationella sprututbytesprogram eller ett
avståndstagande från en kriminalisering av själva konsumtionen av narkotika.
Det var istället en annan analys om hur den nya smittan förändrat förutsättningarna för såväl den enskilde missbrukaren som för narkomanvården i stort.
Hiv uppfattades i sammanhanget som ett större hot än narkotika eftersom infektionen innebar ett direkt hot mot missbrukarens liv men också riskerade att
försvåra – i värsta fall omöjliggöra – ett redan mycket komplext behandlingsarbete. Narkomanerna måste alltså försöka skyddas från smitta så att de, i ett
skede när individens motivation blivit tillräckligt stort, skulle kunna öka sina
chanser att inte bara avsluta sitt missbruk utan även överleva.
Den breda enigheten bakom det narkotikafria samhället som idé och praktik
fick alltså tydliga konsekvenser för hur aids kom att värderas i relation till narkotikan och för hur den svenska aidspolitiken kom att formas och praktiskt
genomföras.338 När det gällde relationen mellan narkotika och aids handlade det
alltså i allt väsentligt om att fortsätta på en redan inslagen väg, att med hjälp av
utökade resurser intensifiera och implementera de ansträngningar som redan
gjorts snarare än att växla spår och ändra färdens riktning.339 Vare sig den ökade
Jfr Tham (2005), s. 69.
Jfr Vallråda (2003), s. 251, 255-8.
339 Att hiv och aids starkt bidragit till den svenska narkomanvårdens expansion under 1980-talet
andra hälft har också lyfts fram i tidigare forskning, om än nästan alltid i förbigående. De återkommande statliga propåerna om ökade insatser och enhetlighet hade ”i allt väsentligt” kommit
att klingat ohörda fram till 1980-talets mitt, skriver exempelvis Jan Blomqvist, något som enligt
337
338
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Bild 2:12. Illustration av Ulf Frödin. Ur Slå tillbaka! nr 1-2 (1987). Beskuren.

uppmärksamheten på nya droger som kokain eller de högljudda men starkt
marginaliserade kraven på legalisering, spelade så sora roller i sammanhanget,
åtminstone om man ser till med vilka argument den politiska debatten fördes,
hur lagstiftningen motiverades och hur de omfattande satsningarna inom narkomanvården genomfördes.340 Det komplexa hotet från epidemin möttes alltså
med ett fördjupat narkomanvårdsengagemang och kraftigt utökande resurser,
inte med en omläggning av den svenska narkotikapolitiken.

honom dels berodde på att tidigare rådande finansieringsformerna inte skapat något incitament
för förändring, dels kan kopplas till reaktionerna ”på den HIV-epidemi som uppdagades vid
1980-talets mitt”. Jan Blomqvist, Att sluta med narkotika – med eller utan behandling, FoU-rapport
2002:2 (Stockholm: Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2002), s. 16.
Se även Johan Edman, Jan Blomqvist, ”Jakten på den verksamma vården: kunskapssträvanden
och målsättningar inom den svenska missbrukarvården under ett sekel”, i Narkotika. Om problem
och politik, red. Börje Olsson (Stockholm: Norstedts Juridik, 2011), s. 126.
340 I journalisterna Lasse Wierup och Erik de la Reguera bok Kokain. Drogen som fick medelkassen att
börja knarka och länder att falla samman (Stockholm: Norstedts, 2010) hävdas att det var den ”allmänt ökande droganvändningen som under slutet av 1980-talet pressade politikerna att visa
handlingskraft” (s. 169). Men även om det råder delade meningar om huruvida narkotikakonsumtionen ökade eller minskade under 1980-talet andra hälft vill jag ändå hävda att det är var hiv
och inte en medial debatt kring det exklusiva kokainet som måste betraktas som orsaken till såväl
den utbyggda narkomanvården som de genomförda lagskärpningarna.
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De homosexuella
Kring årsskiftet 1986–87 utgjorde homo- och bisexuella män nära två tredjedelar av de ca 1 300 med känd smitta. Bland de som fått en aidsdiagnos var dominansen än starkare: av de ca hundratalet insjuknade var nio av tio homo- eller
bisexuella män, de flesta mellan 30 och 40 år. Dödligheten var fortsatt mycket
hög. Av dem som fått sin aidsdiagnos 1985 eller tidigare var endast en av sju
fortfarande i livet.341
Bland dem som insjuknat under epidemins inledningsskede angavs ofta sexuella kontakter utomlands – framförallt i USA – som en tänkbar smittkälla.
Över tid ökade dock andelen som smittats i Sverige. Analyser av sparade blodprover visade att viruset varit relativt spritt bland homosexuella män i Stockholm redan 1979, det vill säga flera år innan den nya sjukdomen blivit känd.342
Även om det skett en tydlig minskning av det genomsnittliga antalet partners
(en undersökning publicerad av Venhälsan sommaren 1986 angav att antalet
partners bland de män som besökte hälsomottagningen minskat från 23 år 1983
till 8 år 1985) innebar det inte att den genomsnittliga statistiska smittrisken
minskat i samma grad eftersom även antalet smittade på samma gång ökat markant. Det fanns dock mycket som talade för att utbildningsinsatser och andra
åtgärder faktiskt hade effekt. Exempelvis hade antalet nysmittade i andra sexuellt överförbara sjukdomar snabbt minskat, något som indikerade att många
män faktiskt inte bara kände till utan också anpassade sitt sexuella beteende
efter de råd som gavs. Risken att smittas var alltså starkt kopplat till graden av
individuellt risktagande i varje enskild situation. Vissa sextekniker framstod
också ur smittsynpunkt som mer riskfyllda än andra. Till exempel var en tredjedel av de män som uppgav att de oftast var mottagare vid analsex smittade, att
jämföra med var femtonde av dem som aldrig praktiserade analsex som mottagande. Tolkningen komplicerades dock av att var tionde smittad samtidigt uppgav att de sällan eller aldrig haft analsex i någon form. En lika stor grupp bland
de smittade menade sig sällan eller aldrig ha exponerats för sperma oralt eller
analt. Sommaren 1986 fanns det alltså en fortsatt osäkerhet kring den exakta
värderingen av olika smittvägar eller hur olika beteenden och smittvägar skulle
värderas relativt till varandra. Rådet från Venhälsan förblev därför detsamma:
att minska antalet sexuella partners och använda sig av så ur smittsynpunkt så
säkra sextekniker som möjligt.343
Trots de stadigt ökande kunskaperna sågs det alltså som vanskligt att försöka
dra några mer generella slutsatser angående den pågående smittspridningen och
hur epidemin skulle komma att utvecklas i framtiden. ”Det låter kanske enkelt”,
341 Margareta Böttiger, ”Aids i Sverige – utveckling och epidemibekämpning”, Läkartidningen
volym 84, nr 13 (1987), s. 1070–1.
342 Cristina Broström, m.fl., ”HIV introducerat i Stockholm 1979”, Läkartidningen volym 83, nr 46
(1986), s. 3918.
343 Anders Karlsson, m.fl., ”LAV/HTLV-III-infektion hos homo- och bisexuella män – data om
smittspridning och riskmarkörer i Stockholm”, Läkartidningen volym 83, nr 35 (1986), s. 2834–7.
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kommenterade statsepidemiolog Margareta Böttiger det svårbedömda läget,
”men så är inte fallet”.344
Hur man än mätte var det ändå tydligt att män som hade sex med andra män
löpte en avsevärt större risk att exponeras för smitta – åtminstone statistiskt –
än befolkningen i genomsnitt. Behovet av insatser var med andra ord fortsatt
stort, inte minst på grund av det enkla faktum att en majoritet av de smittade
fanns inom gruppen. Att hiv och aids kom att innebära en mycket stor utmaning för såväl enskilda som homo- och bisexuella som kollektiv är uppenbart.
Men vilka åtgärder kom att väljas och varför? Hur ansågs smittspridningen bäst
kunna stoppas? Och vilka blev epidemins vidare konsekvenser? På vilket sätt
påverkades identiteter och ideal, sociala och politiska rättigheter, organisationer
och allianser?
Bastuklubben som samhällsfara
Redan innan ankomsten av aids hade videoklubbar och bastuklubbar (eller
”gaysaunor” som de ibland också kallades) uppmärksammats som miljöer där
risken för sexuell smittspridning kunde vara betydande. Från läkarhåll hade
dock värderingen av klubbarna ofta skiftat beroende på vem man frågat: vissa
sade sig ha en viss förståelse för klubbarnas existens och den funktion de hade
för en del män medan andra mer tydligt markerat sitt avståndstagande. Även i
massmedia pendlade beskrivningen våldsamt: ibland beskrevs klubbarna som
”sociala träffpunkter”, ibland som ”dödsfällor”.345
Hösten 1986 hamnade klubbarna efter något års tystnad återigen i aidsdebattens absoluta centrum. I en debattartikel i Svenska Dagbladet beskrev polisinspektör Hans Strindlund, chef för Norrmalmspolisens gatulangningsgrupp, den
svenska aidspolitiken som fullständigt misslyckad. Den politiska handlingskraften var enligt Strindlund låg, smittskyddslagen utan effekt och sekretessen så
stark att den hindrade myndigheternas vardagliga smittskyddsarbete. ”Jag vill
använda ord som skandal, tragedi, feghet, passivitet eller helt enkelt strutspolitik
i denna mycket allvarliga fråga”. Det största intresset hade också länge ägnats
narkomanerna, den grupp som enligt Strindlund trots allt skött sig bäst då
många redan hade låtit testa sig via de testprogram som fanns vid landets häkten och narkomanvårdsenheter. De flesta smittade narkomaner hade därmed
sannolikt redan identifierats. Värre var det med de män som besökte Stockholms ”homosex- och bastuklubbar”, skrev Strindlund, det var där som det
verkliga och svåra aidsproblemet fanns. Av ”missriktad hänsyn” hade dock
gruppen lämnats utanför samhällets starka åtgärdsprogram. Klubbarna var visserligen ett begränsat storstadsfenomen och endast ett fåtal till antalet. Öppetti344 Margareta Böttiger, ”Kommentar: Gör vi allt vi borde göra?”, Läkartidningen volym 84, nr 13
(1987), s. 1072.
345 Se exempelvis Marianne Hunte, ”Det första dödsfallet för aids i Sverige. ’Jag är livrädd’”,
Aftonbladet 16 augusti 1983. För en vidare diskussion, se Del 1.

201

derna var dock desto mer tilltagna och lockade därför till sig ett brett spektrum
av besökare nästintill dygnet runt. En av videoklubbarna hade nyligen också
ansökt om att få ställa upp spelautomater, något som Strindlund tolkade som
att man ville locka dit ungdomar. ”Jag skräms av tanken”, skrev han då ansökan
sannolikt skulle bli godkänd.
Enligt Stridlund var det alltså inte längre de prostituerade narkomanerna
som utgjorde det allvarligaste hotet utan de män – homo- och bisexuella – som
sökte sig till klubbarna för att i skydd av mörkret och klubbarnas anonymitetskultur ha tillfälliga sexuella kontakter med andra män. Strindlund var också
noga med att i sin artikel skriva att han i sak inte hade något emot homosexuella
personer eller homosexualitet. Tvärtom borde homo- och bisexuella, precis
som heterosexuella, ges möjlighet att träffas och umgås men då i ljusare och
tryggare miljöer som kaféer eller diskotek. Det Strindlund vände sig mot, var
alltså det han beskrev som den enskildes rätt till ett beteende som i värsta fall
kunde utgöra en livshotande fara för andra, som männens sexuella beteende på
klubbarna. Tiden var därför mogen för att utkräva ett utökat ansvar av de män
som besökte klubbarna, avslutade Strindlund. Lösningen tycktes solklar: för att
kunna stoppa virusets framfart måste den smittfarliga verksamheten på klubbarna omedelbart fås att upphöra. ”Vad mina ögon sett gör mig fullständigt
övertygad om att dessa ställen är en mycket farlig och omfattande smittkälla för
den dödsbringande HIV-infektionen. […] Varje dag som går kan vara en ren
katastrof”.346
Att samhället inte agerat mer kraftfullt kunde alltså uppfattas som ett stort
och farligt misslyckande då inte enbart besökarnas hälsa riskerades av den verksamhet som pågick: hela befolkningen var satt i fara på grund av klubbarnas
existens.
Genom en samtidigt publicerad artikelserie i Dagens Nyheter var det också
tydligt att tonläget i debatten snabbt höjts. Under rubriken ”Här får man sprida
aids”, beskrev journalisten Peter Bratt ett besök på en av Stockholms mer välbesökta videoklubbar, Video Pan.
Väggarna är svartmålade. Det sparsamma ljuset i entrén äts upp av det svarta och blir
ännu blekare. […] Hela lokalen verkar tillverkad av svarta spånskivor, som om allt vore
en enda stor teaterkuliss. Man trevar sig fram i mörkret och det knirkar från dörrar som
öppnas och knarrar av smygande steg.

Även resten av artikeln var starkt suggestiv, beskrivningen detaljrik. Mörka
gestalter slöt omedelbart upp kring den besökande journalisten, skrev Bratt.
Siluetter och ögonvitor som ”skymtar till”, för att sedan åter slukas upp av
”mörkret”. I den gamla biosalongen fanns en rad bås och i varje bås en videospelare och en skärm, en stol, en papperskorg och en rulle hushållspapper. I

346

Hans Stridlund, ”De homosexuella måste ta sitt ansvar”, Svenska Dagbladet 11 oktober 1986.
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lokalens högst belägna del finns även vad som liknades vid två långa bardiskar.
Framför bardiskarna ytterligare ett antal videoskärmar.
Vi ser först en man som står bakom den höga disken. Han ser med stel blick mot videon
framför sig medan han onanerar. Han står tillräckligt nära kanten för att det ska framgå
av armrörelserna. Bakom honom dyker en skugga upp och efter en stund ser man hur
skuggan börjar kopulera med den onanerande mannen bakifrån. Efter en stund är det
färdigt och skuggan går därifrån och ordnar till byxorna och slår sig ned, i en av rörstolarna framför videoapparaterna och får gestalt i ljuset av skärmarna. Det visar sig vara en
ljushårig man med glasögon i trettioårsåldern och ett helt alldagligt utseende. Ingenting i
hans sätt eller rörelser skiljer honom från vem som helst på gatan.

Det gjordes även ett besök på bastuklubben Men Only på Hagagatan 56. Intrycket var detsamma, med skillnad att alla män var nakna förutom en handduk
kring höfterna. Männen var också yngre, en del sannolikt i tonåren. Men inte
heller här talade männen med varandra. Blickar tycktes vara det enda accepterade språket, förutom det fysiskt sexuella. Längs en korridor fanns sex mindre
rum med svarta, galonklädda madrasser som täckte golvytan. Från ett av båsen
hörs stön från ett ”kopulerande par”, skrev Bratt. Allt medan världen utanför,
en värld där hiv och aids diskuteras med sådan intensitet, knappt gjorde sig
påmind. ”I entrén ligger några broschyrer med information från Venhälsan på
Södersjukhuset bredvid en trave vaselinburkar. I broschyren står att den enda
formen av sex mellan män som inte innebär risk för smitta är ömsesidigt onanerade”.347
Reaktionen blev omedelbar. ”Stäng dem!”, var Svenska Dagbladets raka kommentar i en ledare dagen efter Stindlunds artikel och som redan i rubriken beskrev klubbarna som ”aidsbordeller”.348 Även Länsrätten i Stockholm var starkt
kritisk. ”Länsrätten har svårt att föreställa sig några större smitthärdar eller
smittspridningskällor för HTLV-III”, skrev man i en remiss till den pågående
smittskyddsutredningen. ”Och detta har inte med intolerans att skaffa. Att det
tillåts fortsätta är inte annat än ett utslag av ren flathet från samhällets sida”.349
Bevis för att smittan frodades på klubbarna tycktes inte heller saknas, åtminstone inte om man lyssnade till en del av de röster som starkast hördes i
debatten. ”Vi vet att aidssmittade patienter har besökt dessa homosexklubbar
och väl där tillämpat sex som inte är säkert”, citerades en intervjuad läkare i en
av Peter Bratts artiklar.350 Den ansvarige smittskyddsläkaren i Stockholms län
beskrev sig också som ”lamslagen” då frånvaron av lagstiftning förhindrade

347 Peter Bratt, ”Här får man sprida aids”, Dagens Nyheter 10 oktober 1986. Peter Bratt var en av
samtidens mest kända journalister då han var en av dem som 1973 avslöjade den så kallade IBaffären och några år senare, 1977, hamnade i centrum för den kallade Geijeraffären.
348 Ledare, ”Stäng aidsbordellerna”, Svenska Dagbladet 13 oktober 1986.
349 Citatet är hämtat från Peter Bratt, ”Polisen som kartlagt klubbarna: Får inte stoppa smitthärdarna”, Dagens Nyheter 10 oktober 1986.
350 Peter Bratt, ”Aids-mötet. Smittan sprids på klubbarna”, Dagens Nyheter 18 oktober 1986.
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nödvändiga ingripanden.351 I en direkt kommentar sade sig dock Gertrud Sigurdsen vara tveksam till om lagstiftning verkligen var rätt väg att gå. Kanske
skulle behovet av klubbarna försvinna av sig självt om det blev lättare att leva
homosexuellt med en fast partner, resonerade hon, en fråga som också var
aktuell då regeringen arbetade med flera olika förslag som skulle förstärka homosexuellas sociala och juridiska rättigheter.352
Frågan om klubbarna och deras existens hängde dock envist kvar, mycket
tack vare Dagens Nyheters intensiva rapportering. I en uppföljande artikel konstaterade RFSL:s Kjell Rindar att män visserligen sökte sig till klubbarna för ”instant sex” även om klubbarna var mer ”sociala än folk tror”. Klubbarnas anonymitet var också i många fall den enda möjligheten för många att leva ut sin
homosexualitet och sina sexuella begär, förklarade Rindar, begär som männen
annars gjorde allt för att dölja. Homosexuella män hade också, påminde Rindar,
förändrat sitt sexuella beteende i riktning mot färre partners, säkrare sextekniker
och ökad kondomanvändning, en utveckling som enligt honom olika informationsaktiviteter på klubbarna starkt bidragit till.353
Men det var alltså inte i första hand bilden av ansvartagande som förmedlades genom massmedias rapportering. Istället förstärktes en redan spridd uppfattning av homosexuella män som drivna av en osedvanlig, rent av djurisk
sexualdrift där lust och begär ständigt tycktes besegra omtanke och förnuft.
Associationen förstärktes genom artiklarnas dramatisering av mörkret, ordlösheten, anonymiteten, tillgängligheten, och genom ett kryddat språkbruk av
starka (djuriska) metaforer som ”kopulerande” och ledande beskrivning av de
besökande som ”gestalter”. Resultatet blev ett förfrämligande, ett avhumaniserande av såväl miljön som av de män som lät sig bli en del av den. ”Man hör
inga mänskliga röster”, skrev Bratt explicit, ”endast skränet från videoaparaterna”.354
Rapporteringen kring aids kunde även lyfta fram oro och skam en del män
kände inför sina homosexuella begär, något som i sin tur kunde bekräfta och
förstärka en redan negativ självbild. Självtvivlet och självföraktet beskrevs bland
som en nästintill oundviklig del av en plågad homosexuell identitet, att man var
annorlunda, bröt av. Domen mot sig själv och andra kunde också bli skoningslös. ”Det finns en lite hänsynslös grupp som struntar i smittan, som medvetet
för den vidare, av hämnd och hat mot allt och alla”, uttalade sig en yngre ho-

Peter Bratt, ”Smittskyddsläkare om bastuklubbarna: Vi är lamslagna av lagarna”, Dagens Nyheter
11 oktober 1986.
352 Peter Bratt, ”Socialministern: Lagarna ska diskuteras”, Dagens Nyheter 11 oktober 1986.
353 Peter Bratt, ”RFSL varnar för nymoral: Aidsfaran större om bastuklubbarna stängs”, Dagens
Nyheter 16 oktober 1986.
354 Peter Bratt, ”Här får man sprida aids”, Dagens Nyheter 10 oktober 1986. Homosexuella framställdes också i andra samtida mediala sammanhang som olyckliga, misslyckade, rädda för relationer och ömsesidig närhet. Se exempelvis Lena Andersson, ”Homosexualitet kan bero på incest”, Dagens Nyheter 20 februari 1986.
351
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mosexuell man i en av artiklarna. ”Låt då dem smitta varandra”.355 Den allmänna debattonen skärptes också över tid. De som sprider aids är ”mördare”,
uttalade sig Hans Strindlund i Aftonbladet. Att klubbägarna dessutom tilläts tjäna
pengar på männens ”sexualnöd” och fortsätta utsätta männen och i förlängningen hela samhället för en livshotande hälsorisk, var både ovärdigt och fel.
”Regeringen måste stoppa de ohämmade sexorgierna”.356
Den massmediala debatten kring klubbarna innehöll alltså en komplicerad
relation mellan å ena sidan en starkt stereotyp och ofta starkt negativ rapportering (där homo- och bisexuella män framställdes som avvikande och oförsiktiga) och en å andra sidan mer allmän rapportering där även homosexuella män
själva tycktes bekräfta de starka (positiva såväl som negativa) kopplingar som
gjordes mellan homosexuell praktik och identitet. Men även om argumenten
och aktörerna delvis var identiska med den mediala debatt som blossat i samband med att de första svenska fallen blev kända sommaren 1983, var det något
i kontexten, i förståelsen av klubbarnas funktion som hade förändrats.357 Vad
som ägde rum i klubbarnas skumma korridorer, bakom de knarrande båsens
låsta dörrar eller i det namnlösa biografmörkret, uppfattades inte längre som de
enskilda besökarnas ensak.
Frågan låg också i tiden. Redan innan den debatten tog fart hade myndigheternas intresse ökat. Exempelvis hade Miljö- och hälsoskyddskontoret i Stockholm vid en inspektion besökt några av klubbarna i februari 1986, utan att det
ledde till någon vidare åtgärd. I september samma år hade klubbarnas verksamhet emellertid diskuterats som ett potentiellt problem ur smittspridningsperspektiv i en av aidsdelegationens referensgrupper. När frågan i slutet av oktober
diskuterades av delegationen ställde man sig därför bakom de försök till ”självsanering” som RFSL tidigare förklarat sig villigt att göra i samarbete med klubbägarna. Man föreslog till exempel att belysningen på klubbarna skulle förbättras, inredningen byggas om och besökarna informeras mer aktivt samtidigt som
gratis kondomer skulle delas ut. Som ett sätt att öka aktiviteten fick Socialstyrelsen samtidigt i uppdrag att göra en snabbutredning och komma med förslag på
hur man, vid behov, skulle kunna gå vidare.358
Aidsdelegationens agerande gör det alltså tydligt att klubbarna på allvar lyftes
fram som en vidare samhällsangelägenhet. Likheterna med hur unga, prostituerade, kvinnliga narkomaner något år tidigare satts i den svenska aidsdebattens
centrum är slående, inte minst den dramatiska mediala rapporteringen och det
Peter Bratt, ”Homosexuella i det sociala livet. Skam och skuld i botten”, Dagens Nyheter
23 oktober 1986.
356 Sigfrid Ennart, ”De som sprider aids är mördare”, Aftonbladet 29 oktober 1986.
357 Se exempelvis Arne Söderlund, ”Krister, anställd på bastuklubb – Jag är inte rädd”, Dagens
Nyheter 17 augusti 1983. Osign., ”’AIDS-hysterin rör mig inte i ryggen”, Expressen 21 januari 1985.
Jonas Sima, ”En kväll på bögklubben. ’Ingen får aids av att titta på porrfilm’”, Expressen 15 juni
1985.
358 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med organisationsgruppen, 18 september 1986,
ADA F 9:6. AD protokoll 29 oktober 1986, ADA F 9:1. Socialstyrelsen, ”Åtgärder mot spridning
av HIV-smitta vid sk video- och bastuklubbar”, daterad 26 november 1986, ADA F 9:2.
355
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därefter snabbt ökande intresset kopplat i första hand till en uppfattad risk för
mer allmän smittspridning från snarare än inom gruppen. De unga prostituerade
kvinnorna framställdes dock sällan som en del av ungdomsgruppen eller som
potentiella offer (i vart fall inte när det gällde risken att utsättas för smitta). De
uppgifter som spreds om att tonårspojkar fanns bland besökarna på klubbarna
förmedlade en delvis annan blid, av att de besökte klubbarna av ungdomlig
nyfikenhet (eller möjligen på grund av pojkprostitution) där de (som offer)
utsattes för risken att smittas av de äldre männens smittfarliga beteende. Men
även det faktum att det sällan talades om yngre homosexuella män som just
ungdomar (utan som homosexuella) är slående. I den mediala retoriken framstår alltså kategorierna lika slutna som polariserade: det var som att det inte gick
att ingå i flera olika kategorier samtidigt, att det inte gick att vara ung och samtidigt prostituerad, narkoman eller homosexuell.359
Förståelsen av bastu- och videoklubbarna kom alltså under hösten 1986 att
förändras i takt med att de i allt högre grad började definierades som ett allmänt
samhällsproblem. Det var en omformuleringsprocess där inte bara retorik och
medial uppmärksamhet spelade avgörande roller utan där även ifrågasättandet
av klubbarnas verksamhet och existens fått en helt annan laddning jämfört med
tidigare; dels som en konsekvens av den förändrade hotbilden kring epidemin i
stort, dels på grund av ett succesivt allt starkare opinionstryck. För när smittan,
som några svenska tidningar skrev, riskerade att föras ”direkt ut till alla oss så
att säga ’vanliga’ människor”, till en ”ung bisexuell grabb” och till ”familjeflickor”, framstod klubbarna inte längre som en begränsad angelägenhet för en
mindre grupp storstadsmän utan som en allmän samhällsfara och därmed också
föremål för omedelbar myndighetsåtgärd.360
Bastuklubbslagen
I den rapport Socialstyrelsen lade fram för aidsdelegationen i slutet av november 1986 antogs också att klubbarna hade en avgörande betydelse för smittspridningen då deras främsta syfte var att underlätta ”anonyma, tillfälliga sexuella kontakter”. För även om bastuklubbar var ett etablerat inslag i en internationellt spridd homosexuell umgängeskultur sprungen ur 1970-talets frigörelsekamp, och därmed hade ett stort symbolvärde för många homo- och inte minst
bisexuella män, hade förutsättningarna för deras verksamhet kommit att för359 Sociologen Benny Henriksson gör dock en lite väl drastisk analys då han i en undersökning
från 1990 hävdar att den mediala debatten kring bastuklubbarna manade till ”en Kristallnatt”, att
följden blev att det var ”ok att hata bögar”. Henriksson har dock en poäng i att rapporteringen
sällan, även när homosexuella själva kommer till tals eller homosexuellas rättigheter omtalas som
något självklart, har svår att finna nyanser och ofta blir starkt stereotyp (ofta negativt). Benny
Henriksson, Fiendebilder. Vinklingen av homosexualiteten i massmedierna (Stockholm: Institutet för
sociala studier, 1990), s. 73.
360 Citat ur Peter Bratt, ”Polisen som kartlagt klubbarna: Får inte stoppa smitthärdarna”, Dagens
Nyheter 10 oktober 1986 och Sigfrid Ennart, ”De som sprider aids är mördare”, Aftonbladet
29 oktober 1986.
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ändrats i och med aids, skev Socialstyrelsen i sin rapport. De argument som
förts fram för att behålla klubbarna – att de var kanaler för att föra ut information om säkrare sex, att de innebar en trygghet för män som sökte sexuell kontakt med andra män utan att riskera att utsättas för våld, att de erbjöd en möjlighet till myndighetskontroll vilket saknades ifall klubbarna blev illegala eller
verksamheten flyttade ut i parker, på offentliga toaletter eller utomhusbad –
måste visserligen tas på allvar. Men ett fortsatt öppethållande skulle samtidigt
kunna tolkas som att smittrisken av de ansvariga myndigheterna ansågs vara
liten. Ett starkt argument för stängning var därför att samhället därigenom
gjorde en tydlig ”markering”, skrev Socialstyrelsen, att man genom ett resolut
ingripande tvärtom underströk att smittrisken bedömdes som ”mycket stor”.
Av smittskyddsskäl föreslogs därför att klubbarna borde ändra inriktning så att
de inte inbjöd till riskfyllda sexuella kontakter, något som skulle kunna ske genom exempelvis ombyggnation, kondomutdelning och utökade informationsinsatser. Slutsatsen blev därför att klubbarna, som alla drevs kommersiellt, borde
få vara kvar även om verksamheten måste ändra inriktning. ”Det vore önskvärt
med en lagstiftning som reglerar verksamheten”, sammanfattade Socialstyrelsen
sin genomgång. ”Om ägarna inte vill ändra lokalerna bör möjligheten att stänga
dem utredas”.361
Stödet för ett snabbt och tydligt agerande hade samtidigt också ökat, inte
minst inom aidsdelegationen och på delegationskansliet. Eftersom verksamheten trots påstötningar inte förändrats, som delegationens huvudsekreterare Håkan Wrede uttyckte det i början av december 1986, fanns det enligt honom bara
två möjligheter kvar: att se till att de sexuella kontakterna på klubbarna var
säkra genom någon form av reglering, eller att med stöd av lagstiftning förbjuda
verksamheten helt.362 Någon vecka senare beslöt också delegationen att uttalade
sitt stöd för lagstiftningsåtgärder samtidigt som man betonade att ”alternativa”
mötesplatser för homosexuella måste ”uppmärksammas särskilt”.363
Delegationen hade alltså svängt från en avvaktande hållning till ett tydligt avståndstagande. Utvecklingen gick sedan snabbt. Vid den hearing som användes
i stället för ett sedvanligt (men mer tidskrävande) remissförfarande blev både
motsättningarna i sak och känslan av brådska tydlig. RFSL hävdade återigen att
ett stängande av klubbarna skulle komma att försämra möjligheterna till ett
effektivt smittskyddsarbete. Dels skulle det bli svårare att nå de män som var
mest riskutsatta med information och rådgivning (inte minst de bisexuella män
som gjorde allt för att dölja sina homosexuella begär och som därför kunde
361 Socialstyrelsen, ”Åtgärder mot spridning av HIV-smitta vid sk video- och bastuklubbar”, PM
daterad 26 november 1986, ADA F 9:2. Förutom i Stockholm fanns det några ytterligare bastuoch videoklubbar ute i landet, exempelvis två i vardera Göteborg och Malmö.
362 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med Storstadsgruppen 2 december 1986, ADA F
9:7.
363 AD protokoll 10 december 1986, ADA F 9:1. Stockholms fyra stora dagstidningar upphörde
samtidigt, efter ett initiativ från Expressen, att ta emot annonser från klubbarna då man ansåg att
de kunde bidra till ökad smittspridning. Osign., ”Stopp för bastuannonser”, Reporter nr 1 (1987),
s. 7.
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anses som särskilt svårpåverkbara). Dels skulle det låga förtroende som många
homo- och bisexuella män hade för myndigheter och offentliga institutioner bli
(om möjligt) än lägre ifall man gick vidare och bestämde sig för att stänga klubbarna. Även själva förutsättningen för lagen var felaktig, argumenterade RFSL,
då det inte var klubbarna som var farliga utan vissa sexuella tekniker. Det var
alltså ”inte var utan hur” man hade sex som var det väsentliga, skrev Stig-Åke
Petersson lite senare i Kom Ut!. En eventuell lagstiftning som förbjöd klubbarna
var därför inget annat än en morallag vars enda syfte var att uppvisa politisk
handlingskraft inför en allt mer högröstad och medialt uppjagad opinion.364
De flesta som deltog vid hearingen – däribland en rad myndigheter och olika
organisationer som RFSU och Läkare mot AIDS – ställde sig dock bakom en
skarpare reglering, om än att de lösningar som föreslogs såg lite olika ut. Regeringen gick också vidare med en proposition – Regeringens proposition
1986/87:149 med förslag till lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande
verksamheter – där det tydligt betonades att den aktivitet som förekom på klubbarna inte kunde accepteras ur smittskyddssynpunkt. Det sade ”sig självt”,
skrev regeringen, att en miljö där människor träffades för att ha anonyma sexuella kontakter som en ”naturlig och ofta avsedd umgängesform” utgjorde en
grogrund för smittspridning. Då de ansträngningar som gjorts på frivillig väg
beskrevs som ”utan resultat”, fanns det därför inte längre något annat alternativ
än ett förbud genom lag. 365 Hur en reglering skulle utformas rent juridiskt var
dock mer svårhanterligt. Varken allmänna ordningsstadgan (klubbarnas verksamhet bedömdes inte kunna regleras genom ett möjligt tillståndsförfarande),
kopplerilagen (ingen ersättning för de tillfälliga kontakterna utbetalades till
ägarna) eller smittskyddslagen (som gällde individer, inte verksamheter) ansågs
ge lagstöd för att stoppa verksamheten. Regeringsformen gav därutöver ett
starkt skydd för medborgarnas mötesfrihet, något som komplicerade lagstiftningsfrågan ytterligare. För att skydda medborgarna från en livshotande epidemisk infektion ansågs det dock möjligt att (då regleringen av mötesfriheten
medgav vissa undantag) begränsa klubbarnas verksamhet. I det presenterade
lagförslaget beskrevs därför att en sammankomst till vilket allmänheten hade
tillträde inte fick anordnas om denna med hänsyn till lokalens ”utformning,
inredning eller beskaffenhet i övrigt”, underlättade för besökarna att ha sexuellt
umgänge med varandra. Vad som skedde i människors mer privata svär (till
exempel i hemmen) föll helt utanför lagens skrivelse. Lagen gällde vidare alla
typer av sammankomster (även sådana som riktade sig till en heterosexuell
364 Ett bearbetat referat av hearingen finns tryckt under rubriken ”Hearing den 6 mars 1987 om
åtgärder mot video- och bastuklubbar samt andra liknande verksamheter av smittfarlig natur,
Bilaga 2”, Regeringens proposition 1986/87:149 med förslag till lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och
andra liknande verksamheter, s. 39–44. Citat ur Stig-Åke Petersson, ”Stäng inte bastuklubbarna”, Kom
Ut! Nr 4 (1986), s. 2. Anita Sjöblom, ”Sigurdsen ändrar sig. Bastuklubbar förbjuds i juli”, Dagens
Nyheter 18 februari 1987.
365 Anita Sjöblom, ”Sigurdsen ändrar sig. Bastuklubbar förbjuds i juli”, Dagens Nyheter 18 februari
1987. Regeringens proposition 1986/87:149 med förslag till lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra
liknande verksamheter, s. 8.
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publik) och det var också den som arrangerade eller på andra sätt kunde betraktas om ansvarig för verksamheten som lagen gällde, inte besökarna. Straffskalan
angavs till böter eller fängelse i högst två år.366
I maj 1987 tillstyrktes propositionen av ett oenigt socialutskott och antogs,
efter acklamation, av riksdagen den 4 juni 1987.367 Den så kallade bastuklubbslagen började därefter gälla den 1 juli 1987.368
En ny identitet tar form
Den nya lagen ledde dock inte till att alla klubbar helt försvann. Det tre, fyra
klubbar som fanns stängdes visserligen eller byggdes om. Samtidigt kom intresset för videoklubbar och porrbiografer att öka.369 Stockholms stads stadsläkare,
Lennart Hellström, uttalade visserligen i Dagens Nyheter sitt stöd för lagen. Han
menade dock att den i praktikens skulle bli svår att tillämpa. RFSL kallade dock
lagen ”ett slag i luften”.370 I samarbete med Stockholms läns landsting genomförde också RFSL året därpå en uppsökande verksamhet som enligt förbundet
bekräftade det man varnar för: att ”smygbögarna” flyttat ut till parker och andra
ställen där det var svårare att nå ut med stöd- och informationsinsatser. Enligt
RFSL hade alltså antalet osäkra sexuella kontakter tvärtom ökat som en konsekvens av lagen, något som gjort den inte bara kontraproduktiv utan rent av
livsfarlig. Många män var nu också påverkade av alkohol eller droger (något
som hade varit ovanligt på klubbarna) samtidigt som det fanns en allmän känsla
av att våldet mot homosexuella ökat. Det fanns även rykten om att det växt
fram nya, mer tillfälliga träffpunkter och mötesplatser, något som gjorde både
överblicken och informationsarbetet svårare.371 Aidsdelegationens Håkan
Regeringens proposition 1986/87:149 med förslag till lag om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter, s. 11.
367 VPK menade att propositionen borde avslås. Istället för kriminalisering skulle myndigheterna
satsa på att tvinga fram en förändring av klubbarnas inriktning så att verksamheten skulle kunna
anses godtagbar ur smittskyddssynpunkt, samt informera besökarna om risker och försiktighetsåtgärder. Även moderaterna reserverade sig mot majoritetsbeslutet. I sin reservation menade de
att skrivningen borde skärpas så att även sexuellt umgänge med personalen förbjöds: lagens
formulering om ”annan besökare” borde ersättas med ”annan person”. Socialutskottet avslog
motionen med motiveringen att det inte var enskilda besökares förehavanden som skulle utredas i
detalj utan en mer allmän bedömning av verksamheten och lokalernas karaktär. SoU 1986/87:38
om förbud mot s.k. Bastuklubbar m.m. RD protokoll 1986/87:135, 4 juni 1987. Rskr.
1986/87:341.
368 SFS 1987:375. Lag (1987:375) om förbud mot s.k. bastuklubbar och andra liknande verksamheter.
369 Benny Henriksson, Sven-Axel Månsson, ”Sexual Negotiations. An ethnografic study of men
who have sex with men”, i Benny Henriksson, Risk Factor Love. Homosexuality, Sexyal interaction and
HIV Prevention (diss., Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete 1995),
s. 150-3. Se även http://www.hagavideo.com/omoss.html (2010-10-13) samt
http://www.qx.se/2214/sagan-om-bastuklubbslagen (2010-10-13).
370 Bo Westmar, ”Bastuklubbar stoppas”, Dagens Nyheter 30 juni 1987.
371 Landstinget förebygger aids/RFSL, ’De flesta vet vad det handlar om, men inte hur man gör’. Rapport
från en uppsökande verksamhet bland män som har sex med män i Stockholm sommaren 1988, (Stockholm,
1988).
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Wrede menade dock, utan att göra några direkta kommentarer ifall han ansåg
att RFSL:s bild var riktig, att det varit svårt att se alla konsekvenser av olika
beslut på förhand. ”Vi gjorde en enig bedömning om att det fanns en direkt
smittorisk på bastuklubbarna”, konstaterade han samtidigt som han underströk
lagens mer generella signalvärde då den gällde ”alla”, det vill säga även offentliga engagemang som riktade sig till heterosexuella.372
Ändå är det tydligt att lagen utformades med avsikt att nå just de klubbar
som vände sig till en i huvudsak manlig homosexuell publik (såväl regeringens
proposition som den av riksdagen sedan beslutade lagtexten blir i annat fall helt
obegriplig eftersom det i propositionens titel och i lagtextens rubrik tals om just
”s.k. bastuklubbar” och ingenting annat). I ett internationellt perspektiv var
dock inte den svenska bastuklubbslagen unik, om än att omfattande lagstiftningsåtgärder var förhållandevis ovanliga. Redan 1984 beslöt exempelvis de
lokala myndigheterna i San Francisco, trots ibland starka protester från såväl
klubbägare som olika organisationer företrädande homosexuella, att stänga
stadens bastuklubbar av smittskyddsskäl. Liknade beslut togs strax därefter i
flera andra amerikanska storstäder (till exempel Los Angeles, San Diego och
New York). Ett allmänt vikande besöksintresse ledde även till att många klubbar i såväl Nordamerika som Europa tvingades stänga samtidigt som det, åtminstone för en period och företrädandevis i USA, växte fram klubbar som
endast tillät ett strikt begränsat antal sextekniker (bland anant onaniklubbar, så
kallade ”Jerk-Off Clubs”).373
Det var inte heller enbart myndigheter och enskilda myndighetsföreträdare
som var kritiska till bastuklubbarna och deras verksamhet. Även inom den bredare homosexuella rörelsen hade det från mitten av 1980-talet formulerats en
allt mer öppen kritik mot såväl klubbarna i sig som de argument med vilka de
vanligtvis försvarades. Inte minst av homosexuella läkare kunde klubbarna beskrivas som omoderna och passé, präglade av en anonymiserad, kroppsfixerad
och kommersialiserad umgängeskultur där det sexuella utlevandet sattes i centrum, ett stadium den homosexuella rörelsen nu var mogen och, på grund av hiv
och aids, var tvungen att lämna.374 Också inom RFSL internt väcktes frågan om
vad förbundets starka försvar för klubbarna och den verksamhet som där bedrevs egentligen sände för budskap, till de egna medlemmarna såväl som till
samhället i stort. I en kritisk insändare beskrev RFSL:s Monica Engström i
början av 1985 anonymt raggande i parker och på olika klubbar som ”socialt
nedbrytande krafter”, ett omdöme som fick en lika snabb som kraftigt fördömande replik. ”Din uppfattning, Monica, tror jag inte många bögar ställer upp
Ia Hillborg, ”Stängda bastuklubbar kan öka HIV-smittan”, Socialnytt nr 3 (1988), s. 14–5.
För en internationell jämförelse angående olika länders lagstiftning i relation till den svenska i
detta avseende, se exempelvis Balwin (2005), s. 37, 188–94. För en detaljerad genomgång av de
amerikanska regleringarna av bastuklubbarna under 1984 och 1985, se Bayer (1989), s. 20–71.
Den nya typen av amerikanska onaniklubbar uppmärksammades även i Sverige, se exempelvis
Gerald Hannon, ”The Joe Club”, Revolt nr 10 (1985), s. 52–5.
374 För en mer detaljerad diskussion kring den tidiga kritiken mot klubbarna, se del I.
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på”, skrev Kjell Rindar i sitt försvar för klubbarna, öppet adresserande och
samtidigt manifesterande en manlig gemenskap den kvinnliga insändarförfattaren aldrig kunde bli en del av, än mindre förstå. ”Skillnaden mellan oss bögar
och dig är att vi har egen erfarenhet och mer fog för vad vi talar om, än du […]
Parker, mojar och saunor är delar av bögkulturen. De är till stor glädje för
många av oss bögar, som frivilligt går dit, medvetna om vart vi går och varför”.375
Redan innan den bredare mediala bastuklubbsdebatten fanns det alltså inte
minst inom den homosexuella rörelsen själv, en vidare diskussion kring vilken
typ av homosexuell identitet klubbarna bidrog till att forma, sprida och upprätthålla. Stödet för klubbarna och deras verksamhet var alltså inte självklart,
samtidigt som bastuklubbskulturens kritiker kunde beskrivas som okunniga,
oförstående eller rent av sexfientliga. I förlängningen kunde alltså kritikerna,
även om de själva var homosexuella, genom sitt ifrågasättande av klubbarnas
försvarare uppfattas som motståndare till den homosexuella frigörelsen i stort.
Men bastuklubbsfrågan kunde också vara en del av en mer specifik, intern
kritik av RFSL:s ledning och organisation. Det fanns de som menade att förbundet var toppstyrt, konfrontativt och maktfullkomligt, okänsligt för den egna
rörelsen och medlemmarnas varierande behov. Att den välartikulerade, resursstarke storstadsbögen alltid sattes i centrum på bekostnad av i första hand de
kvinnliga och mindre högljudda medlemmarnas intressen. Litti le Clercq, företrädande den RFSL-anslutna organisationen Uppsala förening för homosexuella
(UFH), var en av dem som öppet och hårdast ställde sig frågande inför RFSL:s
lämplighet som representant för landets homosexuella. Förbundet förlorade i
trovärdighet när man hellre tycktes vilja tala om rätten till promiskuösa och
anonyma sexuella kontakter än värdet av fördjupade relationer och då man
ständigt mötte alla invändningar både inom och utom de egna leden med misstro och aggressivitet, argumenterade le Clercq. Resultatet av den aktivistiska och
självpåtagna offerrollen – där alla som inte höll med den egna linjen framställdes som fiender – blev därför låsningar och motsättningar, något som förhindrade öppen diskussion kring homosexualitet och homosexuell identitet, och
begränsade möjligheterna till ett mer varierat sakpolitiskt opinionsarbete. Det
var därför hög tid öppna upp för en diskussion om vad förbundet stod för och
vad man ville uppnå i en verklighet som inte enbart kunde tecknas i svart eller
vitt, skrev le Clercq våren 1987: sexualiteten och den sexuella identiteten var
givetvis helt central, något som därmed inte behövde betyda att diskusisonen
endast stod mellan ”tillfälliga sexuella kontakter och kaffe med wienerbröd!”376
Konflikten gick så långt att UFH under le Clercqs ledning hösten 1987 röstade
Monica Engström, ”Parker och bastuklubbar fyller ingen funktion”, Kom Ut! Nr 1–2 (1985),
s. 17. Replik av Kjell Rindar, ”Jo, det gör dom vist det!”, Kom Ut!, nr 1 (1985), s. 17. Se även
Sthen Nilsson, ”Bastudebatten fortsätter: Kommersiella pesthärdar”, med replik av Kjell Rindar,
”Ska Sthen Nilsson bestämma för alla?”, Kom Ut! Nr 4 (1985), s. 17 och Sthen Nilsson, ”Bastuklubbar igen”, Kom Ut! Nr 1 (1986), s. 20.
376 Litti le Clercq, ”Bränner vi våra skepp?”, Kom Ut! Nr 1 (1987), s. 15.
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för ett officiellt utträde ur RFSL. Som formella skäl för beslutet angavs bristande interndemokrati och en från förbundets sida dålig relation till omvärlden
Uppsalaföreningen hade bland annat önskat en större kompromissvillighet och
en fördjupad intern och extern dialog från förbundsledningens sida. Samtidigt
är det tydligt att även mer djupgående ideologiska ställningstaganden låg bakom
det radikala beslutet, som exempelvis en önskan om att RFSL borde tala mindre
om det fysiskt sexuella och homosexuellas många andra möjligheter till gemenskap och samhörighet.377
I den vidare diskussionen kring homosexualitet kunde alltså vad som uppfattades som ett för starkt identifierande med bastuklubbarna (och den typ av
manlig homosexualitet de uppfattades stå för) bli ett problem. Kritiken handlade alltså inte främst om smittspridning utan om spännvidden i begreppet
homosexualitet och i identiteten som homosexuell. Klubbarna betraktades alltså
som en central del av en homosexuell och manlig storstadskultur, en frizon,
som en av få platser där normen inte var heterosexuell och där man (män)
bland likar (andra män) kunde leva ut och bejaka sin (manliga) homosexualitet.
De fungerade även som en ingång till en större och mer komplex diskussion
kring homosexualitet, kring identitet och gemenskap. Den emellanåt starkt
infekterade debatten synliggjorde att homosexualitet och en homosexuell identitet var något långt mer mångfacetterat, omstritt och individuellt varierande än
vad som annars ofta gjordes tydligt, inte minst medialt. Debatten kring bastuklubbarna skapade alltså ett utrymme för en problematisering av en sexualitet
och sexuell identitet som – även av många homosexuella, såväl män som kvinnor – kunde uppfattas som främmande och där klubbarna, och det emellanåt
högljudda försvaret av dem, snarare motverkade än bidrog till individuell och
kollektiv frigörelse.378
Diskussionen kring bastuklubbarna måste även ses i ljuset av den debatt som
samtidigt fördes kring homosexuellas medborgerliga rättigheter. För samma dag
som bastuklubbslagen klubbades igenom, ställde sig riksdagen också bakom
både en diskrimineringslagstiftning som från och med 1 juli 1987 gjorde det
förbjudet att diskriminera homosexuella på grund av sexuell läggning, och en
reviderad sambolagstiftning som från och med 1 januari 1988 omfattade även
samkönade sambos. I riksdagen fanns det alltså, även om lagändringarna inte
antogs enhälligt, ett starkt erkännande av såväl homosexualitet som homosexuellas principiella rätt till samliv på samma villkor som heterosexuella. RFSL
hade visserligen inte fått gehör för alla sina krav. Homosexuella skulle även
377 Styrelsens beslut att lämna RFSL röstades dock ned (med en rösts övervikt) vid ett extra
årsmöte i september 1987, varpå styrelsen avgick. Det fanns även planer på att skapa en ny nationell organisation för homosexuella, vid sidan av RFSL. Osign., ”Krisen i Uppsala. Litti le
Clercq, ordförande UHF: RFSL är centralstyrt!” och ”Stig-Åke Petterson, ordförande i RFSL: Vi
vill ha öppen debatt”, Kom Ut! Nr 3 (1987), s. 2. Kerstin Särneö, ”Upp ur askan: RFSL-Uppland”,
Kom Ut! Nr 4 (1987), s. 8. Litti le Clercq, ”Därför lämnade vi RFSL!”, Reporter nr 8 (1987), s. 4.
378 För en samtida diskussion, se exempelvis Litti le Clercq, ”Fyra samtal om aids, RFSL och
framtiden. ’Öppenhet vårt enda försvar’”, Kom Ut! Nr 2 (1987), s. 16–7.
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fortsättningsvis sakna möjlighet att ingå äktenskap eller prövas gällande adoption. Men i och med riksdagsbesluten blev ändå Sverige ett av de länder som
kommit längst när det gällde homosexuellas rättigheter, skrev Kom Ut! direkt
efter omröstningen. Beslutet var ”historiskt”, konstaterade tidningen i sin rapportering. ”Den 4 juni 1987 kommer för alltid att vara inskriven i homosexuellas historia”.379
Stängningen av bastuklubbar och den reformerade diskriminerings- och
sambolagstiftningen visar tydligt på den komplexitet som fanns i den samtida
debatten kring homosexualitet, homosexuell identitet och homosexuellas sociala och juridiska rättigheter. Engagemanget och den mer konkreta bakgrunden
till den reviderade diskriminerings- och sambolagstiftningen kan spåras tillbaka
till slutet av 1970-talet – lagförslagen var i förlängningen ett resultat av den
utredning om homosexuellas situation i samhällets som den dåvarande borgerliga regeringen tillsatt i januari 1978 och som i augusti 1984 resulterade i Homosexuella och samhället (SOU 1984:68). Ändå är det uppenbart att ankomsten av
hiv och aids medförde att frågor om homosexualitet vann både aktualitet och
synlighet, och därmed lyftes allt högre upp på den politiska dagordningen.
RFSL blev också för första gången trots (eller tack vare man så vill) en emellanåt starkt offensiv och konfrontativ strategi, en reell samarbetspartner till
myndigheter och andra offentliga organ. Utvecklingen var med andra ord dubbel, en process statsvetaren Dennis Altman redan 1988 kallade för ”legitimating
through disaster”, understrykande att epidemin innebar en katastrof och en
dörröppnare på samma gång.380 Den amerikanska aidsaktivisten och sociologen
Cindy Patton gör en liknande analys, om än på en mer personlig nivå då hon
skriver att engagemanget ständigt prövades – men också fördjupades – av att
människor i ens närhet hela tiden insjuknade och dog i den sjukdom man med
all kraft försöka övervinna medicinskt, politiskt och existentiellt.381 De svenska
erfarenheterna var uppenbart likartade; kampen för homosexuellas rättigheter
på grund av aids – inte som under slutet av 1970-talet förenade av glädje, nyfikenhet, äventyrlighet och lust – utan i allt högre grad ömsom drevs, ömsom
nära förlamades av vrede, sorg och saknad. ”Det var ett av de finaste ögonblicken under frigörelseveckan”, rapporterade Kom Ut! från den första stora
ljusmarsen sommaren 1987 till minne av dem som dött av aids i Sverige. ”I
skymningen samlades 200 lesbiska och bögar för att med solidaritetsfanorna i
spetsen gå de få kvarteren längs Hornsgatan till en av Stockholms finaste platser, Skinnarviksparken. […] Vi behöver varandra och under den oförglömliga

379 Kerstin Särneö, ”Riksdagen mötte oss på halva vägen. Historiskt beslut om våra rättigheter”,
Kom Ut! Nr 2 (1987), s. 1–2.
380 Dennis Altman, ”Legitimating Trough Disaster: AIDS and the Gay Movement”, i AIDS. The
Burdens of History, red. Elisabeth Fee, Daniel M. Fox, (Berkley, Los Angeles, London: University
of California Press 1988), s. 301–15.
381 Patton (1985), s. 16.
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kvällen fick vi större kraft att gå vidare och ökad förståelse för det stöd som vi
måste och så gärna vill ge våra kamrater som behöver vår solidaritet”.382
Den omdefiniering av homosexualiteten som samtidigt skett – och som
rumsligt skulle kunna illustreras av den förflyttning som skett från mörka bastubad och trånga organisations- och källarlokaler på Södermalm till den stora,
öppna och genomlysta flervåningslokalen ”RFSL-huset” på Sveavägen 57 –
innebar samtidigt att inte minst lesbiska och mindre etablerade delar av gaykulturen riskerade att marginaliseras.383 Antalet mötesplatser dit man kunde gå för
att vara sig själv minskade alltså inte bara rent numerärt. Även de sammanhang
och identiteter dessa mötesplatser skapade, bejakade och vidmakthöll riskerade
att försvinna på samma gång. Vad som skett under 1980-talet var därför att
homosexualiteten avsexualiserats, skrev journalisten Jon Voss i en personlig
analys publicerad i Socialmedicinsk tidskrift 1990. Det var alltså inte längre fråga
om en sexuell revolution utan om en social, menade Voss, en revolution där
kampen inte längre handlade om rätten att ha sex med vem eller hur man ville
utan om möjligheten att skapa en vardag med den eller dem man så önskade.
För även om förändringen startat innan aids, fortsatte Voss, hade den nya sjukdomen på ett skickligt sätt använts för att ”öka den mer gråtmilda sympatin”
hos beslutfattare och en heterosexuell allmänhet med syfte att förbättra i första
hand mer väletablerade homosexuella mäns situation.384
Erkännandet kunde alltså tolkas som villkorat, konsekvenserna som både
lyftande och förkrympande. Det fanns också de som var än mer kritiska till
utvecklingen. Det unika och revolutionära i hela den homosexuella befrielsekampen tycktes försvinna då man, som vissa röster gjorde gällande, undergivet
sökte majoritetssamhällets godkännande och stöd istället för att med auktoritet
och självständighet kräva sin rätt, ta sin plats. För innebar inte förflyttningen
från bastubaden och barrikaderna till ljusa kaféer, offentlig finnansering och
ökad professionalisering med ett ständigt springande i olika myndighetskorridorer, menade de mest kritiska, att man betalade ett pris i form av likriktning och
konformism, att man inte enbart övergav drömmen om ett solidariskt och
starkt gay-samhälle utan också faktiskt sin homosexualitet? ”Jag vill inte bli
någon godkänd, S-märkt bög”, skrev en arg läsare i en insändare i Kom Ut! 1987.
”Det skulle kännas som omskolning hos AMS, till att bli någon omskolad, vari-

Per Skagert, ”Vi glömmer er aldrig!”, Kom Ut! Nr 3 (1987), s. 15.
Men förändringen sporrade samtidigt till engagemang och organisering. Se exempelvis Kerstin
Särneö, ”Stockholm: ’Jag saknar gamla Timmy’”, Kom Ut! Nr 2–3 (1987), s. 6. Osign., ”Behövs vi
tjejer, eller ska RFSL bli ett bögförbund???”, Kom Ut!, nr 5 (1989), s. 3. Jfr även Norrhem,
Rydström, Winkvist (2008), s. 140–2.
384 Jon Voss, ”Aids idag – en personlig betraktelse av vad aids inneburit för homosexuella individer och gaysamhället”, Socialmedicinsk tidskrift årgång 67, nr 4 (1990) , s. 175–9.
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Bild 2:13. ”Det är ingen hemlighet att vi fått huset på grund av aidssmittan”, sa
RFSL Stockholms George Svéd i en intervju i samband med att ”RFSL-huset”
invigdes i februari 1988. ”Vårt nya hus är viktigt inte bara därför att vi kan samla
alla våra aktiviteter under ett tak och vi har fått en självklar mötesplats för alla
homosexuella män, kvinnor, unga och gamla, utan också därför att vi nu när vi
ligger på Sveavägen med neonskyltar utanför visar att vi tål dagsljuset”. Citat ur
Socialstyrelsen informerar om AIDS nr 3-4 (1988).

erad heterofil”.385 Vid en internationell konferens för aidsinformatörer arrangerad av RFSL i Stockholm hösten 1987 hamnade därför identitetsfrågorna –
Vilka är vi? Vad vill vi? Men vem eller vilka känner vi störst samhörighet? – i
centrum. Under konferensen väcktes frågan om det kanske till och med var så
att en homosexuell identitet som kollektiv föreställning och fysisk gemenskap
var på väg att upplösas, att det inte längre fanns något tydligt vi, att det inte
längre handlade om att överta och ingå i en av andra definierad och kollektivt
delad homosexuell identitet utan om att skapa sin igen väg och sina egna sammanhang, något som i sin tur skulle kunna bana väg för nya begär, nya njut385 Krister Wanilla, ”Höj nivån på sexualpolitiken. Låt den omfatta alla!”, Kom Ut! Nr 2 (1987),
s. 19. AMS (Arbetsmarknadsstyrelsen) var den myndighet som hade ansvar för insatser inom
arbetsmarknadspolitiken, exempelvis arbetsmarknadsutbildning.
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ningar, nya identiteter. Och vilket skulle då morgondagens stridsrop vara, Kom
ut eller Kom till?386
Aids satte alltså frågan om homosexualitetens innehåll och uttryck på sin
spets. För samtidigt som epidemin mycket smärtsamt och konkret förändrade
förutsättningarna för många unga homosexuella mäns liv, deras kroppar, identitet och gemenskap, innebar sjukdomen samtidigt ett synliggörande av homosexualitet och ett etablerande av homosexuella som grupp och politisk kraft.
Även om epidemin inte var den direkta orsaken till en mer allmän samhällelig
diskussion kring homosexualitet eller homosexuellas sociala och politiska rättigheter – en diskussion som alltså startas mer formellt i riksdagen under 1970talets befrielserörelse – bidrog epidemin starkt till att frågor rörande homosexualitet vann aktualitet och lyftes allt högre upp på den politiska dagordningen.
Som den största frivilligorganisationen för homosexuella, kom RFSL snabbt att
professionaliseras genom det engagemang, de kunskaper och den organisation
förbundet lyckades mobilisera, men också genom de resurser (inte minst ekonomiska), den status och expertfunktion som förbundet över tid kom att erkännas. RFSL hamnade därför från mitten av 1980-talet i en intressant position
där förbundet snabbt blev en del av ett bredare samhälleligt etablissemang (inte
minst genom sitt arbete när det gällde hiv och aids) samtidigt som man behöll,
odlade och ibland också agerande utifrån en betydligt mer aktivistisk position.
Relationen mellan RFSL och den svenska staten var därför komplex då den
innehöll både samarbete och konfrontation, förbundet ibland agerande inom
den etablerade och konventionella samhällsfären och därmed följandes dess
spelregler, ibland utanför. Epidemin, och inte minst debatten kring bastuklubbarna, tydliggjorde samtidigt att homosexualitet inte var ett enhetligt begrepp
och att homosexuella inte var en homogen grupp. Aids kunde därför leda till
ökade interna spänningar – mellan män och kvinnor, mellan stad och landsbygd, mellan mer nöjesinriktade och de med ett större politiskt intresse – som
samtidigt utmanad RFSL:s status som företrädare och motpart. För även om
ökat inflytande i de flesta fall välkomnades, växte det samtidigt fram en kritik
som gick ut på att homosexualitetens möjliga yttringar och revolutionära kraft
begränsades, hämmades eller rent av riskerade att utplånas. Det fanns alltså en
stark kritik om att erkännandet skedde på det heterosexuella samhällets villkor,
en gemenskap som alltså alla inte med nödvändighet önskade dela. Utvecklingen hade också lett till en tyngdpunktsförflyttning och ökade ojämlikheter inom
gruppen då vissa (inte minst lesbiska) i praktiken kom att ges en (åtminstone
organisatoriskt) än tydligare underordning till följd av det nya fokus och resurser hiv och aids kom att generera.

386 Kjell Rindar, ”Kapplöpning med ett virus”, Kom Ut! Nr 4 (1987), s. 20–1. Se även Greger
Eman, ”Bryt upp, bryt upp, den nya dagen gryr… vart går den homosexuella rörelsen?”, Kom Ut!,
nr 4 (1989), s. 3. Benny Henriksson, ”I am what I am – my own special creation”, Lambda Nordica
nr 2 (1989), s. 56–98.
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***
De åtgärder med vilka den nya epidemin kom att bemötas, måste alltså ses som
långtifrån självklara. Genom ett regeringsbeslut hösten 1985 kom den nya sjukdomen att underordnas den svenska smittskyddslagen. Bakgrunden till beslutet
var den snabbt växande oron över smittspridningen bland landets narkomaner,
i första hand bland prostituerade unga kvinnor som finansierade sitt heroinmissbruk via prostitution. Den snabba smittspridningen mellan, men också som
man befarade, från narkomanerna var också orsaken till de omfattande satsningar som från och med 1986 gjordes för att förstärka den svenska narkomanvården. Syftet var att med hjälp av en offensiv narkomanvård – uppsökande verksamhet, utbyggd frivillig- och tvångsvård och skärpt lagstiftning – ge samhället
möjlighet och befogenhet att agera tidigare och kraftfullare. Målet sattes också
mycket högt: att nå alla landets narkomaner med testning, avgiftning och behandling. Andra åtgärder, som på ett mer direkt sätt fokuserade på att skydda
narkomanerna från att smittas, som distribution av rena sprutor och spetsar
eller ökad förskrivning av metadon, kom dock att begränsas till en (inte minst
geografiskt) starkt reglerad försöksverksamhet eller beläggas med ett numerärt
tak på hur många behandlingsåtgärden kunde omfatta.
Även antikroppstestet gjordes snabbt till en central del av strategin. Skapandet av en nationell epidemiologisk överblick underlättades genom en tidig utbyggnad av det frivilliga testandet. Från och med sommaren 1985 kunde allmänheten utan kostnad låta sig testas vid exempelvis landets samtliga vårdcentraler. Omfattande screeningprogram genomfördes också. Från 1985 testades
samtliga blodgivare och från 1986 merparten av alla gravida kvinnor då ett erbjudande av ett frivilligt test genomfördes som rutin vid landets samtliga mödravårdscentraler. Ett nationellt (men anonymiserat) register upprättades också
för att kartlägga epidemins omfattning. Det fanns även en möjlighet att testa sig
anonymt, även om anonymiteten bröts om testet påvisade antikroppar. Speciella sekretessregler infördes för att skydda de smittades integritet (exempelvis
genom kodning av prover etc.). Vissa kliniker gick dock längre, och erbjöd full
anonymitet även i vid ett positivt test, trots att detta formellt stred mot lagen.
Det svenska aidsarbetet präglades alltså av en i vissa avseenden långt driven
pragmatism. De kraftfulla och emellanåt långtgående åtgärderna (som ett införande av aids under smittskyddslagen vilket i extremfallet möjliggjorde internering av smittade på sjukhus, skärpningen av LVM, kriminalisering även av konsumtionen av narkotika etc.) kombinerades alltså med omfattade erbjudanden
om vård och omsorgsinsatser (frivillig testning, kostnadsfri sjukvård, utökade
narkomanvårdsinsatser, omfattande offentligt stöd till frivilligorganisationer
etc.). De högljudda krav som också förekom på mer långgående åtgärder – inte
minst på obligatoriska tester av hela den vuxna befolkningen samt inreseförbud
för smittade utländska medborgare – avvisades dock med bestämdhet av såväl
aidsdelegationen som riksdagen. Likaså avfärdades förslag om införandet av
speciella ”aids-pass”, om tatuering av smittade eller om isolering av de som
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drabbats i speciella ”aidssamhällen”. Förslagen måste visserligen beskrivas som
extrema i sin samtid men kom ändå att tas på så pass stort allvar att även ledande delegationsföreträdare kände sig tvingade att bemöta dem (förlag som då
dömdes ut som inte bara som odemokratiska och omänskliga utan också som
starkt överdrivna och i praktiken fullständigt ogenomförbara). Genom den så
kallade bastuklubbslagen valde dock riksdagen, efter en inledande tvekan hos
såväl det ansvariga statsrådet som aidsdelegationen, att 1987 göra en markering,
detta då klubbarnas huvudsakliga syfte uppfattades vara att underlätta anonyma
sexuella kontakter, vilket uppfattades som samhällsfarlig. Det ungefär samtidiga
beslutet om en utökad diskrimineringslagstiftning och en ny sambolag som
även kom att omfatta samkönade, visar dock på den komplexitet som rådde.
Aids sattes alltså inte enbart i relation till en rad andra aktuella samtidsfenomen.
De komplicerade sammanhangen kom också att starkt påverka såväl förståelsen
av den svenska aidsepidemin som de val av åtgärder med vilket den kom att
bemötas.

2.3 Känslorna
Aids kom att väcka starka känslor, något som också starkt kom att påverka det
svenska aidssamtalet. Detta delkapitels syfte är att beskriva inte bara hur olika
sjukdomsbilder och sjukdomsuttryck såg ut, utan också hur de konkret påverkade såväl den enskilda upplevelsen som bredare föreställningar, ideal och erfarenheter. Några frågor blir därför: Hur åskådliggjordes den nya sjukdomen och
epidemin i svensk massmedia? Hur påverkades den svenska sjukvården, den
moderna skolmedicinens status och deras utövares självuppfattning? Och på
vilket sätt kom hiv och aids att forma, och formas av, en bredare samtida diskussion kring medicin, vetenskap, sexualitet, identitet, kropp, samhälle och
framtid?

Sjukdomsbilder
Aids fick omedelbart en mycket stark medial visuell gestaltning. I kvälls- och
veckopress åskådliggjordes aids i vässade bildserier med ett slags ”före och
efter”-tema där sjukdomen på ett par månader förvandlade en människa från
frisk och stark till sjuk och svag. Den amerikanske Hollywoodstjärnan Rock
Hudsons insjuknande och död i aids 1985 hörde till de mest välbevakade. Snarlika reportage publicerades dock i en rad olika sammanhang där även mer
okända, kvinnor som män, presenterades med en liknande medial dramaturgi.387

387 Se exempelvis Bert Willberg, ”Hollywood sörjer Rock Hudson. En av filmens stora älskare – i
går dog han i aids”, Aftonbladet 3 oktober 1985. Birgitta Ohlsson, ”Heidi, 28, är döende i aids –
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Hela det skrämmande sjukdomsförloppet kunde till och med fångas i en enda
kontrastrik bild. I en artikel om den amerikanska aidssituationen möttes läsarna
i Svenska Dagbladet av en trött men klar blick från en svårt medtagen ung kvinna,
fotograferad i en soffa fullständigt överbelamrad av kuddar, filtar, täcken och
kramdjur. Men bilden dominerades ändå trots allt av en tavla visande kvinnan
så som hon var förut, innan sjukdomen tagit över: leende, sund, förväntansfull.
”Sunnye Sherman, en av USA:s 2 273 kvinnliga aidsoffer, vårdades i hemmet av
sina föräldrar under sin svåra sjukdom”, förtydligade bildtexten. ”Porträttet
ovanför sängen togs innan hon blev sjuk”388
Aids kunde alltså på ett mycket konkret sätt kommuniceras som process, befästande sjukdomen som något som transformerade, trängde bort och förkrympte den som drabbats. Även avståndet mellan att vara smittad och sjuk
minskades, åtminstone medialt. Bilderna också var emellanåt mycket starka,
balanserande på gränsen mellan naken sensationslystnad och en ärlig vilja att
med bevarad integritet visa sjukdomens faktiska förlopp. Skillnaden mellan
svensk dags- och kvällspress var i detta sammanahang obetydligt, inte minst då
många av bilder ofta hämtades direkt från ett internationellt, ofta amerikanskt,
sammanhang.389 Den magre, av Kaposis sarkom fläckade homosexuelle mannen
blev därför, liksom den aidssjuke fattige afrikanen, även i Sverige snabbt en del
av en internationaliserad massmedial bildrepertoar.390
Bildsättningen kunde på samma gång vara dramatiskt och starkt stereotyp.
Exempelvis kunde de mediala illustrationerna av ”riskgrupperna” vara starkt
genrebundna. Fotografier av kanyler, sprutor och injicerande narkomaner var
liksom två män hållandes varandras händer (oftast avbildade bakifrån) återkommande i artiklar rörande aids.391 Den prostituerade unga kvinnan intog dock
en särställning. Fotograferad i nattlig gatumiljö, med huvudet instucket genom
en nedvevad sidoruta eller halvvägs på väg in genom en öppnad bildörr gav
bilden en mycket konkret beskrivning till hur det dödliga viruset bokstavligen
bars rakt in i den svenska kärnfamiljen. Motivet var så etablerat att det med små
variationer – och vanligtvis helt okommenterad – användes som förstärkning
och argument i en rad sammanhang: i ledartexter, i debattartiklar eller i texter
för nio år sedan levde hon lyxliv med Simon Spies”, Aftonbladet 8 juni 1987. För paralleller till
liknande bildgenrer historiskt, se exempelvis Johannisson (2004), kap. V.
388 Annicka Hansson, ”Pojkvän smittade Sunnye Sherman”, Svenska Dagbladet 29 mars 1987.
Bilden var tagen av Alon Reinniger.
389 Vissa tidningsreportage var till och med direkta bearbetningar av utländskt pressmaterial, se
exempelvis Björn Greyaeus, ”24 timmar med AIDS. En skakande rapport från aidsoffrens USA”,
Aftonbladet 20 september 1987 (en artikel som hade sitt ursprung i den amerikanska tidskriften
People).
390 Se exempelvis Osign., ”Ny metod klassificera sjuka ger ökat antal aidsfall”, Svenska Dagbladet
10 april 1986. Sigfrid Erinart, ”Kawuki väntar bara på döden”, Aftonbladet 20 april 1987.
391 Se exempelvis Bo Widegren, ”Tvång hjälper inte mot aids”, Dagens Nyheter 21 december 1985.
Berndt Nygård, ”Gay-moderaterna om bristerna i myndigheternas aids-bekämpning. Sigurdsens
utlovade integritetsskydd av homosexuella en chimär”, Svenska Dagbladet 27 oktober 1986. Marianne Hjertstrand, ”Aidsexpert: Spridning kan hejdas bland narkomaner”, Dagens Nyheter
13 augusti 1985.
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publicerade på nyhetsplats.392 Tonen kunde också vara starkt fördömmande. I
exempelvis Sydsvenska Dagbladet förklarades i mars 1987 under rubriken ”De bär
skulden för smittan” tre grupper som särslikt ansvariga – ”horan”, ”narkomanen” och ”bögen” – något som också gjordes tydligt genom tidningens visuella
presentation.393
Inte bara valet av motiv kunde användas som förstärkning. Även själva bildkompositionen kunde förmedla en känsla av isolering, desperation och resignation. I svenskt pressmaterial är till exempel den smittade nästan alltid ensam på
bilden, fotograferad med ansiktet bortvänt, dolt eller i starkt motljus. Om några
andra människor förekommer är det som regel sjukhuspersonal, mycket sällan
vänner eller familj. Även om bilderna ibland arrangerades på ett visst sätt för att
undvika direkt identifiering av den fotograferade, försvårade de samtidigt en
möjlighet till identifikation, medkänsla och solidaritet.394 Kompositionen kunde
med andra ord, även om det inte nödvändigtvis var avsikten, förstärka snarare
än att motverka en uppfattning om att man som smittad var avvisad, övergiven
av såväl samhälle som de närmaste.395
Ett annat återkommande tema var bilder av den sjuke med en nalle eller något annat kramdjur som ett substitut för mänsklig närvaro, närhet och beröring.
”Buddy, som är ytterligt utmärglad och kraftlös, tröstar sig med en teddybjörn”,
löd exempelvis bildtexten till en bild av en svårt aidssjuk amerikansk man publicerad i Aftonbladet hösten 1987.396 Men samtidigt som bilden förmedlade en
föreställning om den aidssjuke som förtvivlad och hjälplös, skapades – just
eftersom kompositionen var så pass vanligt att den nästintill utvecklats till en
egen genre – ett utrymme för motstånd och revolt. Den mjuka nallebjörnen
kunde, som i den svenska fotografens Elisabeth Ohlson Wallins porträtt av
Björn, kläs i läder och nitar för att referera till en identitet och självkänsla som,
trots sjukdomen, inte övergetts.397

Se exempelvis Ledare ”Kampen mot aids”, Sydsvenska Dagbladet 6 juni 1985. Sven Britton,
”Aids ut ur smittskyddslagen!”, Dagens Nyheter 22 mars 1988. Eva Lindau, Kristin Kamp, ”Utan
kondom – 200 spänn extra”, Aftonbladet 16 september 1987. Budskapet förstärktes ytterligare av
att de unga gatuprostituerade kvinnorna i allmänhet betraktades som narkomaniserade. Om den
prostituerade kvinnan som bärare av smitta i ett längre perspektiv, se exempelvis Gilman (1988),
s. 269–72.
393 Teresa Söderhjelm, Olle Lönnæus, ”De bär skulden för smittan”, Sydsvenska Dagbladet 16 mars
1987.
394 Se exempelvis Marianne Hjertstrand, ”DN var med när Thomas fick det svåra beskedet om
aids: Jag räknade med att vara smittad”, Dagens Nyheter 19 januari 1986. Marianne Hjertstrand,
”Personalen trött på aidsskräck”, Dagens Nyheter 25 januari 1986. Osign., ”Framgångar i kriget
mot aids”, Svenska Dagbladet 12 april 1987.
395 Jfr Gilman (1988), s. 258–9.
396 Björn Greyaeus, ”24 timmar med AIDS. En skakande rapport från aidsoffrens USA”, Aftonbladet 20 september 1987.
397 Se exempelvis Elisabeth Ohlsons bild av Björn i Med våra ögon. En bok om människor, red. Bodil
Sjöström, Anders Odelius, Elisabeth Ohlson (Stockholm: u.u., 1992), s. 103–5. Se även Gilman
(1988), s. 258–62. En bild av en nallebjörn i harnesk förekom även som identitetsmarkör i exempelvis dödsannonser. Se Svensson (2007), s. 89–93.
392
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Bild 2:14. Björn. Fotografi av Elisabeth Ohlson Wallin. Ur Med våra ögon. En bok
om människor (1994).
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Bild 2:15. Björn. Fotografi av Elisabeth Ohlson Wallin. Ur Med våra ögon. En bok
om människor (1994).
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Självklart förekom även mer positiva och hoppfyllda bilder, även om de var
betydligt färre och sällan gavs samma mediala utrymme. Aftonbladet publicerade
sommaren 1985 ett helsideshögt fotografi där sköterskan Kertu Sturesson kramade om en smittad patient i en sjukhuskorridor på Roslagstull, tydligt signalerande att det varken var farligt att röra vid sjuka eller visa närhet och sympati.
Något halvår senare berättade Willem du Tiot i Dagens Nyheter om sina erfarenheter av att leva öppet som smittad där han var fotograferad i helfigur, mitt i
staden. ”Om jag visar mitt ansikte och pratar om hur det känns att vara smittad,
så tror jag att folk blir mindre rädda”, sade han i artikeln. ”Det okända och det
mystiska skrämmer nog ännu mer”.398
Men även när avsikten uppenbarligen var att öka förståelsen, kunskaperna
eller sympatin, kunde den visuella vinklingen bidra till avståndstagande. Ett
extremt exempel är Aftonbladets specialbilaga ”Utstötta. Så lever de som HIVsmittats i svensk sjukvård” från 1988, en artikelserie som också belyser att
svensk press inte avstod från att publicera laddade bilder även av svårt sjuka
barn. ”De vågar inte”, var chefredaktörens kommentarer till att ingen av de
intervjuade ville träda fram med sitt namn eller sitt ansikte i reportagen. ”De är
rädda för våra reaktioner. För att bli utstötta av vänner, släktingar, arbetskamrater”, fortsatte han tillsynes omedveten om hur det egna reportaget samtidigt
kunde bidra till just den rädsla han så tydligt vände sig emot.
En av dem är Victor. Han är tio år. Han är blek och tunn och nästan livlös. Helst av allt
skulle han vilja dö. Men den svenska sjukvården, som gav honom smittan, håller honom
nu envist vid liv. Situationen är ironisk och makaber: nu ligger han i sjukrummet och stirrar på påsen med det nya rena blodet som droppe för droppe förlänger hans liv när hans
enda önskan är att dö. Victor håller sina händer för ansiktet, han vänder sin smala rygg
mot kameran.399

Svensk massmedia präglades alltså många gånger av en dubbelhet när det gällde
aids, en splittring som går igen i reportageböcker och populärmedicin. Även i
Malou von Sivers uppmärksammade Boken om AIDS, publicerad 1986, blir konflikten mellan bildval och mellan bild och text påtaglig: förtroliga och varma
porträtt av smittade och sjuka varvas i boken med emellanåt starkt schabloniserande pressbilder av prostituerade, socialt utslagna narkomaner och aidssjuka
unga män i ödslig, lysrörskall sjukhusmiljö.400 I andra uppmärksammade framställningar, som i boken AIDS – fakta om en farsot, kunde tilltalet vara mer ensidigt. Bokens många närbilder av viruset, av angripna celler och olika yttre aidssymtom (inte minst hudutslag och andra visuellt mer spektakulära symtom)
förstärkte tillsammans med diagram och figurer över epidemins geografiska

398 Madeleine Gedin, ”Kram på aids-sjukhuset”, Aftonbladet 10 juni 1985. Marianne Hjertstrand,
”Öppenhet gör livet mycket lättare”, Dagens Nyheter 23 januari 1986.
399 Thorbjörn Larsson, ”Händerna för ansiktet, ryggen mot kameran”, Aftonbladet 12 juni 1988.
400 Malou von Sivers, Boken om AIDS (Stockholm: Liber, 1986), s. 11, 16, 37, 53 och 58.
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utbredning och snabba spridningshastighet på ett mycket konkret sätt bokens
allmänt alarmistiska budskap.401
Den dubbelhet som kan spåras i det mediala sammanhanget kan självklart
ses som en del av en mer övergripande tvetydighet i förståelsen av aids och dess
konsekvenser. Men samtidigt bidrog mediala och visuella representationer till
att förstärka och upprätthålla – även i en del fall där avsikten uttryckligen var
den motsatta – snarare än överbrygga ett avstånd mellan sjuka och friska, mellan det avvikande och det som kategoriserades som normalt. Den amerikanska
konstteoretikern och aidsaktivisten Douglas Crimp beskrev redan i samtiden
många av de visuella gestaltningar som tilläts dominera den (amerikanska) mediala aidsdebatten som farliga. De riskerade leda till reducering, demoralisering
och i värsta fall avhumanisering av smittade och sjuka. Då mediala stereotyper
av människor med aids dessutom ofta var kopplades till redan etablerade lågstatuskategorier – homosexuella, narkomaner, prostituerade, afrikaner – riskerade
epidemin att individualiseras (och ett samtal om dess politiska dimensioner på
samma gång försvåras). Även de utpekade gruppernas avvikelse riskerade enligt
Crimp att fördjupas och accentueras, och därmed också deras utsatthet.402
Det konstruktivistiska perspektivet gav samtidigt ett handlingsutrymme för
en mer aktivistisk dimension då det kunde bli ett verktyg för inte bara för tolkande utan också ifrågasättande och omskapande syfte att förändra en mer
konkret vardagsverklighet.403 I sammanhanget brukar aktivistgruppen ACTUP
(The AIDS Coalition to Unleash Power) lyftas fram som ett exempel på hur
man genom ett kulturanalytiskt angreppssätt kombinerat med relativt enkla men
starkt mediala och visuella medel försökte skapa och sprida en, som man menade, mer nyanserad och komplementär förståelse av hiv och aids än den
gängse. Vid en aktion i samband med fotoutställningen ”People With AIDS” på
The Museum of Modern Art i New York 1988, och där motiven helt dominerades av trötta, nedbrutna och döende människor med långt gångna sjukdomssymtom, vandrade aktivisterna runt i utställningshallen med medhavda fotografier av aidssjuka anhöriga men där de istället fotograferats i aktivitetsfyllda vardagssituationer fyllda av gemenskap och glädje. Syftet var alltså att skapa med
vetenhet om att ett liv med aids kunde vara så mycket mer än lidande, synd,
skam, ensamhet, sjukdom och död.404
401 Michael G. Koch, Janne Mattson, Jan Ewers, AIDS – fakta om en farsot (Markaryd: Scopio,
1986). Citat från s. 30.
402 Crimp (2002), s. 84–107. Se även Douglas Crimp, ”AIDS: cultural analysis/cultural activism”,
October volume 43, winter (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1987), s. 3–16.
403 Deborah Lupton, Medicine as Culture. Illness, Disease and the Body in Western Societies (London:
Sage, 2002) s. 83.
404 I just denna action var det en uppsättning bilder tagna av den amerikanska fotografen
Nicholas Nixon som protesten centrerade kring. Bilder från utställningen finns reproducerade i
Nicholas Nixon, Bebe Nixon, Pepole with AIDS (Boston: D.R.Godine, 1991). Se även Simon
Wathey, ”Representing AIDS” i Ecstatic Antibodies. Resisting the AIDS mythology, red. Tessa Boffin,
Sunil Gupta (London: Rivers Oram Press, 1990), s. 184–5. Bethany Ogdon, ”Trough the image:
Nicholas Nixon’s ’People with AIDS’”, Discourse, 23:3, Fall 2001, s. 75–105. Serlin (2010), s. xxiii–
xxvi.
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Bild 2:16. Viktor, 10. Aftonbladet 12 juni 1988.
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Den mediala dimensionen blev också särskilt betydelsefull då de flesta saknade mer omedelbara, personliga erfarenheter av sjukdomen. I skapandet av en
kollektiv aidserfarenhet kom den verklighet media presenterade att bli den dominerande, skriver den amerikanska medicinhistorikern Charles E. Rosenberg.405 Men även på individuell nivå kunde den massmediala rapporteringen ha
ett starkt genomslag och ibland på ett mycket konkret sätt forma individens
känslor och erfarenhet. ”Jag blev skrämd av de bilder som visades i TV och i
tidningarna på AIDS-offren”, citerades exempelvis en nytestad blödarsjuk man
i FBIS medlemstidning Journalen våren 1985. ”Jag blev uppryckt ur den relativa
säkerhet som man tyckte sig ha. Jag hade inte tänkt att jag skulle kunna få en
sådan sjukdom”.406 För dem som just fått sin antikroppspositiva status bekräftat
kunde reaktionen bli än häftigare. ”När jag läste brevet var det tidningsrubrikerna jag såg och kanske särskilt bilder från ett tv-program jag sett”, minns en
annan man hur han mottog beskedet att han smittats. ”Det var en aidssjuk
patient i slutstadiet. Det var fruktansvärt dålig kvalitet på bilderna, bara det…
den dåliga kvaliteten, det räckte till. Det var äckligt, fruktansvärt”.407
Vissa bilder väckte starkare reaktioner än andra. I boken Smittad. Ett personligt
porträtt från 1988 redovisar den då 80-årige läkaren Gustav ”Skå-Gustav” Jonsson och hans fru Britt i parallella dagboksanteckningar sina tankar efter att de
fått beskedet att Gustav smittats vid en blodtransfusion. I detalj beskriver de
sina respektive reaktioner på en i Dagens Nyheter publicerad reportagebild, tagen
vid en av landets större obduktionsenheter.408
Gustav: På första sidan i min morgontidning möter jag ett stort färgfoto över halva sidan.
Bilden domineras av ett avlångt föremål som emballerats i svart plast av det slag som
brukar användas för sopor. Mitt på paketet sitter det en varningslapp med texten SMITTORISK. På båda sidor om paketet står vitklädda gestalter klädda som rymdfarare med
masker för sina ansikten. Bildtexten berättar att paketet innehåller en aidsdöd människa
under transport till obduktionslokalen. Inne i tidningen återfinns samma motiv men ur en
annan kameravinkel. Det gäller en rättsmedicinsk obduktion. Anledningen får vi inte
veta, inte heller om den avlidna människan är en man eller kvinna. Fotografierna är
mycket tydliga och suggestiva.
Britt: En morgon blev tidningsläsningen nära nog chockartad. Framför mig såg jag en
stor färgbild av aidsdöden. Den aidsdöde var ett så livsfarligt objekt att det fodrades speciell skyddsutrustning och visir för att undersöka och slutligen förpacka kroppen i svarta
sopsäckar och stämpla paketet som ”smittorisk”. Trots att jag redan var luttrad av speciellt kvällstidningarnas sensationella och frossande aidsreportage hade jag inget som helst
försvar från den här bilden. Nu satte fantasierna igång. Jag tänkte på Gustavs död. Var
det så här den skulle komma att se ut? Jag stirrade på bilden och läste texten om det ytterst farliga obduktionsarbetet med aidsdöda. Och nu höll jag inte Expressen eller Afton-

Rosenberg (1992), s. 290.
Osign., ”Jag blev skrämd”, Journalen nr 1 (1985), s. 9.
407 Intervju från 1988 med ”Sten”, 41 år, i Månsson, Hilte (1990), s. 78.
408 Osign., ”Aids-epidemi på väg” (framsida) och Bo Westmar, ”Svensk aidsexpert. Aidsepidemi
väntar Europa” (inne i tidningen), Dagens Nyheter 10 februari 1987.
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Bild 2:17.Dagens Nyheter 10 februrari 1987.
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bladet i handen utan Dagens Nyheter, vårt husorgan. Alla dessa funderingar virvlade runt
i mitt huvud medan Gustav fortfarande sov. Efter en stund lät jag mig uppfyllas av andra
tankar och uppgifter, tidningen föll i glömska. Någon timme senare kom jag till Gustavs
rum. Och där mötte mig morgonens andra chock. Den stora färgbilden satt nu på väggen, prydligt urklippt och uppklistrad. Under den hade Gustav skrivit ÅNGESTPORR!409

Enstaka bilder kunde alltså ha allt annat än trivial betydelse. Det sätt på vilket
bilderna presenterades bidrog givetvis också till hur de tolkades och till vilken
effekt de kunde få. I Expressen publicerades en med den i Dagens Nyheter publicerad snarlik bild tagen vid samma tillfälle, en bild som sånär på en smal högerspalt fyllde upp hela tidningens mittuppslag. ”Bilden av aids”, löd rubriken, ett
påstående som fördjupades i den i fetstil markerade ingressen. ”Döden är aids.
Aids är döden. I det svarta förseglade plastpaketet på rättsläkarstationen i Uppsala ligger den obducerade kroppen av en 25-årig man. Han orkade inte leva
längre när han fått veta att han smittats med aidsvirus”.410
Rädslan för aids kunde knappast uttryckas tydligare, en rädsla som, med
tanke på personalens klädsel, också kunde gälla en död kropp. Ett förstärkt
personligt skydd – heltäckande skyddsrock, munskydd, skyddsglasögon, stålhandske för att undvika skärsår etc. – betraktades av vissa som ett absolut krav
vid obduktion av smittade. Men eftersom smittstatusen i många fall inte var
känd, beklagade sig en av landets ledande rättsläkare i Läkartidningen 1986,
handlade det ofta om att försöka gissa sig fram i vilka fall extra försiktighetsåtgärder var nödvändiga. Situationen försvårades även av att vissa läkare, på sina
smittade patienters begäran, i dödsattesten valde att utelämna viss information
så att den bakomliggande dödsorsaken inte omedelbart skulle avslöjas. ”Måste
vi slänga in oss i kampen mot AIDS förutsättningslöst, med ögonbindel, och
riskera vår egen hälsa och kanske våra liv för de insjuknades anonymitet och
personliga integritet?”, frågade sig rättsläkaren. ”Och om vi ställer diagnosen,
skall läkaren förtiga den gentemot den insjuknades anhöriga? Om den sjuke
dör, skall vi då fortsätta tiga, och inte skriva bokstäverna AIDS på dödsbeviset?”411
Även inom begravningsbranschen var oron påtaglig. Vid hantering av avlidna med misstänkt aidsdiagnos råddes personalen av rättsläkare att använda
engångsskyddsrockar och plasthandskar. Transporter borde dessutom ske i en
tät bisättningssäck, tydligt märkt med gula textlappar med varningar om risk för
blodsmitta. Inte ens de närmaste borde på grund av möjlig smittorisk släppas

409 Gustav Jonsson, Britt Jonsson, Smittad. Ett personligt dokument (Stockholm: Tidens förlag, 1988),
s. 46, 111.
410 Jonas Sima, ”Bilden av aids” Expressen 8 februari 1987. Bilden var tagen av Rolf Hamilton.
411 Jovan Rajs, ”Vi kan inte bekämpa AIDS-epidemin med förbundna ögon – anonymitetsskyddet
kan vara en föra för vårdpersonalen”, Läkartidningen volym 83, nr 50 (1986), s. 4262–3.
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hela vägen fram. ”Anhöriga får titta men ej röra kroppen”, löd den formella
instruktion som hösten 1985 gick ut till landets begravningsbyråer.412
Den svarta plastsäcken blev en starkt kritiserad praxis. Inledningsvis hade
tillvägagångssättet uppfattas som en enkel och praktisk lösning på både hygienoch anonymitetsfrågan. Efterhand kom dock metoden att ifrågasättas och allt
mer betraktas som en eftergift åt dem som tyckte att hanterandet av avlidna
aidspatienter var obehaglig. Det var synnerligen olyckligt att begravningsentreprenörer genom plastsäcken bedömde patienten som ”mycket smittsam”, uttalade sig exempelvis en av landet ledande patologer i begravningsentreprenörernas egen tidskrift Memento 1987. Kritiken från smittade och sjuka var också
stark. ”Plastsäcken är omänsklig och djupt förnedrande, jag får dagligen höra
från HIV-smittade och AIDS-sjuka patienter vilken stor ångest de har inför att
hamna i en plastsäck”, citerades en sjuksköterska i Memento. ”Varför kan inte
dessa människor bli behandlade som andra?” Rutinen kunde även leda till att
avlidna inte sveptes (det vill säga att de inte som brukligt kläddes i vitt i samband med kistläggningen) även om det kunde ges ett sken av att så skett, exempelvis genom att begravningsbyråerna tog betalt för det. Eftersom man inte
kunde utgå från att de anhöriga kände till dödsorsaken, blev de inte heller alltid
upplysta om att kroppen låg inpacketerad i plast. När de anhöriga kom till visningen, beskrevs en konkret incident i Memento, fick de istället för den avlidne se
en mörk plastsäck där konturerna av en människa knappt ens kunde skönjas.
”Chocken blev obeskrivlig”.413
Trots en ökande kritik fortgick användningen av bisättningssäckar långt in
på 1990-talet.414 Etnologen Ingeborg Svensson menar att förklaringen till att
rutinen infördes, och att den trots starka protester kunde pågå under så lång tid,
bör sökas i en i samhället utbredd homofobi. De rymdlika kläderna, de svarta
säckarna, de gula varningslapparna, de komplicerade obduktionsrutinerna och
det villkorade avskedet, var alltså primärt relaterat till sexualitet, kön, makt och
identitet. ”Bortom anhörigas räckhåll, när heteronormativiteten kunde verka
oinskränkt, slog den över i en oförblommad homofobi”, skriver hon i en tillspetsad formulering. ”Den döda bögen var alltså i denna heteronormativa ordning något som man fobiskt stötte ifrån sig. Man försäkrar sig så att säga om att
’detta’ är inte jag. Därav det förpackade liket”.415
Tolkningen är dock onödigt snäv. För även om det finns många exempel på
hur ovärdig hanteringen av homosexuella mäns döda kroppar kunde vara,
412 Milan Varverius, ”Skydd mot AIDS – aktuellt också inom begravningsbranschen”, Memento
nr 3 (1985), s. 13. Fetstil i original.
413 Anita Lindhagen, ”Plastsäcken omänsklig och förnedrande” Memento nr 4 (1987), s. 4.
414 Se exempelvis Anders Eklund, Bo Ask, Maud Trolle, ”Svar på ’Noterat’ i Memento nr 1/91”,
Memento nr 2 (1991), s. 2. Osign., ”Inga hinder avlägsna plastsäcken”, Memento nr 3 (1991), s. 19.
Kerstin Carlsson, ”Begravningsentreprenör protesterar mot Stockholms Rätts. Ovärdig behandling av hivpositiva”, Memento nr 3 (1991), s. 22. Se även Silvia Sjödahl, ”Respekten för döden”, i
Sex. En politisk historia, red. Stina Andersson, Silvia Sjödahl (Stockholm: AlfabetaAnamma/RFSU,
2003), s. 224–8.
415 Svensson (2007), s. 77–8.
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Bild 2:18. Rädsla för smitta
kunde leda till omfattade
försiktighetsåtgärder. Ur
Svensk Polis nr 10 (1987).

måste analysen nyanseras och relateras till ett mer komplext historisk sammanhang där rädslorna inte enbart – eller i vissa fall främst – var kopplade till homofobi. Inom polisen var till exempel rädslan för smittspridning från i första
hand narkomaner mycket konkret, medialt förstärkt av uppgifter om spottande,
bitande och kanylstickande missbrukare vilka använde hot om smittoöverföring
som ett vapen.416 Situationen var så uppjagad att centrala polismyndigheter 1986
416 Det förekom till och med uppgifter om att poliser trätt en plastpåse över huvudet på den
gripne för att skydda sig från smitta. Hoten togs vid enstaka tillfällen till domstol och ledde i
åtminstone ett fall till en fällande dom. Jag har dock inte hittat några uppgifter på att svenska
poliser smittats i sin tjänsteutövning. Arne Wirén, ”Polisen i Stockholm efter aids-hotet: Nu blir
det skyddshandskar i alla lägen”, Expressen 29 september 1985. Anders Leopold, ”Aidssmittad
hotar polisen med sitt blod” Expressen 29 mars 1987. Katarina Hjördisdotter, ”Spottade på polis –
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presenterade ett speciellt skyddsutrustningspaket bestående av desinfekterande
Alcogel, skyddshandskar, heltäckande overall, visir, mun- och skoskydd.417
Det fanns också mer specifikt historiska skäl kunde understödja en känsla av
försiktighet. En omfattande smittspridning av hepatit B hade under 1970-talet
blivit ett växande arbetsmiljöproblem inom den svenska narkomanvården.
Även bland sjuk- och tandvårdspersonal kom ett förhållandevis stort antal personer att smittas innan man utvecklat tydliga rutiner som skydd för smittoöverföring.418 När man nu återigen hade att göra med en tidigare okänd infektion, en
infektion som dessutom tycktes ha ett likande spridningsmönster, valde därför
många att ta det säkra före det osäkra. Eller som det hösten 1986 formulerades
i Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om skydd mot blodsmitta. ”Humant
immunbrist virus har betydligt lägre smittsamhet än hepatit B. Eftersom konsekvenserna av denna infektion är mycket allvarliga är det dock viktigt att iaktta
samma skyddsåtgärder”.419
En sjukdom till både kropp och själ
Från mitten av 1980-talet ökade de medicinska kunskaperna om den nya infektionen snabbt. Uppfattningen att endast en mindre del av dem som smittats till
sist skulle insjukna övergavs i takt med att antalet sjuka blev allt fler. Att en
majoritet av dem med antikroppar, sannolikt alla, till sist skulle nå infektionens
slutstadium framstod för de insatta över tid allt mer som ett faktum. En omfattande amerikansk undersökning av epidemins första halvdecennium bekräftade
sommaren 1986 det alla egentligen redan visste: ett år efter diagnos hade var
fjärde aidspatient avlidit, efter två år hade andelen ökat till varannan och nådde,
sett över fem år, nära ett hundra procent.420 De nya siffrorna visade alltså svart
på vitt att situationen var betydligt värre än vad man så sent som för bara något
år tidigare vågat eller velat inse.
Den tilltagande försämringen av immunsystemet hade också länge stått i
centrum för uppmärksamheten. Under andra hälften 1985 stod det dock allt
fick fängelse”, Svenska Dagbladet 16 april 1987. Sigge Sigfridsson, ”Polisens vapen mot aidssmittade. En plastpåse över huvudet på den gripne”, Aftonbladet 25 juni 1987. Christina Kellberg,
”Polisen behöver HIV-skydd”, Dagens Nyheter 19 mars 1988.
417 Det är dock svårt att veta i vilken utsträckning utrustningen verkligen kom till praktisk användning (den dömdes exempelvis ut av läkare som både olämplig och onödig). Men endast det
faktum att den togs fram visar ändå hur reellt hotet om smittspridning uppfattades vara. Katarina
Pettersson, ”Är AIDS bara ett storstadsproblem?”, Svensk Polis nr 1 (1986), s. 7. Gunnar Ridderström, ”Så skyddar vi oss mot AIDS”, Svensk Polis nr 10 (1987), s. 11.
418 Brith Christenson, ”Skattningen av hepatit B – en modell för skattning av den framtida HIVepidemin”, Läkartidningen volym 84, nr 48 (1987), s. 4037-41. Lars G. Burman, Birgitta Fryklund,
Thomas Linglöf, ”Sjukvårdspersonal vaccineras mot hepatit B”, Läkartidningen volym 93, nr 7
(1996), s. 566.
419 AFS 1986:23. Skydd mot blodsmitta. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om
skydd mot blodsmitta samt allmänna råd om tillämpning av föreskrifter, s. 6.
420 Osign., ”Nära 90 procent av AIDS-drabbade döda inom fem år”, Läkartidningen volym 83,
nr 36 (1986), s. 2946.
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mer klart att inte enbart de för immunsystemet så centrala T-cellerna kunde
infekteras. Vissa typer av hjärnceller tycktes också särskilt utsatta. Men då även
makrofagerna – en typ av vita blodkroppar som finns i de flesta av kroppens
vävnader – kunde angripas var det tydligt att immunbrist inte var den enda av
infektionens mer direkta medicinska effekter.421
Att många aidssjuka fick olika neurologiska och neuropsykiatriska symtom
hade varit känt sedan länge: personlighetsförändring och minnesstörningar
ansågs tidigt höra till de symtom som den smittades anhöriga först lade märke
till.422 Under början av 1986 verifierade dock en omfattande amerikansk obduktionsstudie att nästan alla som avlidit till följd av aids, förutom immundefekter, dessutom hade tydliga och i vissa fall mycket svåra hjärnskador.423 I ett
mer kliniskt sammanhang var dock gränsdragningen mellan primära skador och
symtom (det vill säga orsakade av att viruset infekterade vävnad i hjärnand direkt) och sekundära (det vill säga orsakade av opportunistiska infektioner eller
andra konsekvens av det nedsatta immunsystemet) svårare att göra. Termen
”the AIDS dementia complex” kom därför att användas som en samlande beteckning på olika hjärnsjukdomar och beteendeförändringar som – direkt eller
indirekt – ansågs hänga samman med hivinfektionen.
Demensutvecklingen inleddes i de flesta fall smygande. Men den individuella
variationen var, som alltid när det gällde aids, stor. Symtom kunde därför lika
gärna utvecklas abrupt, i extrema fall under loppet av bara några få dagar. Försämrad minnes- och koncentrationsförmåga var ofta ett av de första tecknen.
Patienter på väg att insjukna klagade ofta över svårigheter att erinra sig aktuella
händelser, att minnas vad de gjort tidigare under dagen eller veckan. Andra fick
problem följa längre samtal eller skrivna texter, något som ledde till att många
efter en tid helt upphörde att läsa. När även andra typer av orienteringsproblem
i tid och rum tillkom, blev det sociala samspelet med andra allt mer lidande. Till
följd av de minskade kommunikativa färdigheterna blev en del apatiska och
tillbakadragna, ett beteende som åtminstone i ett inledningsskedet lätt kunde
misstas för ett reaktivt depressionssymtom. I enstaka fall kunde även mer dramatiska symtom förekomma, då som oroliga psykostillstånd med hallucinationer och vanföreställningar, även om de överlag var betydligt mindre vanliga än
de mer dämpande, passiviserande effekterna av demensens progression. Även
motoriken kunde påverkas på ett dramatiskt sätt. Balansrubbningar, avklingande muskelstyrka, bristande koordination, förlorad finmotorik och skakningar
förekom. Också talet kunde förändras. Periodisk dysartri var inte ovanligt, det
vill säga uttalssvårigheter och sluddrighet som tillsynes slumpmässigt kunde
komma och gå. Demenstillståndet blev som regel snabbt terminalt. Varannan
patient utvecklade en svår, total demens redan inom två månader efter symGrmek (1990), s. 94.
Yngve Karlsson, ”Var observant på de tidiga symtomen. Smittade kan dyka upp var som
helst”, Läkartidningen volym 82, nr 47 (1985), s. 4124.
423 Eva Maria Fenyö, ”Forska mer om immunsystemet och CNS-effekter! Sverige behöver nytt
säkerhetslaboratorium”, Läkartidningen volym 83, nr 10 (1986), s. 873.
421
422
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tomdebut. I genomsnitt levde patienterna i sina demenstillstånd några månader
men precis som när det gällde infektionen i övrigt varierade livslängden starkt
från individ till individ, från ett par veckor upp till ett år. ”Innan de avled hade
de flesta blivit totalt dementa och förlorat alla intellektuella och sociala förmågor”, kommenterade en neuropsykolog den samlade bilden av sjukdomen i
Läkartidningen sommaren 1987. ”De var mot slutet i regel vakna med vidöppna
ögon och stirrande blick, likgiltiga inför sin sjukdom och sin omgivning”.424
Aids framstod som en kroppsligt och själsligt fullständigt skoningslös sjukdom. I epidemins spår förekom dessutom en rad psykiatriska tillstånd som
visserligen kunde kopplas samman med hiv och aids men som inte nödvändigtvis hade sitt ursprung i en konstaterad hivinfektion. Hos en del kunde oron för
aids bli så pass stor att det var befogat att tala om ”AIDS-fobi”, skrev psykiatern Birgitta Alexius i Läkartidningen hösten 1986.
AIDS-fobin utvecklas successivt under flera månader. Patienterna kan kontrollera pulsfrekvens och temperatur flera gånger dagligen. De tycker sig kunna känna svullna lymfkörtlar och undersöker tvångsmässigt, ofta framför en spegel, om de fått några hudförändringar som skulle kunna vara orsakade av en HIV-infektion. De kräver gång på gång
HIV-test, trots att tidigare prov varit negativa och de inte utsatts för smittrisk sedan föregående provtagningstillfälle.

Prognosen var dock i de flesta fall god. Flertalet kunde lugnas genom samtal
och information, om det inte räckte, samtalsterapi kombinerat med antidepressiv medicin. Ett annat, betydligt mer allvarligt tillstånd var ”AIDS-panik”:
AIDS-panik har definierats som ett speciellt beteendemönster hos personer som varit utsatta för smittrisk. Patienterna, som ej är HIV-positiva, söker läkare för att få HIV-test
taget så snart de fått några symtom som kan förekomma vid HIV-infektion. Patienterna
är i allmänhet bi- eller homosexuella män, men även andra patientkategorier – till exempel heterosexuella män som haft kontakt med prostituerade kvinnor – förekommer.
AIDS-panik är ett mer akut tillstånd än AIDS-fobi och utlöses av ett påtagligt somatiskt symtom såsom influensa med feber, upprepade hostattacker eller ett blåmärke, som
av patienten uppfattas som Kaposis sarkom. En del patienter förbättras snabbt – efter ett
par dagar – genom stödjande samtal medan andra kan få psykosgenombrott.425

Även flykten kläddes i kliniska termer. ”LAS-ångest” var ett begrepp som lanserades för att fånga in de individer som var utsatta för smittrisk och som hade
tydliga somatiska symtom men som ändå undvek att ta kontakt med sjukvård
eftersom de inte ville få sin diagnos bekräftad.426 Människors oro för hiv och
424 Håkan Eriksson, ”Neuropsykologiska rubbningar hos HIV-smittade”, Läkartidningen volym
84, nr 25 (1987), s. 2200–2.
425 Birgitta Alexius, ”Psykiatriska symtom relaterade till HIV-epidemin. Två fallbeskrivningar av
psykosgenombrott”, Läkartidningen volym 83, nr 46 (1986), s. 3912–5.
426 Björn Alme, m.fl., ”HIV-infektion och narkomani”, Läkartidningen volym 84, nr 4 (1987),
s. 215. LAS var en av de beteckningar som användes om ”förstadierna” till aids, det vill säga att
individen hade symtom på infektionen men att diagnosen aids inte formellt kunde ställas.
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aids måste alltså tas på största allvar, konstaterade Alexius. Situationen var samtidigt svårbedömd då psykiatriska symtom faktiskt också kunde vara en indikation på att infektionen påverkat hjärnan, en infektion som i vissa fall inte ens
behövde vara känd för den som drabbats. Som en konsekvens hade därför
erbjudandet om antikroppstest sedan januari 1986 gjorts till rutin för alla intagna patienter vid Karolinska institutets psykiatriska klinik vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Även vid klinikens akutmottagning erbjöds antikroppstest
regelmässigt till samtliga sökande med ”känt riskbeteende”, skrev Alexius. Följsamheten var också mycket god. Av sammanlagt fyra hundra tillfrågade hade
endast ett fåtal avböjt att låta testa sig.427
I efterhand är det naturligtvis svårt att avgöra ifall patienterna, trots att testet
genomfördes först efter en tydlig förfrågan, upplevde frivilligheten som reell.
Det går därför inte att utesluta att erbjudandet inte upplevdes som något förväntat, rent av ett krav. Ett genomgånget test kunde därför även vara en del av
en patientstrategi för att vara läkaren till lags, exempelvis för att öka möjligheterna till avdelningsinläggning eller åtråvärd medicinering. Även det faktum att
det i många fall rörde sig om patienter som sökte sig akut till en av landets
största psykiatriska mottagningar reser frågetecken: Var alla tillfrågade verkligen
i stånd att fatta ett genomtänkt beslut? Kan maktobalansen mellan läkare och
patient ha påverkat utfallet? Frågorna måste ställas. För samtidigt som Birgitta
Alexius i sin text i Läkartidningen starkt underströk att testförfarandet byggde på
informerat samtycke, ger hennes bredare resonemang uttryck för en mer omfattande ambition. ”Tidigare ingick Wassermanprov bland intagningsproven vid
samtliga sjukhus i Sverige”, avslutade hon sin artikel. ”HIV-infektion kan på
samma sätt som lues [syfilis] ge symtom från många organsystem, och HIVsmitta borde därför uteslutas vid alla utredningar – i varje fall på patienter under
60 år – vid samtliga sjukvårdsinrättningar i Sverige”.428
En önskan om rutinmässiga tester i samband med sjukhusbesök var också
utbredd, inte minst bland svenska läkare.429 Efter ett uppmärksammat fall på då
en 60-årig kvinna i samband med en omfattande operation inte meddelat sjukhuspersonalen att hon var smittad, uttalade även Socialstyrelsens generaldirektör Maj-Britt Sandlund att det inte var orimligt att som praxis antikroppstesta
alla patienter innan operation.430 ”En allmän uppfattning tycks vara att rutinmässiga HIV-test bör tas på patienter före planerade operationer”, skrev också
Läkarförbudet i en ledare i Läkartidningen sommaren 1987. Läkarförbundet
avrådde dock starkt från förslaget då det enbart skulle ge en falsk känsla av
trygghet. Istället sågs ökade kunskaper och förbättrade smittskyddsrutiner vara
Alexius (1986), s. 3915.
Ibid.
429 Se exempelvis Jespen Möller-Nielsen, ”Obligatoriskt aids-test preoperativt”, Läkartidningen
volym 84, nr 21 (1987), s. 1840. TT, ”Testa alla som läggs in på sjukhus”, Dagens Nyheter 28 april
1987.
430 Thomas Sjöberg, ”Socialstyrelsens generaldirektör. Aidstesta alla inför operation”, Dagens
Nyheter 7 juli 1987.
427
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det bästa sättet att stilla den stora oro som uppenbart fanns.431 Uttalandet kom
dock först efter det att frågan hade varit uppe till diskussion vid Läkarförbundets fullmäktigemöte där krav på allmänna och obligatoriska tester i samband
med vård hade framförts i en motion. Men rutinmässiga tester var inte bara
kostsamma och ineffektiva utan framförallt etiskt starkt tveksamt, argumenterade de som talade mot motionen. Och om man drev igenom förslaget, hur
skulle man då bemöta de krav som sannolikt snabbt skulle resas på att även
sjukvårdspersonal – av patientsäkerhetsskäl – borde tvingas genomgå test innan
patientkontakt?432 Men trots att Läkarförbundet med stor majoritet avslog förslaget fortsatte frågan att väcka engagemang. I februari 1988 uttalade därför
Socialstyrelsen till sist att man, trots vad som tidigare möjligen antytts, inte ansåg att det var rätt att rutinmässigt införa hivtest i samband med sjukvård eller
behandling.433
Ett ökat uppmärksammande av de neurologiska symtom som sjukdomen
ofta förde med sig hade även en mer samhällelig dimension. Problemet kunde
vara betydligt större än vad man tidigare trott, argumenterade neuropsykologen
Hans Eriksson sommaren 1987. Dels på grund av att de neurologiska komplikationerna inte getts tillräcklig uppmärksamhet. Dels för att psykiska störningar
generellt sett var underdiagnostiserade, inte minst hos patienter med allvarliga
och komplicerade sjukdomar. Samhället befann sig därför i en svår knipa, fortsatte Eriksson. Inom vilka yrken innebar även mindre hjärnskador en helt oacceptabel risk? Kunde samhället tolerera att smittade piloter, flygledare eller
yrkeschaufförer riskerade att utveckla beteenderubbningar, koncentrations- eller
perceptionsproblem? Skulle även svenska arbetsgivare – som British Airways
redan gjort till rutin – börja kräva obligatoriska tester vid nyanställning? Och
hur skulle man hantera de fall där en smittad på grund av infektionens neuropsykologiska påverkan inte lade märkte till symtomen och därmed kunde
utgöra en fara för andra?434
Resonemanget drogs alltså lätt till sin spets. Samtidigt fanns det även i media
rapporter om flera konkreta fall där smittade fråntagits arbetsuppgifter och till
och med tvingats lämna sina arbeten då deras antikroppsstatus blivit känd.435
431 Ledare, ”Rutiner för HIV?”, Läkartidningen volym 84, nr 30–31 (1987), s. 2387. Exempelvis
beslöt Svensk ortopedisk förening att verka för obligatoriska tester inför operation, se Göran
Sjödén, ”Vad gör läkarförbundet mot HIV-epidemin”, Läkartidningen volym 84, nr 34 (1987),
s. 2550.
432 Osign., ”Obligatoriskt HIV-test före kirurgi avvisades”, Läkartidningen volym 84, nr 26–27
(1987), s. 2249.
433 Se exempelvis Håkan Arvidsson, ”HIV-smitta och operation – risk för både patient och personal”, Läkartidningen volym 84, nr 34 (1987), s. 2570. Lars G. Boman, ”HIV-testning av patienter
och personal vore idag slöseri med resurser”, Läkartidningen volym 84, nr 36 (1987), s. 2764–5.
Osign., ”Socialstyrelsen: Nej till allmänna HIV-test vid intagning till sjukvård”, Läkartidningen
volym 85, nr 9 (1988), s. 681.
434 Eriksson (1987), s. 2200–2. Håkan Eriksson, ”HIV ger tidiga hjärnskador”, Dagens Nyheter
10 september 1987.
435 Osign., ”Var det rätt att bryta sekretessen? Oenig nämnd gav erinran för ingripande mot HIVsmittad flygare”, Läkartidningen volym 85, nr 46 (1988), s. 3973–6. Även utlänska förhållanden
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Även om arbetsmiljöverket i ett policydokument underströk att det tvärtom var
”angeläget att stödja de smittade bl.a. genom att låta dem behålla sina arbetsuppgifter”, innebar hiv en utmaning av såväl arbetsplatsens vardagssolidaritet
som arbetsmarkandens formella organisering.436 Situationen uppfattades som,
åtminstone potentiellt, så pass allvarligt att representanter för arbetsmarknadens
parter tillsammans med aidsdelegationen hösten 1987 samlades för en central
överläggning om hur man skulle gå tillväga. Strax därefter bildades även en
särskild referensgrupp – Arbetslivsgruppen – under delegationen med syfte att
fördjupa sammarbetet.437 Något halvår senare presenterades också ett partsövergripande niopunktersprogram i vilket arbetsgivarnas, de fackliga organisationernas och företagshälsovårdens ansvar liksom smittade anställdas rättigheter
tydliggjordes. I programmet betonades det att det var upp till den smittade själv
att avgöra om man ville berätta om sin smittstatus eller inte och att smittade,
om de valde att berätta, inte skulle riskera omplacering eller uppsägning. Oro på
arbetsplatserna skulle vidare förebyggas genom utbildnings- och informationsinsatser, diskriminering aktivt motarbetas och hälsokontroller som innefattade
hivtest endast användas i undantagsfall.438 Men ambitiösa policydokument riskerade samtidigt bara bli tomma ord om viljan saknades, skrev LO:s ordförande
Stig Malm. Aids var därmed ett test inte bara för enskilda arbetsgivare och arbetstagare utan för hela den svenska arbetsmarkanden och dess styrande samverkansmodell. ”Det gäller att skapa en beredskap och en insikt om att vi alla
har ett ansvar och att vi alla berörs”.439
Även de svenska arbetsplatserna kom alltså att bli en arena i det svenska
aidsarbetet. Men också ur ett mer avgränsat medicinskt perspektiv kom hjärndiskuterades, se exempelvis Eric Jannerfedt, ”HIV i arbetslivet – amerikanska erfarenheter”,
Läkartidningen volym 85, nr 4 (1988), s. 233–4.
436 Ricardo Edström, Eric Jannerfeldt, Kurt Baneryd, ”Policydokument från arbetarskyddsstyrelsen. Ökad beredskap för HIV-problem i arbetslivet. Enbart smitta inget skäl för omplacering”,
Läkartidningen volym 84, nr 30–31 (1987), s. 2434.
437 AD protokoll 3–4 oktober 1987, ADA F 9:1. Med i gruppen satt representanter från delegationen, LO, TCO, SACO/SR, Svenska arbetsgivareföreningen, Landstingsförbundet, Kommunförbundet, Arbetsmarknadsdepartementet, Skolöverstyrelsen, Statshälsan, Överbefälhavaren,
Skolöverstyrelsen, Universitetshögskoleämbetet, Statens arbetsmarknadsnämnd, Arbetsgivarföreningen SFO, Kriminalvårdstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Statens arbetsmiljönämnd. Aidsdelegationen och dess kansli fungerade som samordnare och gav även konkreta råd exempelvis gällande fakta i informationsmaterialet och formuleringar i policyfrågor. Se AD protokoll den
16 december 1987, ADA F 9:1.
438 Ylva Brune, Titti Hasselrot, HIV. Arbetslivet och kamraterna (Stockholm: Brevskolan, 1988),
s. 25–8. Många aktörer arbetade också fram egna handlings- och informationsprogram. Se exempelvis Tjänstemännens Centralorganisation, Hiv på jobbet (Stockholm: TCO, 1988). Svenska arbetsgivarföreningen, Vad arbetsgivaren bör veta om HIV och AIDS (Stockholm: SAF, 1988). Statshälsan och Statens arbetsmiljönämnd, HIV i arbetslivet. Policy för den statliga sektorn (Stockholm: Statens
arbetsmiljönämnd, 1987). Svenska kommunförbundet, HIV/AIDS. Kommunala perspektiv (Stockholm: Kommunförbundet, 1988). Arbetarskyddsnämnden, Om HIV och aids på jobbet (Stockholm:
Arbetarskyddsnämnden, 1988). Osign., ”Nu ska informationen ut på arbetsplatserna!”, Kampen
mot AIDS, nr 7 (1988), s. 12–3. Osign., ”Nu måste vi slåss på arbetsplatserna!”, Kampen mot AIDS,
nr 8 (1988), s. 4–5.
439 Citerat ur Brune, Hasselrot (1988), s. 25.
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skador och nervförändringar att betraktas som en allt större utmaning. Sommaren 1988 konstaterade också amerikanska läkare att hiv snart skulle komma att
passera MS, multipel skleros, som den vanligaste bakomliggande orsaken till
neurologiska symtom bland yngre och medelålders amerikaner, en iakttagelse
som enligt flera läkare föranledde en ökad vaksamhet också i Sverige.440
Infektionen hade dock inte bara ett ovanligt brett kliniskt spektrum. Den
uppvisade även tydliga variationer relaterade till ålder och kön.
Den epidemiologiska situationen hade medfört att erfarenheterna i huvudsak
baserats på insjuknandet hos vuxna män. Tidigt stod det dock klart att symtombild och infektionsutveckling kunde vara annorlunda hos kvinnor. Osäkerheter fanns exempelvis hur infektionen påverkade en eventuell graviditet. Indikationer fanns dock på att infektionsförloppet påskyndades samtidigt som risken för att även barnet skulle komma att smittas, under graviditeten eller i samband med förlossningen, var stor. Svenska läkare avrådde därför kvinnor som
smittats från att skaffa barn. I de fall där en smittad kvinna ändå blev gravid,
som några läkare formulerade i Läkartidningen sommaren 1987, borde den
svenska sjukvården ”aktivt” rekommendera ett avbrytande av graviditeten.
Andra menade istället att kvinnorna, trots riskerna, inte skulle ”tvingas” till
abort utan i stället stödjas i sin svåra situation. Från samhällets sida fanns dock
ett starkt stöd för ett avbrytande, och det även om graviditeten eller smittan
upptäcktes sent. Socialstyrelsen medgav rutinmässigt abort för hiv-positiva även
efter den 18:e graviditetsveckan, något som annars var ovanligt. Om graviditeten fullföljdes var det givetvis viktigt att risken för smittoöverföring kunde minimeras. Exempelvis borde kejsarsnitt om möjligt undvikas, även amning avråddes starkt. Det var också svårt att via ett antikroppstest avgöra vilka barn
som smittats då alla barn vid födseln hade antikroppar från modern i blodet.
Först efter två års ålder ansåg man sig vara säker på ifall smittan överförts eller
inte.441
Men det var långt ifrån alltid som det verkligen behövdes ett bekräftande antikroppstest. Infektionens konsekvenser var om möjligt än vidrigare hos barnen. Sjukdomsförloppet gick i regel också snabbare än hos vuxna. Barn som
smittats under fosterlivet eller i samband med förlossningen uppvisade exempelvis ofta tydliga infektionssymtom redan innan ett års ålder. Svårbehandlade
bakterieinfektioner och en komplicerad lungsvikt var bara några av de många
livshotande symtom som till följd av immunförsvagningen kunde drabba även
440 Anders Sönnerborg, Lennart Wetterberg, ”HIV-infektion i nervsystemet – patogenes, klinik
och diagnostik”, Läkartidningen volym 85, nr 12 (1988), s. 1053–5. Krister Kristensson, ”HIVskador i hjärnan växande neurologiskt problem”, Läkartidningen volym 85, nr 32–33 (1988),
s. 2526. Karin Samuelsson, Knut Lidman, ”HIV bör hållas i åtanke vid oklara neurologiska tillstånd”, Läkartidningen volym 85, nr 44 (1988), 3674–5.
441 Bo Anzén, Knut Lindman, ”HIV-infekterade kvinnor – en översikt”, Läkartidning volym 84,
nr 32–33 (1987), s. 2490. Marianne Forsgren, m.fl., ”HIV-infektion hos gravida kvinnor och
deras barn”, Läkartidningen volym 85, nr 25 (1988), s. 2270–5. Se även Monika Trozell, ”HIVsmittade kvinnor ska inte tvingas till abort”, Vårdfacket nr 21 (1987), s. 18–20. Osign., ”Huddinge
sjukhus stöttar gravida HIV-smittade kvinnor”, Socialnytt nr 5 (1987), s. 40–2.
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mycket små barn. I regel växte också barn som infekterats långsammare än
osmittade. Framförallt blev barnens huvudmått mindre, något som ansågs tyda
på att hjärnan utvecklades sämre på grund av infektionen. De neurologiska
symtomen blev också över tid allt mer påtagliga med försenad psykomotorisk
utveckling och, när barnen blev lite äldre, förlust av förvärvade färdigheter.
Vissa barn drabbades även av tetrapares, det vill säga en förlamning av både
armar och ben. Opportunistiska infektioner utgjorde tillsammans med hjärnsjukdomar och lunginflammation den vanligaste dödsorsaken. Även sedan man
lärt sig hantera flera av svåra initiala infektionsproblemen, hade man svårt att
klara barnens överlevnad på sikt. Barn som smittats under fosterlivet dog därför, trots både omfattande och tidiga behandlingsinsatser, oftast innan fem års
ålder.442
Utvägar: behandlingsförsök och vaccin
Infektionen kunde alltså leda till en rad allvarliga men individuellt sett varierande somatiska, psykiatriska och neuropsykiatriska symtom. Sjukdomens
dystra prognos och vidare smittspridningen gjorde också situationen mer akut.
Behovet av en effektiv behandling och ett vaccin kunde knappast vara större.
Hos både läkare och patienter fanns därför en jämförelsevis stor öppenhet
för att pröva olika terapeutiska alternativ. De medicinska behandlingsförsöken
riktades dels mot själva viruset genom olika försök att begränsa dess möjlighet
till förökning och tillväxt, dels mot att mildra infektionens följder genom att
behandla de olika sjukdomstillstånd och symtom som följde i dess spår.443 Vid
sidan av mer etablerade antivirala och immunstärkande preparat (som Foscarnet, Suramin, Ribavin, Ansamycin och Interferon) användes tidigt mer experimentella substanser (som cyklosporin, HPA 23, peptid T, AL-721 och DDC).
Men oavsett preparat var behandlingseffekten på sin höjd ”svårbedömd”, som
det uttrycktes i Läkartidnigen i maj 1985. Försöken kantades dessutom av en rad
praktiska problem. Vissa läkemedel måste ges intravenöst flera gånger i veckan
medan andra, speciellt de mer experimentella substanserna, knappt gick att få
fram i tillräckligt stor mängd.444 Svårigheterna hängde också samman med virusets komplicerade biologi. Som andra retrovirus byggdes det in i den mänskliga
442 Ann-Britt Bohlin, Gunilla Larsson, ”AIDS – även barnen drabbas” Läkartidningen volym 83,
nr 46 (1986), s. 3917–7. Socialstyrelsen, ”Barn till HIV-infekterade mödrar. Rapport från tre
seminarier hösten 1987”, Socialstyrelsen redovisar 1988:21 (Stockholm: Socialstyrelsen, 1987). Osign.,
”Risk att HIV-smittade barn blir isolerade”, Socialnytt nr 5 (1987), s. 38–9. Gunilla Lidin-Janson,
”Hur tar vi hand om HIV-smittade barn? Vanliga hygienrutiner kan förenas med ömhet”, Läkartidningen volym 85, nr 50 (1988), s. 4410.
443 Birgitta Wahren, ”Behandlingsvägar vid LAV/HTLV-III- infektion”, Läkartidningen volym 83,
nr 3 (1986), s. 89–91.
444 Citat ur Sönnerborg, Julander (1985), s. 1880. Se även Lennart Wetterberg, ”Ny princip kan
prövas vid behandling av AIDS. Peptid kan blockera cellers receptor för HIV”, Läkartidningen
volym 83, nr 49 (1986), s. 4189–91. Bo Lennholm, ”Försiktig optimism om att läkemedel kan
bromsa HIV-smittan i kroppen”, Läkartidningen volym 84, nr 39 (1987), s. 3119–21.
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arvsmassan, i genomet. Att ett botemedel snabbt skulle finnas framstod därför
som orealistiskt, rent av utsiktslöst. ”Den etablerade latenta LAV/HTLV-IIIinfektionen är ytterst svår, troligen omöjlig att bota”, konstaterade virologen
Britta Wahren i en dyster sammanställning av det internationella forskningsläget
i januari 1986.445
Insatserna fick därför i första hand inriktas på att försöka begränsa infektionens effekter, i första hand dess möjlighet till tillväxt. Lika förvånande som
hoppingivande var därför de tidiga amerikanska behandlingsförsök som gjordes
med azidothymidin, mer känt som AZT. Substansen hade syntetiserats under
tidigt 1960-tal och tidigare använts i ett misslyckat försök att behandla cancer.
Redan i februari 1985 lyckades dock forskare knutna till det amerikanska National Cancer Institute (NCI) visa att ämnet hade en stark antiviral effekt. Resultatet från den första kliniska studien var förbluffande: hos femton av nitton
försökspatienter lindrades flera av infektionssymtomen markant efter bara
några veckors behandling. Strax därefter genomfördes en utökad studie som,
efter påtryckningar från både aktivister och läkare, avbröts i förtid. Det ansågs
inte etiskt försvarbart att undanhålla kontrollgruppen en behandling som så
uppenbart ledde till ökad livskvalitet och en kraftigt minskad dödlighet. I mars
1987 godkände amerikanska myndigheter – efter mindre än två år och utan de
rigorösa (men tidskrävande) tester som vanligtvis krävdes – att zidovudin, som
substansen döpts om till, fick användas för behandling av hivinfektion.446
Utvecklingen hade varit sensationell. Vanligtvis tog det ungefär ett decennium för att få ett nytt preparat godkänt för försäljning. I diskussionen hade
samtidigt en rad mer principiella men svåra frågeställningar tydliggjorts. Vilka
överväganden och vems röst skulle väga tyngst när det gällde experimentell,
kostsam och riskfylld behandling av livshotande sjukdomar? Skulle avgörandet
ligga hos myndigheterna, läkemedelsforskarna, den behandlande läkaren eller
kanske hos den patient vars liv var satt på spel? Och vad skulle sättas främst om
man blev tvungen att välja, att rädda enskilda liv idag eller möjligheten att samla
ny kunskap med potentialitet att rädda fler liv i morgon?447
I Sverige inleddes behandlingsförsök med Retrovir, det produktnamn som
kom att användas i Sverige, i februari 1987. Förskrivningen var dock till en
början starkt begränsad. De medicinska riskerna med det, trots allt, starkt toxiska preparatet inte helt utredda. Därtill var tillgången på preparatet begränsat
och kostnaden för behandlingen hög (varje årsdos kostade ca hundra tusen
kronor per patient). Efter något år, och efter protester från både läkare och

445 Birgitta Åsjö, m.fl., ”LAV/HTLV-III – nya rön om egenskaper, isolering, vaccination och
terapi”, Läkartidningen volym 82, nr 20 (1985), s. 1873. Britta Wahren, ”Behandlingsvägar vid
LAV/HTLV-III-infektion”, Läkartidningen volym 83, nr 3 (1986), s. 89.
446 Se exempelvis Epstein (1996), s. 191–207.
447 Jfr Harry M. Collins, Trevor J. Pinch, ”ACTing UP: AIDS cures and lay expertise” i The Golem
at Large (Cambridge: Cambridge University Press, 1998), s. 126–50.

239

patienter, kom dock behandlingen de behövande till del.448 Framgångarna ledde
dock till att Astra, det svenska läkemedelsföretag som stod bakom medicinen
Foscarnet och som så sent som hösten 1986 inlett en storsatsning på hiv, i april
1988 meddelade att man med omedelbar verkan avbröt alla forskningsansträngningar. Beslutet väckte ett nationellt ramaskri. För trots att alla forskningsresultat skänktes bort gratis, uppfattades Astras agerande som ett svek
mot såväl de sjuka som mot svensk läkemedelsforskningstradition.449
Relativt omgående stod det dock klart att Retrovir inte var någon undermedicin. De positiva effekterna minskade över tid och biverkningarna var ibland
så svåra att behandlingen måste avbrytas. Själva behandlingsproceduren var
dessutom omständlig eftersom medicinen måste tas enligt ett strikt schema där
missade doser ledde till virustillväxt och ökad risk för resistens. Eftersom viruset dessutom fanns kvar i kroppen var behandlingen livslång samtidigt som den
behandlade bedömdes vara fortsatt smittsam. Läkemedlet var dock det enda
som skulle komma att finnas till hands under överskådlig tid, spådde SBL:s Lars
Olof Kallings sommaren 1988. Det fanns få andra potentiella läkemedel och
hoppet fick därför ställas till de försök som pågick att kombinera Retrovir med
andra typer av läkemedel för att på så sätt förhindra olika steg i virusets förökningsprocess. Trots att infektionen sannolikt inte skulle kunna gå att bota på
många år, fortsatte Kalling, fanns det ändå en viss optimism om att man på lite
sikt skulle kunna få fram en behandling som skulle kunna fördröja eller till och
med helt förhindra ett insjuknade i aids.450
På ett mer generellt plan innebar dock epidemin att den virologiska forskningen världen över i ett slag fick markant ökade resurser. Resultatet lät inte
heller vänta på sig: de virologiska kunskaperna om det nya viruset växte explosionsartat.451 Svårigheterna att få fram ett säkert och effektivt vaccin blev allt mer
uppenbara. Förutom de specifika problem som hängde samman med att det var
448 Emily von Sydow, ”Klartecken för första aidsmedicinen”, Svenska Dagbladet 9 maj 1987. Otto
Paulsen, ”Inskränkt rätt ordinera Retrovir vid aids skapar etiska och praktiska problem i onödan”,
Läkartidningen volym 84, nr 52 (1987), s. 4408. Anders Rane, ”Kommentar från socialstyrelsen:
Tillgången på Retrovir var begränsad. Kliniska studier måste gå i första hand”, Läkartidningen
volym 84, nr 52 (1987), s. 4408–9. Nils Jansson, ”Ge AZT till alla smittade!”, Dagens Nyheter
13 april 1988.
449 Inger Atterstam, ”Astra storsatsar på aidsforskning”, Svenska Dagbladet 16 oktober 1986. Carin
Stålhlberg, ”Inte tillräckligt lönsamt. Astra lägger ned HIV-forskning”, Dagens Nyheter 16 april
1988. Bo Lennholm, ”Astras forskning om antivirala medel mot AIDS ställs till gratis förfogande
för seriös intressent”, Läkartidningen volym 85, nr 25 (1988), s. 2278–9. För några av reaktionerna
kring Astras beslut, se exempelvis: Ledare, ”Ett olyckligt beslut”, Svenska Dagbladet 18 april 1988.
Ledare, ”Sviker Astra?”, Dagens Nyheter 19 april 1988. Sune Rosell, ”AZT blockerar HIVforskning”, Dagens Nyheter 27 april 1988. Sven Britton, ”HIV-medicin kan testas!”, Dagens Nyheter
4 maj 1988. Lars Olof Kallings, m.fl. ”Låt Astras HIV-forskning stanna i landet”, Svenska Dagbladet 6 maj 1988.
450 Bo Lennholm, ”Allt fler fasetter i sjukdomsbilden. Både läkemedel och vaccin dröjer”, Läkartidningen volym 85, nr 23 (1988), s. 2088.
451 Eva Maria Fenyö, Erling Norrby, ”Vaccin mot aids – viss optimism befogad?”, Läkartidningen
volym 84, nr 14 (1987), s. 1133–40. Eva Maria Fenyö, m.fl., ”Humant immunbrist virus (HIV) –
kunskapsexplosion inom virologin”, Läkartidningen volym 85, nr 6 (1988), s. 420–4.
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ett retrovirus, tycktes viruset ha en särskild förmåga att snabbt förändras. Man
hade exempelvis inte funnit två personer med genetiskt helt identiska virus.
Även hos en och samma patient kunde viruset transformeras över tid. Den
immunitet man genom ett vaccin ville åstadkomma var därmed tvungen att
gälla ett stort antal virusstammar, alternativt hantera virusets unika mutationsförmåga. De etiska svårigheterna var också de betydande. Eftersom man inte
hade någon behandling kunde man inte utsätta människor för smitta för att
testa en framtagen vaccinkandidats eventuella effektivitet.452
Ett vaccin framstod därför som en särskilt svår utmaning. Samtidigt präglades såväl rapporteringen i massmedia som i medicinsk fackpress av en påtaglig
kluvenhet: det var som om man inte riktigt ville erkänna att de förhoppningar
som fanns riskerade stanna vid just förhoppningar.453 Ambivalensen mellan
förväntan och misströstan var påtaglig. ”Möjligheten att få fram ett HIV-vaccin
är inte på något sätt uteslutet”, konstaterade exempelvis immunologiprofessor
Hans Wigzell i en intervju i Läkartidningen sommaren 1988, ”men inget talar
heller för ett snabbt genombrott”.454
Möjligen bidrog den medicinska forskningens tillkortakommanden till ett
ökat intresse och en större acceptans för alternativa eller komplementära terapier. Bland annat hävdade en israelisk/kanadensisk forskargrupp 1985 att det
omstridda brässpreparatet THX kunde stärka såväl aidssjukas immunsystem
som förhindra hjärnskador. I Sverige hade substansen främst uppmärksammats
i samband med de segslitna stridigheterna mellan ”THX-doktorn” Elis Sandberg och Socialstyrelsen. Men även om försöken var intressanta, kommenterade
virologen Birgitta Åsjö uppgifterna, skulle svenska myndigheters generellt starkt
negativa inställning till preparatet sannolikt leda till att svenska behandlingsförsök skulle dröja om de ens skulle komma i fråga.455
Sökandet efter en behandling sträckte sig alltså långt utanför den etablerade
medicinens gränser. Då den nationella variationen i vilken typ av behandling
som erbjöds var stor tog en del patienter saken i egna händer och sökte aktivt
upp olika terapialternativ utomlands. Det öppnades snart upp en global marknad för olika behandlingsmetoder som utlovade ett stärkande av hälsan och ett
ökat välbefinnande, allt från positivt tänkande, visualisering, healing, akupunktur och massage till mer äventyrliga terapier med mer oortodoxa kemiska preparat. En förändrad kosthållning sågs av många som ett både enkelt och konJonas Blomberg, ”Frågetecken om aids-vaccin”, Läkartidningen volym 84, nr 24 (1987), s. 2105.
Se exempelvis Gunnar Rosell, ”Aids-vaccinet kan ges till människor. Testerna på apor har
lyckats”, Aftonbladet 13 juni 1987. Eva Rundquist, ”’Många hinner dö innan vaccinet är här’.
Professor: Vi kan använda det tidigast 1995”, Aftonbladet 16 juni 1987. Bo Lennholm, ”Optimism
om vaccin mot HIV. Starkt immunsvar med svensk teknik”, Läkartidningen volym 85, nr 23
(1988), s. 2090–2.
454 Bo Lennholm, ”Nya miljoner till svensk HIV/aids-forskning skall bota brister inom ’klinisk
epidemiologi’”, Läkartidningen volym 85, nr 25 (1988), s. 2277.
455 Osign., ”Vi har botat aids med THX”, Aftonbladet 2 oktober 1985. TT, ”THX ger aidssjuka
nytt hopp”, Upsala Nya Tidning 3 oktober 1985. THX visade sig dock vid vidare undersökningar
inte ha någon effekt mot infektionen.
452
453
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kret sätt att på egen hand försöka påverka infektionsförloppet. En radikal övergång till makrobiotisk kost – grönsaker och oraffinerade säd- och fullkornsprodukter – var bara en av flera internationella trender som snart fick fäste även i
Sverige. Även när det gällde mer invasiva ingrepp (som exempelvis homeopatiska injektioner) tycks toleransen inom svenska sjukvård varit förhållandevis
stor, åtminstone så länge som åtgärderna inte bedömdes direkt skada eller försvåra den offentliga vårdens ansträngningar.456
Den förhållandevis stora öppenheten kan alltså tolkas dels som ett resultat
av en ovanligt aktivt, påläst och krävande patientgrupp, dels som en indikation
på att situationen upplevdes som så pressad att alla möjligheter, även okonventionella, måste kunna övervägas. Men den moderna efterkrigsmedicinens svårigheter att motsvara såväl sina egna som sina patienters och samhällets förväntningar – något som paradoxalt nog måste ses som ett resultat av dess exempelösa framgångar – öppnade även upp för en mer grundläggande kritik av den
västerländska skolmedicinens grunder, dess människosyn och definitioner.457
Framförallt angreps medicinens strikt biologiska och mekaniska förståelse av
såväl människa som sjukdomsprocess. Den moderna medicinen reducerade
patienten till ett passivt offer, en ”krigsskådeplats och provsprängningsområde”
där läkarna försökte ”oskadliggöra” de fientliga mikroberna och deras hotfulla
”invasion”, skrev en starkt kritisk röst med en tidstypisk och dramatisk kalla
kriget-metaforik. Men i fallet aids hade medicinens många ”högteknologiska
förintelsevapen” inte fört oss närmare freden. Den nya sjukdomen var därför
bara den senaste indikationen på att det nu var hög tid att byta perspektiv, att
odla ett mer holistiskt synsätt där man inte längre såg sjukdom som ”en fiende”
utan mer som en ofrånkomlig och naturlig del av livet som man därmed var
tvungen att förhålla sig till.458
456 För några exempel, se Michael Helquist, ”Alternativa terapier – hjälp eller geschäft”, i Aids.
Föreställningar om en verklighet, red. Benny Henriksson (Stockholm: Glacio Bokförlag AB, 1987),
s. 136–43. Nordegren (1988) s. 85–6. Carl Otto Werkelid, Sighsten (Stockholm: Norstedts, 1988),
s. 206–15.
457 Om olika perspektiv och tolkningar av efterkrigstidens medicinska löften och förväntningar i
allmänhet, se exempelvis James le Fanu, The Rise and Fall of Modern Medicine (London: Abacus,
2000 (1999)), Allan M. Brant, Martha Gardner, ”The Golde Age of Medicine?”, i Companion to
Medicine in the Twentieth Century, red. Roger Cooter, John Picstone (London: Routledge 2003
(2000), s. 21–37, Anne Hardy, E. M. Tansey, ”Medical Enterprise and Global Response, 1945–
2000”, i The Western Medical Tradition 1800 to 2000, red. W. F. Bynum m.fl. (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), s. 405–534. Martin Gorsky, ”The political economy of health care
in the ninetieth and twentieth centuries”, i The Oxford Handbook of the History of Medicine, red. Mark
Jackson (Oxford: Oxford University Press, 2011), s. 1427–49. För en längre diskussion relaterat
mer specifikt till hiv och aids, se David Thorsén, ”Epidemic Times. A Brief History of
HIV/AIDS in Sweden”, i No Name Fever. AIDS in the Age of Globalization, red. Maj-Lis Follér,
Håkan Thörn (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 314-7. David Thorsén, ”Aids i Sverige”, i In på
bara huden. Medicinhistoriska studier tillägnade Karin Johannisson, red. Torbjörn Gustavsson Chorell,
Maja Bondestam (Nora: Nya Doxa, 2010), s. 214-8.
458 Roland Keijser, ”Frihet. Om lusten att göra och modet av icke-göra”, i Glada nyheter – om
AIDS och annat (Uppsala: Drömföda förlag, 1988), s. 2–3. För en vidare diskussion om den moderna medicinens militariserade metaforik och dess konsekvenser, se exempelvis Sontag (2001),
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Kritiken och frustrationen över att så lite kunde göras kunde alltså skrivas in
i en större diskussion kring den moderna medicinens och dess företrädares
samhällsposition, kunskaps- och auktoritetsanspråk. Men också bland läkare
fanns ett ökat problematiserade av det biomedicinska kunskapskomplexets
storskalighet och högprofilerade självsäkerhet. Den exklusiva samhällsposition
medicinen skaffat sig i det moderna samhället riskerade nu att slå tillbaka mot
forskare och läkarkår och framförallt mot patienterna. Aids innebar visserligen
”en kränkning av den medicinska dugligheten”, som en psykiatriker uttryckte
det i Läkartidningen sommaren 1987. Men hade inte den sjuke också rätt till
osäkerhetens mer positiva möjligheter, menade han samtidigt. Riskerade inte ett
ständigt upprepande av infektionens dystra prognos och läkarkårens uppgivenhet inför sin egen otillräcklighet att utvecklas till ett iatrogent hot, ett ”psykoimmunologiskt hinder” som begränsade den sjukes möjligheter i sin ”inre kamp
mot sjukdomen”?459
Ett förändrat medicinskt landskap
De kritiska inläggen måste dock ses som rörelser i debattens utkant. Tilltron till
den moderna medicinens duglighet var fortsatt stor, trots den chock och maktlöshet den nya sjukdomen orsakade.
Den terapeutiska impotensen tvingade emellertid fram ett nytt förhållningssätt och en förändring av läkarrollen; aids verkade tvinga läkarna till en äldre typ
av sängkantsmedicin där lindrandet och tröstandet – inte boten – utgjorde kärnan i en praktiskt orienterad läkarkonst. I avsaknad av verksamma mediciner
blev det helt enkelt allt viktigare att vara vid den sjukes sida, att även i en mycket konkret mening hålla den lidande patientens hand.460 Även patientrollen kom
att förändras. Många av de smittade var engagerade och väl pålästa om sin sjukdom och om olika behandlingsalternativ. Informationsspridning skedde dessutom effektivt, ett kollektivt kunskapsbygge som underlättade för den enskilde
att ställa tydliga krav på vården och dess innehåll.461 Patienterna var ”väloriente-

s. 85, 161–174. Emily Martin, Flexible Bodies. Tracing Immunity in American Culture from the Days of
Polio to the Age of AIDS (Boston: Beacon Press, 1994), s. 49–63.
459 Göran Bodegård, ”Kan aids bekämpas immunopsykologiskt?”, Läkartidningen volym 84, nr 24
(1987), s. 2104.
460 För några samtida röster, se Agneta Seyler, ”Hur ska vi orka trösta så många men bota så
sällan?”, Landstingsvärlden nr 16 (1986), s. 23. Inger Julander, Susanne Bergdahl, ”Kliniskt spektrum vid HIV-infektion. Utredning och terapi vid opportunistiska infektioner”, Läkartidningen
volym 84, nr 48 (1987), s. 4028. Bilden av en förändrad läkarroll förmedlades även via brett
upplagda reportage i dagspress, se exempelvis Karen Söderberg, Sven-Erik Sjöberg, ”Vi kan inte
bota, knappt lindra, kanske trösta”, Dagens Nyheter 7 maj 1988.
461 Ett svenskt exempel är AIDS-bulletinen, ett stencilhäfte utgiven av RFSL åren 1985–1986 med
sammanfattningar av exempelvis de senaste forskningsrönen samt en stor mängd hänvisningar till
facklitteratur.
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rade om sin sjukdom”, konstaterade en infektionsläkare i Läkartidningen hösten
1985. ”De kommer inte att nöja sig med att inte få bästa möjliga vård”.462
Succesivt växte också kunskaperna om hur de olika infektionssymtomen bäst
kunde behandlas. Genom ett gott omvårdnadsklimat, en flexibel öppenvård
och lyhördhet för patientens individuella önskemål kunde vårdens kvalitet –
mätt i termer av ökad livskvalitet och livslängd – förbättras.463 Värdet av en tidig
diagnos lyftes fram då livsstilsförändringar – som att avstå från alkohol och
droger men även i övrigt försöka leva ett så balanserat vardagsliv som möjligt
beträffande kost, motion, arbete och sömn – ansågs kunna fördröja infektionsförloppet. Den enslikdes möjlighet att få del av en snabbt allt bättre behandling
kom därmed att öka. Att vinna tid blev så, delvis i brist på andra alternativ, en
medvetet vald terapeutisk strategi.464
Det ständigt växande antalet unga, allt sjukare och till sist döende patienter,
ställde samtidigt en rad helt nya krav på vårdens mål och innehåll, något som i
sin tur utmanade rådande arbetssätt och traditionella hierarkier. Vid infektionsklinken på Roslagstulls sjukhus i Stockholm startade redan sommaren 1985 en
öppenvårdsavdelning fokuserad enbart på aids. Men även på andra sjukhus
öppnades mindre specialenheter helt fokuserade på den nya sjukdomen, exempelvis på Akademiska sjukhuset i Uppsala där infektionsklinikens personal fått
sin första aidspatient redan hösten 1983.465
För att möta det ökade patienttrycket och efterfrågan på specialkompetens,
öppnades 1987 en större försöksenhet på Roslagstulls sjukhus – avdelning 7 –
med sammanlagt ett 20-tal platser för både inneliggande och dagpatienter. På
den nya kliniken avsattes tid för såväl hembesök som forskning. Arbetet organiserades dessutom i vårdlag där flera olika yrkesgrupper (läkare, sköterskor, kurator, psykolog, sjukgymnast, dietist etc.) arbetade tillsammans, samlade kring
patienten och dennes specifika behov. Avdelningen placerades också i sjukhusets modernaste delar med stora, nyrenoverade lokaler. Patienterna hade egna
rum, de fick ha privata kläder på avdelningen och kunde, om de så ville, fritt
röra sig i gemensamma utrymmen som matrum, vardagsrum och rökrum. Behovet av en ny typ av vårdavdelning hade uppfattats som stort av både patienter och personal då aidssjuka annars ofta vårdades på olika intagnings- och
observationsavdelningar, något som i praktiken kunde innebära att de fick ligga
mer eller mindre isolerade i månader. Inspiration hade hämtats utomlands där
liknande, speciella aidsavdelningar var vanligare. Men även patienterna hade
462 Bo Lennholm, ”Var observant på de tidiga symtomen. Smittade kan dyka upp var som helst”,
Läkartidningen volym 82, nr 47 (1985), s. 4125.
463 Se exempelvis Bo Lennholm, ”Omvårdnadsfrågorna får ej försummas. Biverkningarna med
zidovudin kräver stor försiktighet”, Läkartidningen volym 85, nr 30–31 (1988), s. 2490–1.
464 Jan-Olof Morfeldt, ”Bekämpningen av LAV/HTLV-III-smitta – stor utmaning för både
samhälle och sjukvård”, Läkartidningen volym 83, nr 15 (1986), s. 1355.
465 Inger Lernevall, ”Mottagning 7 – här kretsar allt kring AIDS-viruset”, Vårdfacket nr 22 (1985),
s. 10–2. Gunilla Lindberg, ”Nu öppnar aidsmottagningen”, Ronden. Personaltidskrift för Akademiska
Sjukhusets anställda nr 4 (1985), s. 3. Karin Lindgren, ”Hemtjänst ordnas för Göteborgs aidssjuka”,
Kommunaktuellt nr 29 (1987).
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varit inblandade. Istället för att planera vården utifrån abstrakta definitioner av
”god vård”, något som man enligt hälso- och sjukvårdslagen var skyldig att
erbjuda, hade man tagit patienternas erfarenheter till hjälp för att ge begreppet
en skarpare vardagskontur. God vård var enligt patienterna att personalen visade ”mänsklig värme”, att de kom in ”spontant” på rummet för att prata, gav
”ögonkontakt i samma höjd”, satte sig ”bredvid för att komma lite närmare”,
att de stannade upp och ”behandlar mig som en person”. Beskrivningarna var
inte enbart ett uttryck för vad patienterna saknat, preciseringarna slog också
igenom i avdelningens bemanningsplan. Till exempel utökades personalstyrkan
nattetid för att kunna möta oroliga och ledsna patienter med närvaro och dialog. ”Samtalet är kanske den viktigaste terapeutiska resursen”, kommenterade
den ansvariga avdelningsföreståndaren den ovanliga schemaläggningen. ”Det
måste finnas tid för de nära samtalen”.466
Personalens närhet till och ibland även identifikation med patienterna kunde
bli stark. Många i personalen var i samma ålder, av samma kön och med samma
socioekonomiska bakgrund som sina patienter. En del delade även en gemensam homosexuell identitet. Förbindelserna var uppenbart berikande men sjukdomens dåliga prognos utgjorde en extra påfrestning. Eller som en engagerad
läkare uttryckte det. ”Det handlar ju om patienter i vår egen ålder, socialt välanpassade, ofta i karriäryrken. Trevliga människor som lätt blir ens vänner. När de
sedan blir sämre och dör känns det tungt. Jag undrar ibland hur många man kan
sörja utan att kvaliteten i sorgen så att säga försämras”.467
En högt specialiserad aidsvård medförde alltså både stora fördelar och specifika problem. Patienternas bakgrund och vilja att identifiera sig med den sjukroll som premierades visade sig också vara central för hur våden kom att fungera. ”Många patienter såg det som en fördel att vistas på en avdelning där man
’får ha aids’ och där man kan få stöd och hjälp av medpatienter med en liknade
erfarenhet”, konstaterade två av de mer erfarna aidsläkarna när de några år
senare blickade tillbaka. ”Det finns dock de som tycker att det är svårt att se
andra svårt sjuka omkring sig, eller som själva inte vill bli sedda på avdelningen
och därmed identifieras som aidspatient”.468 Behovet av specialenheter minskade också i takt med att kunskaper spreds till sjukvården i stort. En allt för
specialiserad organisation framhölls till och med som en fara då den riskerade
institutionalisera ett, som man uppfattade det, negativt särskiljande. ”Man vill

466 Uppbyggnaden av den nya avdelningen och dess arbetsmetoder finns redovisade i detalj i
Birgitta Brynell, ”Omvårdnad av AIDS-sjuka”, föredrag vid Svenska Sjukhusföreningens konferens arrangerad i samarbete med Svenska Kommunalarbetareförbundet och Svensk Sjuksköterskeförening våren 1988, tryckt i Svenska Sjukhusföreningen, HIV/AIDS i vårdarbetet – risker och
attityder (Stockholm: Svenska Sjukhusföreningen, 1988), s. 44–7. Citatet ur en intervju med Birgitta Brynell i Nordegren (1988), s. 109.
467 Agneta Seyler, ”Hur ska vi orka trösta så många men bota så sällan?”, Landstingsvärlden nr 16
(1986), s. 23.
468 PehrOlov Pehrson, Linda Morfeldt-Månsson, ”Aids på Roslagstull – tio år med en ny sjukdom”, Läkartidningen volym 89, nr 21 (1992), s. 1906–7.
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lära av oss, samtidigt som man tänker ’låt dom ta hand om skiten’”, var en
kommentar från Roslagstull som tydligt illustrerar problematiken.469
För samtidigt som aids mer eller mindre tvingade fram förändrade arbetsätt,
nya rutiner och nya resurser, var aids ändå på många sätt en sjukdom i marginalen, ett faktum som kunde drabba de sjuka särskilt hårt. Intresset för de svårt
aidssjuka patienterna var till en början svalt, näst intill ”obefintligt”, minns
några av läkarna från de första åren, en period där okunnighet, ointresse och
fördomar hos äldre kollegor i värsta fall kunde leda till ett dåligt omhändertagande och en ”oförmåga eller ovilja” att genomföra vissa för patienten nödvändiga åtgärder.470 Motståndet kunde samtidigt bli en stark drivkraft i arbetet på
både kliniken och i laboratoriet, skapande en stark solidaritet mellan såväl personal som mellan personal och patient. ”Senare, en söndagskväll i laboratoriet,
när vi står framför gammaräknaren och pappersremsan, som matades ut, för
första gången avslöjade att det fanns ett läkemedel som kanske kunde hämma
detta djävulsvirus, då rann lyckotårar utmed mina kinder”, sade infektionsläkaren Linda Morfeldt-Månsson i sitt tal som representant för de nypromoverade
vid Karolinska Institutets promotionsmiddag i Stockholms Stadshus i maj 1989.
”Blicken hos en döende 25-årig man som förvägrat oss att underrätta föräldrarna därför att han inte ville dra skam över dem, den blicken har varit en starkare
drivkraft i min forskning än alla doktorshattar och diplom. Han dog ensam en
natt i ett gråmålat sjukrum i främmande land. Den blicken kan få mig att gå
genom eld och vatten”.471
Men det är lätt att idealisera. Risken för smitta var bara ett av flera omdebatterade ämnen som på ett mycket direkt sätt påverkade den vardagliga verksamheten. Skulle man exempelvis använda skyddande handskar vid varje fysisk
kontakt med en aidssjuk eller hivsmittad patient, eller räckte det att man hade
handskar vid särskilda tillfällen som vid provtagning eller behandling av sår?
Skulle man redan på dörren till det rum där en smittad patient vårdades sätta
upp gula lappar med texten ”blodsmitta” för att göra personal, övriga patienter
och besökare mer försiktiga? Och patienterna? Riskerade de bli smittade av
sjukhuspersonal med hiv? ”I dagsläget tycker vårdpersonalen att det är obehagligt att arbeta med HIV-smittade patienter, men tycker att man själv blivit lugnare i sin arbetssituation”, konstaterades det av Socialstyrelsen i en utredning
om riskerna kring hivsmitta i vården.

469 Daniel Weinberger, ”Ny rapport: Aidsvård bör inte segregeras”, Landstingsvärlden nr 11 (1988),
s. 44. Citat ur David Finer, ”HIV-mottagningen på Roslagstulls sjukhus har tagit emot hälften av
landets aids-sjuka”, Läkartidningen volym 85, nr 5 (1988), s. 426.
470 Citat ur Pehrson, Morfeldt-Månson (1992), s. 1904. Se även Jessica Elgenstierna, ”Pionjärerna
i hivkampen – fortsätter slåss för sina patienter”, Smittskydd nr 1 (2003), s. 8–12.
471 Linda Morfeldt-Månsson, ”Politiker och läkare – när ska förtroendeklyftan överbryggas?”,
Noaks Ark nr 2–3 (1989), s. 10.

246

Bild 2:19. Annons Reporter nr 1 (1987).
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Flera patienter har dock förmodligen observerat personalens rädsla eftersom de frågat
personalen om de är rädda för dem. Personalen har då givit ett jakande svar… På flera
avdelningar förekommer att HIV-smittade och aidssjuka patienter själva tar hand om
pappershanddukar, lakan och annat material som blivit nedsmutsat av omtanke om personalens smittskydd.472

Aids ställde också läkarens dubbla lojaliteter – dels mot patienten och dennes
individuella behov, dels mot samhället och dess kollektiva krav – i centrum.
Men utan identifikation ingen medmänsklighet, skrev läkaren Lars Moberg
apropå de dramatiska tvångsåtgärder som ibland även sjukvårdspersonal efterfrågade i den allmänna debatten. ”Om man inte ser medmänniskan i sin HIVsmittade patient kan man inte se det kategoriska imperativ som bjuder oss att
bidra till en maximal effektiv HIV-epidemibekämpning, för allas skull”.473
Också tandvården påverkades. Vittnesmålen om dåligt bemötande, uteblivna
behandlingar och månadslånga väntetider till de få specialkliniker som öppet
välkomnade antikroppspositiva var många.474 Även om smitträdslan minskade
över tid ledde den till flera konkreta förändringar. I en undersökning bland
tandläkare Malmö 1987 framkom exempelvis att hälften av Folktandvårdens
tandläkare rutinmässigt börjat använda skyddshandskar vid varje patientkontakt
(vid minsta misstanke om att patienten var smittad ökade siffran ytterligare)
trots att nära nio av tio ansåg att risken för smittoöverföring via tandvård var
”liten” eller ”obefintlig”.475 Tidigt stod det också klart att antalet tillfällen då
smittan överförts inom sjuk- och tandvård var mycket få. Det handfull fall som
rapporterats globalt handlade i regel om att sjukvårdspersonal smittats genom
oavsiktliga stick med infekterade sprutor, en risk som enligt Socialstyrelsen
kunde minskas till i princip noll om man bara följde de rutiner som fanns.476
472 Exemplen och citatet är hämtade från Socialstyrelsen, Smitta i vården: psykosociala aspekter på
HIV/aids, SoS-rapport 1990:14 (Stockholm: Socialstyrelsen, 1990), s. 45.
473 Lars Moberg, ”En pratig bok och en angelägen om män med aids”, Läkartidningen volym 84,
nr 28–29 (1987), s. 2359.
474 [Sign. ”Smittad”], ”Låt inte HTLV-III- smittade ångra provtagning!”, Läkartidningen volym 83,
nr 3 (1986), s. 104. RFSL dokumenterade ett stort antal fall om diskriminering inom sjuk och
tandvård, se exempelvis AIDS-bulletinen årgång 2, nr 4 (1986), s. 20–6. Se även Ove Berglund,
”Hiv-smittade nekas tandvård?”, Tandläkartidningen årgång 79, nr 10 (1987), s. 602-4. Erik Lucht,
Göran Bratt, ”Tandläkarens roll i vården av HIV-positiva och aids-sjuka”, Läkartidningen volym
85, nr 24 (1988), s. 2169–70.
475 Kerstin Hellgren, ”Användningen av skyddshandskar som infektionsprofylax bland tandläkare
i Malmöhus län”, Tandläkartidningen årgång 80, nr 20 (1988), s. 1107–12. Socialstyrelsen rekommenderade allmänt handskar, mun- och ögonskydd vid tandvårdsbehandling av smittade. Tandläkarförbundets arbetsmiljökommitté konstaterade tidigt att riskerna för smittoöverföring i samband med tandvård var mycket låg och beslöt därför att inte rekommendera någon generell
användning av skyddshandskar, se Ledare, ”AIDS”, Tandläkartidningen årgång 77, nr 12 (1986),
s. 662–3.
476 Se exempelvis Osign., ”AIDS-smittad sjukvårdspersonal smittar ej patienter”, Läkartidningen
volym 83, nr 4 (1986), s. 232. Erik Sandström, ”Bekämpningen av aids: En allvarlig, men
ingalunda hopplös epidemiologisk situation”, Läkartidningen volym 83, nr 49 (1986), s. 4176–8.
Thomas Johansson, ”Socialstyrelsen om AIDS och tandvård: God klinikhygien viktigast”, Tandläkartidningen årgång 77, nr 12 (1985), s. 675–7. Hans Jörnbeck, Lars G. Burman, ”Sjukvårdsper-
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Men bilden är, som alltid när det gäller aids, inte entydig. Ibland var det som
om mängden kunskap helt enkelt inte spelade någon roll.
På en infektionsklinik tycker sig vårdpersonalen ha märkt att man har mycket olika avstånd till patienterna – delvis beroende på sättet de smittats. Man har svårt att närma sig
homosexuella HIV-smittade, har ett långt avstånd till dem och är mycket noga med sin
skyddsutrustning. När det gäller de människor som smittats genom blod och blodprodukter reagerar man tvärtom. Man går dem mycket närmare och bryr sig ofta inte om att
ta på sig skyddshandskar, bland annat med motiveringen att: ”Det är synd om just dessa
patienter”.477

Att aids ledde till döden gjorde också frågan om vård i livets slutskede oundviklig. Skulle livsuppehållande behandlingsåtgärder sättas in när situationen till sist
blev akut? Skulle en påfrestande och komplicerad respiratorbehandling inledas
när chansen för att komma ur behandlingen i allmänhet bedömdes som liten?
”Frågan om intensivvård bör diskuteras med patienten, om möjligt i ett tidigt
stadium av sjukdomen”, skrev två erfarna infektionsläkare 1987. Diskussionen
var givetvis svår för både läkare och patient, fortsatte de, men då infektionssymtomen snabbt kunde förvärras, fanns helt enkelt inte något alternativ.478
Den ständiga kontakten med döden kunde också bli påfrestande för vårdpersonalen. En del fick svårare att upprätthålla den professionella distansen,
arbetade dygnet runt och blev i vissa fall fysiskt och psykiskt utmattade.479
”Vården är psykologiskt mycket tung med unga, svårt fysiskt sjuka och ibland
även dementa patienter”, beskrevs situationen av två Roslagstullsläkare. ”Sammanfattningsvis: för patienten är vården bra, för personalen mindre bra på
sikt”.480 För den enskilde kunde resultatet bli katastrofalt. ”Det arbete som så
många år engagerat mig totalt hade börjat kännas som en börda”, skrev en läkare en tid efter det egna sammanbrottet. ”Jag förlorade proportionerna och
bar med mig en säck av sorg och tillkortakommanden som kändes allt
tyngre”.481 Relationen till familjen blev lidande, bemötandet av patienterna
oprofessionellt.
Jag kunde inte känna medkänsla när barnen fick öroninflammation eller ont i halsen. Jag
tyckte det var oväsentligt. För mig var det banalt jämfört med de svårt sjuka killar och tjejer som jag träffade 8-10 timmar om dagen på sjukhuset. […] Vissa av patienternas symtom tog jag heller inte riktigt till mig som jag gjort tidigare. Jag kunde känna: ”Du ska väl

sonal och HIV-smitta. 14 fall rapporterade i världen. Kanylstick vanligaste orsaken”, Läkartidningen volym 85, nr 38 (1988), s. 3041–2.
477 Socialstyrelsen (1990), s. 55.
478 Julander, Bergdahl (1987), s. 4036.
479 David Finer, ”HIV-mottagningen på Roslagstulls sjukhus har tagit emot hälften av landets
aids-sjuka”, Läkartidningen volym 85, nr 5 (1988), s. 426. Marika Lindvall, m.fl., ”Viktigt att alla
som vårdar aids-sjuka får bearbeta de känslor uppgiften väcker”, Läkartidningen volym 85, nr 6
(1988), s. 433.
480 Pehrson, Morfeldt-Månson (1992), s. 1907.
481 PehrOlov Pehrson, ”Åter med i aids-arbetet”, Noaks Ark nr 1 (1991), s. 11.
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inte klaga. Vänta bara tills du blir riktigt sjuk”. Lite aggressivitet också. ”Ska du som inte
är sjuk komma och begära att jag skall lägga tid och kraft på dig”?482

Även om personalledning och avdelningsföreståndare var medvetna om problemet, och därför särskilt observanta på personalens hälsa, bedrev vidareutbildning och erbjöd kontinuerlig, professionell handledning och stöd, är det
tydligt att förväntningarna på personalen var mycket högt ställda. För hur länge
orkade man, som det beskrevs i en aidsavdelnings personalinstruktion, vara
stödjande och hjälpsam, att försöka få patienten att tala om sin situation och
kunna ta emot förtvivlan, livströtthet, ilska, misstänksamhet och gråt, att kunna
lyssna och vara kvar i tystnad, att ta vara på sina egna erfarenheter och ”våga
vara den man är”?483
Gränsen mellan det privata och det professionella blev lätt blev flytande, något som också förstärktes av det personliga aidsengagemang vårdpersonalen
ofta hade. På grund av de starka påfrestningarna skulle man kanske ändå inte
arbeta med så tung vård i mer än två, tre år, konstaterade Birgitta Brynell, avdelningsföreståndare på Roslagstulls sjukhus. Personalens förväntningar på sig
själva och på arbetets resultat kolliderade helt enkelt allt för starkt med aidsvårdens dystra realitet. Aids krävde därför inte bara nya arbetsätt utan också ett
nytt förhållningssätt, fortsatte Brynell, något som dock ofta gick på tvärs med
såväl inlärd yrkesroll som personalens personliga önskan och ambition. Då den
moderna sjukvården helt dominerats av en strävan att bota, förklarade Brynell,
måste målet när det kom till aids förskjutas från det strikt medicinska till det
medmänskliga. ”Vi försöker arbeta med tonvikt på smärtlindring och psykologiskt omhändertagande och förstår att här måste vi utveckla vårt kunnande. Vi
försöker erkänna döden i stället för att se den som ett misslyckande”.484
Det fanns alltså en klar uppfattning om att den medicinska kompetensen
och vårdens innehåll och syfte måste omförhandlas. USA fördes också en öppen dödshjälpsdebatt i samband med aids, en debatt som dock inte hade någon
direkt motsvarighet i Sverige (även om den amerikanska diskussionen i allmänna ordalag kommenterades i medicinsk fackpress).485 En större intervjuundersökning bland amerikanska läkare ger också en delvis motstridig bild. En del
påstår sig knappt kunna minnas att patienter bett om hjälp att avsluta sina liv
medan andra säger sig ofta mött frågan. Även läkarnas reaktioner ryms inom ett
brett spektrum: allt från ett vänligt men bestämt avståndstagande till en förskrivning av dödliga doser läkemedel eller ett direkt eget deltagande, det vill
säga aktiv eutanasi.486 Det finns emellertid inte något som antyder att svenska
David Finer, ”Utbränd men inte slut”, Kampen mot AIDS nr 3 (1989), s. 14.
Birgitta Brynell, ”Omvårdnad av AIDS-sjuka”, Svenska Sjukhusföreningen, HIV/AIDS i
vårdarbetet – risker och attityder (Stockholm: Svenska Sjukhusföreningen, 1988), s. 49.
484 Brynell (1988), s. 48.
485 Se exempelvis Leif Bergström, ”Dödshjälp diskuteras inom läkarkåren i USA”, Läkartidningen
volym 86, nr 45 (1989), s. 3868.
486 Bayer, Oppenheimer (2000), s. 193–203.
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250

patienters samtal eller önskemål om dödshjälp skulle ha varit vanligare vid aids
än vid andra plågsamma eller livshotande sjukdomstillstånd. Förhållandet tycks
snarast varit det omvända, att vårdpersonalen förvånats över patienternas styrka
trots de många gånger svåra och hämmande symtomen. ”Jag slås av deras livsvilja, den förhöjda livskänslan, hur de verkligen tar vara på ögonblicken, de små
händelserna”, konstaterade en erfaren sjuksköterska. ”De vill göra så mycket
[…] De sätter värde på livet”.487
I en situation där människors tilltro till den moderna medicinens löften och
förmåga blivit så stark att förväntningar omformulerades till krav, kom hiv och
aids att bli något extraordinärt. Efter en kort period av optimism i epidemins
inledningsskede utmanade aids som ingen annan sjukdom medicinens allmänna
samhällsstatus, sjukvårdens organisation och de medicinska utövarnas självuppfattning. Den accelererande epidemin hotade därmed själva grunden för den
moderna skolmedicinen och dess utövares identitet: möjligheten att förstå,
kontrollera och bota sjukdom. Aids innebar på så sätt ett brutalt uppvaknande
till en ny, eller om man så vill, nygammal medicinsk verklighet. Men sjukdomen
kan även ses som en impuls till förändring, till re-vitalisering och ökat engagemang. Den dramatiska situationen tvingade fram en omformulering av den
moderna sjukvårdens uppdrag och inriktning. Den öppnade även upp för ett
ökat patient- och samhällsinflytande, för ett större värdesättande av andra kunskapsområden, yrkesgrupper och kompetenser. Aids kom alltså både att ifrågasätta den moderna medicinen, dess grundläggande spelregler och ideal, och att
påvisa dess möjligheter och potential.

En okänd värld
Också på en mer övergripande samhällsnivå väckte aids starka känslor. I en tid
präglad av politiska kriser (som kallt krig, kapprustning och statsministermord)
och miljölarm (som radioaktivt nedfall, säldöd och gapande ozonhål) framstod
aids lätt som ett tidens tecken, som ytterligare ett bevis på att det var något fel
med vårt samhälle, dess värderingar och livsmönster. Aids blev snabbt del av en
redan stark larmkultur och en samtid till synes fylld av både tysta, dolda hot och
fullt exponerade katastrofer. ”Det är inte många veckor kvar av 1986”, skrev
gaytidningen Reporter i ett illustrativt upprop inför det nya året. ”Det år då Olof
Palme mördades, Tjernobyl pajade och sexualiteten blev en sjukdom”.488 Även
ledande myndighetsföreträdare kunde uttycka sig drastiskt. ”Att bekämpa aids
fodrar bl.a. en omvändesle av sexliberalism och narkomanvårdsliberalism”,
skrev statepidemiolog Margareta Böttiger i sitt förord till Michael G. Kochs

487
488

Nordegren (1988), s. 109.
Osign., ”1987 ska bli det år då vi bryter genom isen”, Reporter nr 2 (1986), s. 4.
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AIDS – vår framtid? i november 1985. ”Det kan vara frågan om att vända skutan
och gå upp i motvind”.489
Aids blev alltså snabbt en del i en komplex samtidsförståelse där sjukdomen
kunde uppfattas som både en tydlig indikation på sammanbrott och en skarp
maning till uppbrott. Tolkningarna av epidemin varierade, inte bara från person
och person utan också över tid. Men vilka hotfyllda samtidssammanhang kom
aids att uppfattas vara en del av? Hur beskrevs epidemins ursprung, orsakerna
till att den hade gjort entré just nu och till att vissa grupper uppenbart drabbats
hårdare än andra? Och vad med framtiden? På vilket sätt spåddes aids påverka
samhället, individen, sexualiteten och kärleken? Eller lite mer precist: Vad var
det för värld som hiv och aids var på väg att skapa?
Ursprungsmyter
Teorierna om epidemins ursprung var många. En av de tidigast framförda hypoteserna av att infektionen, som så många andra smittor som gjorde människan sjuk, var en zoonos, det vill säga att viruset överförts från djur till människa. När och hur själva överföringen skett var mer oklart. 1985 upptäcktes dock
att ett med hiv snarlikt virus – simian immunodeficiency virus eller SIV – var endemiskt bland vissa aparter i Väst- och Centralafrika. En teoretisk möjlighet var
därför att det ursprungliga viruset (som sannolikt funnits hos aporna under så
lång tid att de utvecklat immunitet) över tidens gång muterat och därefter överförts till människa i samband med jakt eller slakt. Den så kallade ”grönapeteorin” pekade mer explicit ut den gröna markattan och att viruset skulle ha överförts till människa någon gång under tidigt 1900-tal. Men även andra primater,
som schimpans och gorilla, framfördes som tänkbara vektorer. När franska
forskare 1986 slog fast att det fanns minst två olika typer av hiv öppnades en
möjlighet att överföring skett vid flera olika tillfällen eller med flera olika arter
inblandade. Det virus som beskrevs 1983 och som var spritt globalt kallades
HIV 1 medan det virus som man nyligen upptäckt, och som tycktes mindre
virulent och mer geografiskt koncentrerat till i huvudsak Västafrika, kallades
HIV 2. De första säkra fynden av antikroppar hos människa daterades till ett
sparat blodprov taget i Leopoldville i dåvarande Belgiska Kongo 1959. I undersökningar av äldre journaler och medicinsk fackpress noterades också ett antal
patienter med aidsliknande symtom från mitten av 1950-talet.490 Enligt den
ledande vetenskapliga hypotesen hade alltså viruset överförts från apa till människa vid ett eller flera tillfällen någonstans i tropiska Afrika under tidigt 1900tal. Därefter hade viruset långsamt spritts från otillgängliga och glesbefolkade
djungelområden mot allt större samhällen, städer och hamnar för att via hjälpBöttiger (1985), s. 8.
Ett av de tidigaste svenska exemplen på en liknande beskrivning om hur epidemin startat i
Afrika för att sedan nå en global spridning finns i Koch (1985), s. 15–7. För ett tidigt exempel på
en mer detaljerad epidemiologisk ursprungshistorik, se Grmek (1990), s. 141–55, 171–81.
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arbetare, turister, sjömän och emigranter med ökande hastighet – understött av
förändrade livsmönster, nya tekniker och globala kommunikationer – förts
vidare ut över världen. Redan under mitten av 1980-talet ansågs alltså mycket
tala för att de amerikanska storstäder där sjukdomen först kom att beskrivas,
snarare utgjorde epidemins slutstation än dess början.491
Men andra beskrev det precis tvärtom. ”Aidsviruset är med största sannolikhet skapat av människan själv”, hävdade filmaren Roy Andersson i Aftonbladet
1987. Genom att beskriva viruset som en ”forskningsolycka”, något som människan skapat ”av en olyckshändelse förhoppningsvis”, ställde han sig till en
mindre grupp debattörer som betraktade viruset som en produkt av ett västerländskt (förmodligen amerikanskt) laboratorium. Enligt hypotesen hade viruset
tagits fram i forskningssyfte (eller möjligen som ett kapprustningsvapen) och
därefter överförts till människa av oavsiktligt eller med uppsåt: genom oetiska
medicinska försök på förståndshandikappade, fångar, militärer etc.492
Möjligen skulle Roy Anderssons påståenden mötts av tystnad han inte gjort
beskrivningen till det bärande temat i informationsfilmen – ”Någonting har
hänt” – han 1986 fått i uppdrag att göra av Socialstyrelsen. Då den halvtimmeslånga filmen inte enbart framförde den kontroversiella ursprungshypotesen
utan också innehöll flera skrämmande scener vilka illustrerade flera medicinska
övergrepp som omedelbart ledde tankarna till nazismens brott mot mänskligheten, blev den officiella reaktionen skarp. Företrädare för Socialstyrelsen tog
redan innan produktionen var klar starkt avstånd från filmen och dess budskap.
Filmen beskrevs som spekulativ, oacceptabel och oanvändbar och Socialstyrelsen krävde dessutom att de pengar man satsat, strax över två miljoner kronor,
skulle betalas tillbaks omedelbart.493
Roy Andersson hävdade å sin sida att han ville skapa en film som stimulerade till frågor och inte enbart bekräftade det som myndigheterna och deras
491 För en historiografisk översikt över olika (vetenskapliga) hypoteser angående epidemins biologiska ursprung, se Harden (2012), s. 1–9.
492 Niklas Krantz, ”Hans aidsfilm var för skrämmande – stoppades av socialstyrelsen”, Aftonbladet
29 september 1987. Övriga citat hämtade från en intervju i SVT 28 september 1987,
http://svtplay.se/v/1371700/oppet_arkiv/om_aids-filmen_1987 (2010-03-16). Se även Tommy
Schönstedt, ”’Aids skapades av forskare’ – men experter avfärdar filmarens teori”, Expressen
29 september 1987. Jon Voss, ”Ett samtal med Roy”, Reporter nr 8 (1987), s. 14–6. Hans Tedin,
”Pentagon skapade aids”, Dagens Nyheter 31 oktober 1985. Per Olof Enquist, ”Kom aids-viruset
från Fort Detrick?”, Expressen 24 september 1987. Jonas Blomberg, ”Desinformation om HIVs
ursprung” Läkartidningen volym 84, nr 47 (1987), s. 3902.
493 Roy Andersson fick erbjudande att göra filmen, som var tänkt att vara en informationsfilm
riktad till ungdomar och värnpliktiga, efter att Socialstyrelsen bett flera olika filmare presentera
sina idéer. Socialstyrelsen tycks också ha uppfattat att arbetet framskred enligt de riktlinjer man
avtalat, om än att filmarbetet drog ut på tiden. Processen är dock i efterhand svår att följa i detalj,
se dock Socialstyrelsens samarbetsgrupp för aidsfrågor, Minnesanteckningar från mötet med
samarbetsgruppen den 24 november och 8 december 1986 samt 4 maj 1987 och 27 januari 1988,
ADA F 9:23. Någonting måste också ha skett under arbetsprocessen. ”Det verkar som om Kalle
Bomans och Roy Anderssons film innehållsmässigt ligger helt i linje med de tankar som vi har för
övriga informationsaktiviteter”, skrev Håkan Wrede i början av 1987. Brev till Socialstyrelsen/Bengt Eklund från Håkan Wrede, 19 januari 1987. ADA F9:23.
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experter hävdade som sant. Risken för en omfattande heterosexuell smittspridning hade inte bara starkt överdrivits, sade Andersson i en intervju 1987, han
var ”mycket skeptisk” till virusets förmåga att spridas heterosexuellt. Den verkliga anledningen till att filmen stoppats var därför enligt Andersson att den
utgjorde ett hot mot alla dem som hade något att tjäna på epidemin, i första
hand läkare och forskare men också myndigheter och läkemedelsindustrin.
Skälen bakom den starka hotbild som skapats kring aids var därför i första hand
ekonomiska fortsatte Andersson, en jakt på anslag och inflytande som därigenom ”underblåst oron för aids”, samtidigt som oviljan att acceptera alternativa
förklaringar hängde samman med att orsaker till det som skrämde oss oftast
söktes utanför oss själva, i naturen eller hos någon som vi såg som främmande.
Att vi så lätt inte bara förlade utan också snabbt accepterade påståenden om att
epidemin hade sitt ursprung i Afrika hade alltså enligt Andersson sin förklaring
i en längre tanketradition av västerländsk imperialism. ”I detta fall försöker vi
ge den ’primitive vilden’ skulden till aids”, hävdade han i intervjun.494
Tolkningar kring aids ursprung hamnade alltså lätt i infekterade svart–vit,
syd–nordlig dikotomier där det afrikanska ursprungsspåret, istället för att i
första hand betraktas som en vetenskaplig hypotes beskrivande virusets biologiska och geografiska historia, kom att uppfattas som ett uttryck för en rasistisk
exotism, en nykolonial föreställning om ”den andre” där smittan uppfattades
som resultatet av en (otillåten?) beröring mellan människa och djur.495 Men, som
sociologen Ingalill Eriksson redan 1988 konstaterade i en analys av det havererade filmprojektet, kunde diskussionen även läsas på ett annat plan. För genom
att beskriva den moderna medicinska vetenskapen som farlig och människofientlig, dess utövare som mer motiverade av karriärism och personlig vinning än
altruistiskt sanningssökande, bröt Roy Anderssons ett tabu. ”Man skall inte
störa den statliga orosbilden kring aids och man får absolut inte häda mot vetenskapssamhället”, skrev Eriksson i sin analys. ”I alla fall inte i en statlig upplysningsfilm”.496
Roy Anderssons film gick helt uppenbart över gränsen – vetenskapligt, politiskt och estetiskt – för vad som 1987 var möjligt att säga i den offentliga
svenska aidsdebatten. Men de kopplingar som ibland gjordes mellan aids och
494 Citat ur Ingalill Eriksson, ”Aids och ett havererat filmprojekt”, Social Forskning nr 2–3 (1988),
s. 108–21. Socialstyrelsen offentliggjorde filmen först under mitten av 1990-talet. Under 2004
blossade debatten upp på nytt efter det att radioprogrammet ”Vår grundade mening” i Sveriges
Radio sänt ett program som beskrev hur DDR:s säkerhetstjänst Stasi var inblandat i fabriceringen
av uppgifter som pekade mot att viruset var en amerikansk laboratorieprodukt, se Christoph
Andersson, ”Stasis aidsrykten… och Roy Anderssons ogrundade mening”, Aftonbladet 4 februari
2004. Roy Andersson har dock fortsatt hävdat sin ståndpunkt, se exempelvis Roy Andersson,
”Tänk om det är VI som smittat DEM?”, Aftonbladet 31 januari 2004 samt Roy Andersson, Vår
tids rädsla för allvar (Stockholm: Studio 24/Filmkonst, 2009 (1996)), s. 56–78.
495 Se exempelvis Paula A. Treichler, How to Have Theory in an Epidemic. Cultural Chronicles of AIDS
(Durham: Duke University Press, 1999), s. 99–126. Paul Farmer, AIDS and Accusation. Haiti and
the Geography of Blame (Berkley: University of California Press, 1992). Jfr även Victoria Harden,
AIDS at 30. A History (Washington, D.C.: Potomac Books, 2012), s. 7, not 18.
496 Eriksson (1988), s. 122–5.
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den moderna medicinska vetenskapens skuggsidor kunde också vara av en mer
mekanisk eller avsiktslös natur. Efterkrigstidens omfattande vaccinationsprogram lyftes exempelvis fram som en möjlig orsak till epidemins plötsliga acceleration då dåligt rengjorda eller felaktigt använda vaccinationssprutor kunde ha
bidragit till smittspridningen. I sammanhanget förekom det dock även andra,
mer konspiratoriska hypoteser som pekade ut själva vaccinerna. Framförallt
vaccinerna mot polio och smittkoppor ansågs av en del debattörer gjort människor mer sårbara för – eller i värsta fall – på grund av föroreningar direkt smittade av den förödande infektionen.497
Den accelererande smittspridningen kunde alltså beskrivas som en oavsiktlig
men sorglig konsekvens av den moderna medicinens höga ideal och globala
ambitioner. Hans Rosling, lärare i internationell barnhälsovård vid Karolinska
Institutet, menade dock att den smittoöverföring som möjligtvis skett (och
fortfarande skedde) via injektioner eller andra ingrepp snarare skulle härledas till
lokala ”kvacksalvare” eller otillräckligt utbildad sjukvårdspersonal än ses som en
följd av att även jordens fattigaste människor fått tillgång till moderna vaccinationsprogram. För även om aidssituationen i många länder redan var i det närmast katastrofal, underströk Rosling, måste vaccinationsprogram och andra basala
folkhälsoåtgärder fortsätta utvecklas i oförminskad styrka. Dels för att öka möjligheten att nå ut med den så välbehövliga aidsinformationen, dels för att människor genom basala hälsovårdsåtgärder skulle kunna undvika andra allvarliga
infektionssjukdomar. För åtgärderna påverkade inte bara folkhälsan på ett positivs sätt mer direkt, avslutade Rosling. De bidrog även till att ge både nationer
och individer en ökad framtidstro och förbättrade möjligheter till utveckling,
något mänskligheten inte hade möjlighet att undvara.498
Epidemin gick även att tolka i kalla-kriget-termer. I den tidiga sovjetiska
propagandan framställdes aids som en västsjukdom, en sjukdom som bara hade
möjlighet att blomma ut och spridas i ett degenererat, kapitalistiskt samhällssystem. Den officiella statistiken tycktes också bekräfta bilden, åtminstone om
man trodde på myndigheternas uppgifter om att antikroppar endast påträffats
hos internationella gäststuderande och enstaka sovjetiska medborgare som arbetat i väst.499 Att smittspridningen var så ojämlikt fördelad mellan blocken
skulle i förlängningen kunna få storpolitiska konsekvenser, skrev professor
Sven Britton i Läkartidningen 1987. Ankomsten av aids skulle rent av kunna
innebära en ökad dominans av öst. ”Isoleringen blir en befrielse. I Sovjet finns
en kompromisslös hälsobyråkrati som inte besväras av intressegrupper eller
497 För några samtida röster om rimligheten av olika hypoteser, se exempelvis Sven Britton,
”WHO sprider aids-smitta”, Dagens Nyheter 13 mars 1987. Mari Sandström, ”Koppvaccin misstänks orsaka aidsepidemin”, Svenska Dagbladet 12 maj 1987. Lars Olof Kallings, ”Aids i världen –
och i Sverige”, Läkartidningen volym 84, nr 20 (1987), s. 1740. Barbro Westerholm, ”WHOs
aidsprogram – katalysator för nationella insatser”, Läkartidningen volym 84, nr 20 (1987), s. 1743.
498 Hans Rosling, ”Hopplöshet sprider aids”, Dagens Nyheter 1 april 1987.
499 Osign., ”Tretton aids-fall i Sovjet. ’Mildrare’ form av virus?”, Läkartidningen, volym 84, nr 19
(1987), s. 1678. Se även Gilman (1988), s. 264–5.
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vårdfack och därför kan agera just så kraftfullt som den så kallade folkviljan i
Väst i dag kräver mot de HIV-infekterade”.500
Diskussionen kring epidemins gäckande ursprung och ojämna geografiska
spridningsmönster fick alltså snabbt många bottnar. Hotbilder utifrån kompletterades av hotbilder inifrån samtidigt som mer eller mindre explicita kopplingar
gjordes till djupgående 1900-talstrauman som nazism, fascism och kolonialism.
Aids var så bundet till två olika sorters mörker: dels naturens (där aids kunde
uppfattas som en biologisk nyck, ett resultat av en slumpmässig men för
mänskligheten förödande kombination av blind mutation och stegrad global
modernisering), och dels kulturens (där aids istället kunde betraktas som en
konskevens av människans egen omänsklighet, ett radikalt resultat av ett oetiskt
medicinskt försök eller som ett biologiskt vapen som löpt amok).
Spännvidden i den offentliga debatten var också stor, tydligt färgad av både
kunskapsmässig osäkerhet som politiska eller taktiska överväganden. Otydligheten förstärktes av att ledande beslutsfattare, möjligen på grund av rädslan för
att stöta sig med högljudda samhällsgrupper eller hela kontinenter, kunde inta
den i sammanhanget garanterat okontroversiella positionen att man inte säkert
kunde veta var, när eller hur epidemin uppstått och spritts över världen. WHO
beskrev exempelvis hiv i officiellt uttalade från 1987 som ett ”naturligt före500 Sven Britton, ”Kompromisslösa epidemiåtgärder begränsar spridningen av aids i Sovjet”,
Läkartidningen volym 24, nr 24 (1987), s. 2103.
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kommande retrovirus av obestämt geografiskt ursprung”.501 Hållningen var
utifrån den samtida situationen både förståelig och pragmatisk. Världssamfundet hade helt enkelt inte råd att låta destruktiva gräl om det förflutna skymma
blicken mot framtiden. ”Gör vi verkligen allt i vår makt för att hindra att fler
människor smittas?”, frågade sig Lars Olof Kallings retorisk 1988 i en kommentar till den konflikt som enligt honom höll tillbaka nödvändig aktion, och därmed också skördade liv.502
Tolkningen kunde dock tas ytterligare ett steg längre. Vissa debattörer fokuserade inte enbart epidemins ursprung, dess spridningsmönster och konsekvenser. De argumenterade också för att det fanns någon form av budskap i epidemin, att den hade en avsikt, ett högre syfte eller för människan avläsbart ändamål. Perspektivet kunde vara ekologiskt och globalt. Aids var ytterst ett resultat
av att den moderna människans resursslukande livshållning rubbat ett ömtåligt
biologiskt samspel, skrev till exempel statssekreterare Bernt Carlsson i Svenska
Dagbladet.503 Kanske rörde det sig också om en i naturen inbyggd självregleringsmekanism, funderade författaren och samhällsdebattören Göran Palm i en
TV-sänd diktbetraktelse sommaren 1987, en mekanism som människan genom
vetenskap och modern civilisation lyckats manipulera men som naturen kommit att överlista. Aids kunde alltså tolkas som ett resultat av människans hybris,
tvinga oss till ödmjukhet och underkastelse, få oss att foga oss och åter finna
vår rättmätiga plats. ”Vad jag försöker säga är att en massaker hotar just vår
djurart om vi inte sluter fred med Moder Jord på hennes måttliga medmänskliga
villkor”, sade Palm. ”En gång var skapelsen vår gud. Är vi för malliga idag för
att på nytt anamma en sådan ödmjuk tro?”504
Hos andra var revolten mer avgränsad till den egna kroppen. Samtida livsmönster rimmade illa med vår fysiologi, skrev författaren Ana Maria Narti i
Dagens Nyheter 1986. ”Den nya könssjukdomen uppenbarar en obehaglig sanning som vi helst av allt inte vill erkänna: att naturen alltid begränsar vår handlingsfrihet likväl i världen omkring oss som inom våra kroppar”.505 Att kropp
och sexualitet inte lät sig moduleras hur som helst var dock en tanke som sällan
bekymrade nutidens människor, fortsatte hon lite senare. Erotiska ideal sattes
högt. För att förverkliga oss själva utövade vi därför ett kulturellt sanktionerat
våld på våra kroppar – inte minst på kvinnokroppen – något som i och med
aids borde leda till eftertanke. ”Långvarig hormonbehandling (p-piller) och
kirurgiska ingrepp (abort) anses förverkliga drömmen om den totala sexuella
Wolfgang Hansson, ”Ingen vet säkert hur aids uppstod”, Aftonbladet 29 september 1987. Citat
ur James Chin, Jonathan Man, ”Global surveillance and forecasting of AID”, Bulletin of the World
Health Organization, nr 67 (1989), s. 3. http://whqlibdoc.who.int/bulletin/1998/Vol76No5/bulletin_1998_76(5)_429-435.pdf (2008-10-14).
502 Citat ur David Finer, ”Stridsyxan nedgrävd av aids-forskare i Afrika och västvärlden”, Läkartidningen volym 85, nr 50 (1988), s. 4453. För en beskrivning av spänningarna, se exempelvis
Grmek (1990), s. 141–55 och Kallings (2005), s. 182–200.
503 Bernt Carlsson, ”Tecken på politiskt förfall”, Svenska Dagbladet 9 juni 1987.
504 Göran Palm, ”Naturens röst om aids”, Aftonbladet 16 oktober 1987.
505 Ana Maria Narti, ”Först aidshjälp, sedan moraldebatt”, Dagens Nyheter 16 januari 1987.
501
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frigörelsen, fast både hormonbehandling av friska människor och kirurgiska
ingrepp i icke-sjuka kroppar betraktas som en styggelse i andra sammanhang!”,
skrev Narti. ”Med andra ord: jag tror att de flesta av oss, hetero- och homosexuella, styrs av erotiska ideal som tvingar oss att skada våra kroppar. Antagligen
kan vi inte få sundare sexvanor så länge vi inte lär oss att respektera naturen i
våra kroppar”.506 Aids kunde alltså beskrivas i termer av naturens korrektiv, att
vi som kollektiv och individer överskridit en gräns för vad som var naturenligt
eller långvarigt hållbart. Den moderna människans val och livsmönster hade
förskjutit en balans, en jämvikt naturen genom epidemin nu försökte återställa.
Men aids kunde också uppfattas som en konsekvens av människans brott
mot skapelsen i en mer biblisk mening. Den ökande smittspridningen var bara
ett av flera bevis för hur ett ”lösaktigt levnadssätt straffar sig själv”, skrev den
kristna tidningen Dagen på ledarplats 1985, något som i förlängningen riskerade
leda till ”nationell katastrof” om inte en förändring av de moderna samlevnadsmönstren inleddes omedelbart.507 Andra var än mer explicita i sin analys.
Aids var ingenting annat än en följd av människans försummelse av de regler
som Gud gett henne som vägledning och mål, skrev en pensionerad lagman i
samma tidning. Utbredd promiskuitet och homosexuella handlingar hade alltså
inte enbart påskyndat epidemin utan tedde sig över tid allt klarare som dess
yttersta orsak. ”När vi bryter mot Skaparens vilja kan fördärvsmakterna under
Satans dirigentskap börja sitt förstörelseverk. Det är vad som nu sker inför hela
den fallna värdens ögon”.508 Tekniska lösningar som kondom var därför inte
något hållbart alternativ, konstaterade tidskriften Vakna!, utgiven av Jehovas
Vittnen. Det enda beständiga alternativet var att leva enligt de moralnormer
som angavs av Bibeln, vilka enligt tidskriften tydligt slog fast det förkastliga i
homosexualitet, missbruk, otukt och äktenskapsbrott. ”Med tanke på konsekvensen är det lätt att inse visheten i Skaparens förbud mot dessa sedvänjor
[…] Ja, att acceptera Skaparens normer för mänskligt beteende är det bästa
sättet att undvika aids”.509 Aids kunde alltså uppfattas som en påminnelse om
Guds avsikt och om människans ansvar att leva enligt det förtroende som givits
henne. ”Straffet för människans vårdslöshet med de känsligaste hinnorna är
själva sjukdomen”, skrev Eskil Block i Dagen sommaren 1987. En kompromisslös omkastning av det tillåtande samhällsklimatet var därför en nödvändighet om sjukdomen skulle kunna övervinnas, ett val mänskligheten med Guds
hjälp nu måste visa sig vuxen att göra. ”Han väntar sig att vi, i ansvar för
varandra, hjälps åt allesammans – med att bekämpa den”.510
I sin analys av epidemins samhälleliga konsekvenser, kunde röster ur den radikala vänstern ligga förvånande nära den mest radikala kristna. Den pest
506 Ana Maria Narit, ”Aids – en myt i skvallerpressen. Hur skall vi utan dramatik bekämpa aidssmittan?”, Dagens Nyheter 9 oktober 1986.
507 Ledare, ”Aids – en gudomlig straffdom?”, Dagen 9 oktober 1985.
508 Harald Ljungström, ”AIDS måste klassas som allmänfarlig sjukdom”, Dagen 18 juni 1985.
509 Osign., ”AIDS. En världsomspännande dråpare”, Vakna! 8 oktober 1988, s. 15.
510 Eskil Block, ”Aids och HIV Guds straff?”, Dagen 26 juni 1987.
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mänskligheten nu drabbats av skulle komma att förändra såväl beteenden som
samhällets organisation, förklarade Jan Myrdal mångordigt i vänstertidskriften
Folket i Bild/Kulturfront. Aids innebar därför inledningen på en betydligt stramare epok i mänsklighetens historia där samtidens anda, med dess påbjudande
av sexuellt experimenterade, lösaktighet och skilsmässor, genom sjukdomens
entré snabbt höll på att bli obsolet. Aids var en sträng vattendelare, skrev Myrdal, fullt jämförbar med en den historiska kraften av en revolution. ”Hela överbyggnaden vrids om. Alla synsätts bryts”.511
Den förändring som måste till kunde ses som i första hand värderingsbunden och strukturell. Att begränsa epidemin och dess effekter handlade därmed
mindre om konkreta åtgärder i form av lagstiftnings- och informationsåtgärder
än om att människan måste förändra sitt sätt att leva, finna en ny grund för sitt
sätt att tänka, handla och känna. I diskussioner kring epidemins mer allmänna
effekter fanns det med andra ord hela tiden en tendens att resonemangen gled
över i en diskusison gällande kollektiva värderingsmönster och individuella
livsval och moral. Perspektivet blev lätt grundläggande och existentiellt. Kanske
var det till och med så att det i vår moderna och upplysta tid fanns ett behov av
aids, skrev en psykolog 1986. Inte som biologisk sjukdom men som föreställning, som ett fenomen med vars hjälp man kunde ställa de allvarliga livsfrågorna, hitta en nerv till ”det okända, till det farliga och till det förbjudna”.512
Möjligen som ett sätt att kanalisera oron uppkom också en rad moderna
vandringssägner kring aids, ofta med internationell spridning.513 Sjukdomen och
smittan kunde där kläs i mer individuella termer, öppnande upp för handlingsalternativ och möjliga strategier på ett mer personligt snarare än ett kollektivt
plan. Det moraliska budskapet var dock ofta starkt. ”Den 10 december 1986
blev jag uppringd av hustrun till en gammal ungdomsvän”, skrev folklivsforskaren Bengt af Klintberg i en redogörelse för hur han kommit i kontakt med en
av de mer omtalade och typiska berättelserna.
Dagen innan hade hon fått höra en historia som hon misstänkte var en ny vandringssägen. Den handlade om aids. En ung sydsvensk man, skötsam och ordentlig, hade varit på
några dagars besök i Stockholm. Sista kvällen hade han gått på diskotek, och där hade
han träffat en flicka som han blev hastigt förälskad i. Hon följde honom till hans hotellrum och stannade där hela natten. När den unge mannen vakande på morgonen var
flickan försvunnen. Men på badrumsspegeln hade hon skrivit med läppstift: ”Välkommen i aidsklubben!”. En tid senare konstaterades det att han var smittad.514

Jan Myrdal, ”Pesten och dess moral”, Folket i Bild/Kulturfront nr 8 (1987), s. 31.
Bertil Ivarsson, ”Vad har vi AIDS till?”, Psykologtidningen nr 10 (1986), s. 8.
513 För en omfattande internationell studie, se Diane E. Goldstein, Once Upon a Virus. AIDS
Legends and Vernacular Risk Perception (Logan, Utah: Utah State University Press, 2004).
514 Citat ur Bengt af Klintberg, ”’Välkommen i aidsklubben’ – en epidemisk vandringssägen”,
Socialmedicinsk tidskrift nr 4 (1990), s. 161. Se även Bengt af Klinberg, Den stulna njuren. Sägner och
rykten i vår tid (Stockholm: Nordstedt, 1994), s. 35–42.
511
512
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Historien förekom i en rad olika versioner modifierade med avseende på tid,
plats, händelseförlopp och meddelandets exakta ordalydelse. I en upprörd debattartikel publicerad i Svenska Dagbladet våren 1987 presenterades sägnen till
och med som ett autentiskt och varnande exempel, givetvis utan att de två höga
jurister som stod bakom debattartikeln uppfattat att det var en vandringssägen
de beskrev. Artikeln väckte därför såväl munterhet över de två domarnas enfald
som mer bekymrade kommentarer om vilka friheter som egentligen var möjliga
att ta sig i den svenska aidsdebatten, om vilka okunniga, osakliga och osmakliga
debattinlägg som ändå tilläts publiceras bara avsändaren hade tillräckligt stort
inflytande eller samhällelig status.515 För aids kunde verkligen dra fram det
sämsta ur oss människor, konstaterade Thomas Hammarberg, generalsekreterare för Rädda barnen. Eftersom man inte kunde se utanpå vem som bar på
viruset letade man efter andra tecken som tydde på att någon tillhörde de ”besmittade”. Talet om riskgrupper hade förstärkt processen, fortsatte Hammarberg, banat väg för utstötning och generaliseringar som förvärrat en redan svår
livssituation för dem som drabbats.516
Fast även om 1980-talets svenska aidsdebatt kan tyckas märkligt tillspetsad,
var engagemaget och solidariteten med smittade och sjuka samtidigt stark. I
organisationer som RFSL, Noaks Ark-Röda Korset, Posithiva Gruppen,
Convictus och Kamratföreningen NU, betonades istället humanitet, värme,
värdighet och medmänsklighet som motstånd mot en hårt dramatiserad sjukdomsbild.517 Media blev i sammanhanget både en måltavla för kritik som ett
verktyg för förändring. I sin roll som opinionsbildare använde organisationsföreträdare olika strategier för att ge just sitt budskap maximal medial exponering.
Även enskilda personer, framförallt en mindre grupp aidsläkare, valde att göra
sig medialt tillgängliga som ett sätt att påverka. I februari 1987 fick exempelvis
Expressens läsare i en serie utförliga reportage följa ”aidsdoktorn” PehrOlov
Pehrson i hans arbete vid aidsmottagningen på Roslagstull, en uppmärksamhet
som också gav Pehrson en möjlighet att förmedla just sin egen bild av sjukdo-

Åke Lundborg, Johan Annell, ”Fel upphäva ansvaret i smittskyddslagen”, Svenska Dagbladet 15
april 1987. Lundborg och Annell var båda domare i länsrätten i Stockholm, den instans som
bland annat avgjorde ärenden rörande tvångsvård. För en replik, se exempelvis Tyra Berglund,
Ove Berglund, ”En vandringssägen i aids-tider”, Svenska Dagbladet 22 april 1987.
516 Thomas Hammarberg, ”Aids och människokärlek”, Göteborgsposten 21 mars 1987.
517 De flesta organisationer med direkt koppling till hiv startade under perioden 1985–87. Åren
kring 1990 arbetade sammanlagt ett 40-tal ideella organisationer med hiv och aids varav många
också uppbar offentlig finansiering för sitt arbete. Se Victor A. Pestoff, Dagmar von Walden
Laing, HIV-AIDS. Handbok: organisationer och aktiviteter (Stockholm: Folkhälsoinstitutet, 1993). För
mer detaljerade studier av Noaks Ark-Röda Korset, se Göran Johansson, Möta hiv, möta sig själv: en
studie av arbetet vid stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset (Stockholm: Sköndalinstitutet, 1997) samt JanErik Olsson, Från idé till handling. En sociologisk studie av frivilliga organisationers uppkomst och fallstudier
av Noaks Ark, 5i12-rörelsen, Farsor och Morsor på Stan (Stockholm: Almquist & Wiksell International, 1999), s. 81–105. För en mycket personlig beskrivning av engagemanget, se Bodil Sjöström,
”Hivkaoset”, i Sex. En politisk historia, red. Stina Andersson, Silvia Sjödahl (Stockholm: AlfabetaAnamma/RFSU, 2003), s. 217–23.
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men, dess bakgrund, orsak och vidare konsekvenser.518 Det finns även andra
exempel på hur medias egna metoder och dramaturgi användes aktivt för att
förändra det offentliga samtalet om aids. I en tät berättelse publicerad över en
helsida i Svenska Dagbladet beskrev samme Pehrson i april 1987 i dagbokform
sitt arbete på infektionskliniken och dess patienter varvat med Brommavillans
mer intima familjeliv fyllt av småbarnspyssel, kvarlämnad middagsdisk, halvslumrande framför TV:n, tårtkalas och, efter en barnfri onsdagskväll på teater
inne i stan, ett äktenskapligt, eldigt famntag med hustrun. Och även om Pehrsons tilltal kan läsas som både normerande och moralistiskt (det vill säga som
ett exempel på hur man i aidstider borde leva, troget, heterosexuellt och småborgerligt) måste tolkningen ändå bli en annan: att han genom identifikation
och vardagliggörande ville minska läsarnas rädsla och öka kunskaperna för att
på så sätt göra sjukdomen både mer begriplig och bemötandet mer mänskligt.519
Sighsten Herrgård
Det var dock ett annat ansikte som starkast skulle komma att förknippas med
aids. Tisdagen den 29 juli 1987 berättade modeskaparen Sighsten Herrgård i
Sveriges Televisions ledande nyhetsprogram Aktuellt att han bar på viruset och
var på väg att utveckla aids.
Misstanken hade funnits en tid, förklarade han i direktsändningen. När han
till sist valt att testa sig och fått sin antikroppspositiva status bekräftad, var det
bara att bestämma sig: att gå under jorden eller att med det egna kändisskapet
försöka innebära en förändring till det bättre. Beslutet var alltså noga övervägt,
om än påskyndat av en tilltagande ryktesspridning, möjligen orsakad av bristande sjukvårdssekretess. Då en av hans närmaste några år tidigare dött till följd
av sjukdomen, visste han också av egen erfarenhet vad som väntade. ”Jag följde
honom hela hans sista tid”, citerades han ur TV-intervjun i Dagens Nyheter dagen
efter. ”Jag vet också vilka otroliga fördomar det finns kring sjukdomen. Men
det är dags att skingra dem nu. Människor måste begripa att alla kan få aids, att
vi inte kan tala om riskgrupper längre”. Bilden av den framgångsrike designern,
PR-mannen och trendsättaren skulle nu därför få ge plats för en annan, fortsatte han. ”Jag är medveten om att mitt ansikte kanske för alltid kommer att
förknippas med aids, men det är ju just det jag vill – att ge aids ett ansikte”.520
Genomslaget blev enormt, mottagandet överväldigande. ”Det är verkligen
mycket strongt av honom att framträda på det sättet”, var socialminister Ger518 Jonas Sima, ”En doktor som vägrar ge upp. Bot finns inte – bara ett hopp trots allt”, Expressen
9 februari 1987.
519 PehrOlov Pehrson, ”Hur ska vi orka med allt fler HIV-sjuka?”, Svenska Dagbladet 5 april 1987.
520 Citat ur Lotta Mellberg, ”Sighsten Herrgård: Vill ge aids ett ansikte”, Dagens Nyheter 30 juli
1987. Se även Niklas Krantz, ”Jag kan göra nytta den tid jag har kvar. Sighsten Herrgård berättar
öppet om sin svåra sjukdom”, Aftonbladet 30 juni 1987. Margareta Schwartz, ”Jag vet vad jag har
att vänta”, Expressen 30 juli 1987. Inger Atterstam, ”Vi måste lära oss respektera aids”, Svenska
Dagbladet 31 juli 1987.
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trud Sigurdsens omedelbara kommentar.521 En liknande analys gjordes på landets ledarsidor. ”Modigt!”, var exempelvis rubriken på Aftonbladets ledare dagen
efter offentliggörandet.522 Den allmänna uppfattningen var också att Sighsten
Herrgård var precis rätt person för det uppdrag han åtagit sig. Sedan decennier
hade han dominerat den svenska modescenen, blivit internationellt uppmärksammad för sin unisexdräkt och var, i egenskap av ”Modepappan” som han
ibland kallades i veckopressen, den svenska kändisvärldens självklara centrum.
”Om det är någon som skulle kunna få oss att ändra vår attityd till aids, så är
det Sighsten Herrgård”, skrev en kvällstidning i en kommentar.523 Sighsten
Herrgård skulle komma att betyda mycket, kanske till och med mer än något
annat för att förändra bilden av aids, spådde också läkaren Jan-Olof Morfeldt,
ordförande i Noaks Ark-Röda Korset. ”Det låter krasst kanske. Men det är nog
så att en känd person lättare kan göra detta till en realitet för andra. Och med
sitt yrke och alla sina kontakter är han ypperlig i sammanhanget”.524
Förväntningarna var med andra ord högt ställda. Det går inte heller att ta
miste på allvaret i satsningen. Eftersom de första aidssymtomen redan gett sig
tillkänna uppfattades tidsramen som snäv, kanske bara några månader. Ett intensivt arbete inleddes därför omedelbart, alltid med massmedia i närheten.
Under sommaren och hösten 1987 förekom också i princip dagliga reportage i
kvällspressen om Sixten Herrgårds senaste förehavanden, hans deltagande i alla
de olika evenemang, föreläsningar, debatter eller andra aktiviteter han valde att
medverka i. Veckopressen följde också upp med brett uppslagna artiklar, därtill
påbörjades ett bokprojekt och en film.525 Även i morgontidningarna var intresset stort. I mitten av augusti 1987 täcktes till exempel Dagens Nyheters förstasida
av ett fotografi av Sighsten Herrgård och Gertrud Sigurdsen i ett avslappnat
samtal på en parkbänk utanför Rosenbad, ett samtal som refererades mer eller
mindre ordagrant inne i tidningen.526 Kulmen nåddes under den nationella modemässan i Älvsjö i mitten av september. ”Modekungen tar emot sin drottning”, var rubriken på Aftonbladets mittuppslag som helt täcktes av ett fotografi
av hur Sixten Herrgård hälsade drottning Silvia välkommen till programpunkten
”Mode Mot Aids”, enligt tidningen den ”största modevisningen i Sverige –
någonsin”.527 Under visningen ställde alla inblandade upp gratis och behållningen, en halv miljon kronor, gick till den nystartade välgörenhetsstiftelsen SighsWolfgang Hansson, Richard Aschberg, ”Bra att han träder fram”, Aftonbladet 30 juni 1987.
Ledare, ”Modigt!”, Aftonbladet 31 juli 1987.
523 Bosse Sandström, ”Han har avvecklat alla jobb och startat ett nytt”, Aftonbladet 31 juli 1987.
524 Helena Höjenberg, ”– Sighsten Herrgårds beslut kan betyda oerhört mycket”, Expressen 30 juli
1987.
525 Se exempelvis Henry Sidoli, ”Sighsten berättar hur han lever efter Aidsavslöjandet i TV. ’Min
gamla mor tog beskedet på ett mycket fint sätt…’”, Hänt i Veckan nr 33 (1987), s. 8–9. Björn
Kollander och Lars Hjelms film ”Sighsten – de sista åren i Sighsten Herrgårds liv”, sändes i SVT
hösten 1990.
526 Lotta Mellberg, Cilla Naumann, ”Ministern möter offret”, Dagens Nyheter 15 augusti 1987.
527 Lillemor Dahl, Eva Rundkvist, ”Modekungen tar emot sin drottning”, Aftonbladet
12 september 1987.
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Bild 2:21. Sighsten Hergård hälsar drottning Silvia välkommen till Modemässan i
Älvsjö 1987. Expressen 12 september 1987.
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tens Vänner Mot AIDS. Kvällens huvudperson var ”helnöjd”, skrev Veckorevyn
strax därefter. ”Snyggt, stiligt. Bland det bästa jag sett i Sverige, tyckte Sighsten.
Och publikens applåder – i ett regn av kondomer från scenen – ville aldrig ta
slut”.528
Herrgård lyckades alltså på ett skickligt sätt använda intresset kring sin egen
person för att väcka uppmärksamhet kring hiv och aids. I princip alla reaktioner
han mötte var också, enligt honom själv, positiva.529 Kanske kunde han just
därför vara självutlämnade och anspela på den mediala bilden av sig själv som
den dödsmärkta modekungen. ”Det går rätt många Sighstenhistorier just nu”,
sade han i en reklamfilm för rådgivningslinjen AIDS-jouren, driven av Noaks
Ark-Röda Korset. ”Har ni hört den här till exempel? Vet ni varför Sighsten
alltid är så finklädd? Jo, det är för att han snart ska gå bort. Det vi är rädda för,
det skämtar vi om. Ta reda på fakta istället. Ring AIDS-jouren, så får ni veta”.530
Det breda anslaget var samtidigt centralt i det budskap som Sighsten Herrgård ville förmedla: att aids var något som berörde alla. Både han själv och
andra återkom ständigt till att eftersom han hade smittats kunde alla smittas.
”Vem tar hand om vår ångest när vi plötsligt tvingas inse att aids inte var något
som angick ’andra’, utan är något som nu berör oss alla?”, skrev han i Expressen
i mitten av augusti 1987. ”Att vi alla kommer att ha en anhörig, någon nära oss,
som kommer att dö inom en viss, begränsad tid?” Att testa sig och vara öppen
med sin sjukdom var därför en självklarhet, fortsatte han. Inte bara för att orka
leva utan för att genom öppenheten öka förståelsen, förändra attityder och
bemötanden. ”Att ha sjukdomen, att vara smittad, är svårt nog för den som är
drabbad. Bördan blir så mycket lättare att bära om det finns stöd, kärlek och
beröring från familj, anhöriga och arbetskamrater som vågar prata öppet om
sjukdomen”.531
Budskapet kritiserades dock för att vara tvetydigt. För var det verkligen sant
att alla löpte en lika stor risk, frågade sig journalisten Jan Guillou i en krönika i
Folket i Bild/Kulturfront i början av 1988. Det budskap som ideligen upprepades
– att Herrgård var ett bevis för att alla kunde smittas – höll samtidigt tyst om
det som många redan visste och än fler börjat ana: att Sighsten Herrgård var
bisexuell. Sighsten Herrgård var därför i allra högsta grad ett bevis, fortsatte
Guillou. Men inte ett bevis för att aids var en sjukdom som drabbade ”alla”
utan åtskillnad utan för att den i väsentligt högre grad drabbade de män som
hade sex med andra män. Därmed inte sagt att aids bara var något som angick
bögar. Tvärtom. Men det fick vara slut med tassandet och tisslandet, skrev
Guillou. För att nå trovärdighet i kampen mot epidemin måste man börja kalla

Osign., ”Mode mot AIDS”, Veckorevyn nr 40 (1987), s. 32–3.
Se exempelvis Marie Sandgren, Clemens Poellinger, ”Vi beundrar det du gör, Sighsten. Vännerna visste ingenting”, Aftonbladet 31 juli 1987. Bosse Sandström, ”’Utan vännerna skulle jag
aldrig orka’”, Aftonbladet 20 augusti 1987.
530 http://www.youtube.com/watch?v=B47M-rAafpY (2009-04-23).
531 Sighsten Herrgård, ”Jag ringde till min mamma och berättade”, Expressen 13 augusti 1987.
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saker vid dess rätta namn, allt annat var en oärlighet som till slut skulle komma
att ”motverka sina förment ädla syften”.532
Guillous rättframma artikel tydliggör något som hela tiden fanns under ytan i
den mediala rapporteringen kring Sighsten Herrgård och hans aidsdiagnos. För
den initiala tystnaden – en tystnad som alltså Sighsten Herrgård också delade –
kan givetvis tolkas som en indikation på styrkan både i samtidens heteronormativa ideal och i den laddning som – inte minst medialt – fanns kring hiv och
aids.
Insatsen var alltså hög, risken för ett misslyckande långt från försumbar. Det
selektiva berättandet kan därför på ett plan betraktas som taktiskt. Först när en
viss position var vunnen skulle det alltså finnas en möjlighet – och vilja – att
berätta även om den egna bisexualiteten. För även om Herrgård knappast gjort
någon större hemlighet av den egna sexualitetens breda palett var det först i
självbiografin Sighsten, skriven tillsammans med journalisten Carl Otto Werkelid
och publicerad 1988, som olika äventyr med såväl kvinnliga ”muser” som manliga ”lekkamrater” redovisades med en lika stor öppenhet som aidsdiagnosen
något halvår tidigare. Öppenheten var där istället total då djupare kärleksrelationer till kvinnor (som den med modellen Ann Liljegren och nattklubbsdrottningen Alexandra Charles) behandlas med samma självklarhet som relationen
med Roar, den man som Herrgård under slutet av 1970-talet levt tillsammans
med och som senare blev en av de första att dö till följd av aids i Sverige.533
Den inledande tystnaden kan även tolkas i termer av integritet och individualism, i en ovilja att låta sig fångas och begränsas av allt mer välbevakade sexuella identitetsdikotomier, om en envis vägran att låta någon annan än Sighsten
Herrgård definiera vem Sighsten Herrgård var. ”Jag är inte homosexuell och har
därför aldrig haft en tanke på att stå på barrikaderna och vifta med rosa ballonger. Jag står så att säga med en fot i varje läger”, svarade han i ett lätt irriterat
försök att bemöta den kritik han fått om att han varit oärlig då han inte redan
från början berättat om sin bisexualitet.534
Samtidigt reser självbiografins närgångna uppriktighet en rad frågor kring
Herrgårds mediala transformering från ”trendfarbror” till ”AIDS-kändis”. För
vem och vems tystnad handlade egentligen allting om? Var det så att beslutet att
öppet tala om sin sjukdom och sättet att göra det på – i direktsänd TV följt av
presskonferenser och andra offentliga framträdanden – på något sätt primärt
var relaterat till den mediala personligheten Sighsten Herrgård (vars sexualitet
alltså inte diskuterades, åtminstone inte medialt) och inte till privatpersonen, en
person med omvittnat mycket stark personlig integritet? Man måste dock fråga
sig om dessa två persona ens går att skilja åt, och om han själv fullt ut lyckades
Jan Guillou, ”AIDS-lögnen”, Folket i Bild/Kulturfront, nr 4 (1988), s. 11.
Sighsten Herrgård, Carl Otto Werkerlid, Sighsten (Stockholm: Norstedts, 1988). I en intervju i
Reporter publicerad i september 1987 talar Sighsten Herrgård mycket öppet om att han hela sitt
vuxna liv levt bisexuellt. Jon Voss, ”Samtal med Sighsten”, Reporter nr 5 (1987), s. 20–3.
534 Per Lorentzon, ”Sighsten och Ann berättar om sitt vilda liv tillsammans. ’Vi förlovade oss i
New York och firade med hamburgare i dubbelsängen’”, Hänt i Veckan, nr 3 (1988), s. 10.
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göra det. Tolkningen blir än vanskligare då det ord som i självbiografin används
för att beskriva offentliggörandet är ”bekännelse”: vem var det i så fall som bekände vad, och inför vilka?535
Kanske bör dock ändå valet att inte lyfta fram den egna sexualiteten i första
hand uppfattas som ett uttryck för Sighsten Herrgårds ansträngningar att skapa
ett förändrat debattklimat, ett nytt sätt att tala om aids för att på så sätt också
kunna förändra de smittades individuella situation och vardagsverklighet till det
bättre. Hans tydliga ointresse för att diskutera frågan om när eller av vem han
smittats pekar i samma riktning. Då han fick frågan offentligt svarade han alltid
att han inte visste. Och även om hans svar kan tolkas på flera sätt (som förnekelse, som ett sätt att skydda sig själv eller någon annan etc.) ger hans konekventa svar intrycket av att han ansåg frågan irrelevant, rent av kontraproduktiv. För implicerade den inte att det kunde göras en skillnad mellan smittade
baserat på hur de smittats eller vilka de var? Var det inte just dessa typer av fördomar och stigman som han genom att tala öppet om sjukdomen, och ofta
med sig själv som exempel, hela tiden försökte motarbeta? Ytterst handlade det
alltså om medmänslighet, om en vilja att ständigt påminna om att det var människor allt handlade om. ”Jag hoppas att vi är inne i en stor förändring just nu”,
sade han också med andledning av sitt engagemang i maj 1989, ett halvår före
sin död, där samhället i samtalet kring aids på allvar var moget att lyfta fram
människan och inte sjukdomen, att erkänna att också de mest utsatta och svårast sjuka, ”vårdpaketen”, har ”en själ”.536
Under en period utgjorde Sighsten Herrgård den svenska aidsdebattens absoluta centrum. Vilken betydelse hans ansträngningar fick för att förändra det
samhälleliga aidssamtalet eller de smittades livssituation är dock svårt att mäta.
Frågan blir lätt kontrafaktisk: Hur hade situationen sett ut om han valt tystnaden, hade någon annan kommit i hans ställe?537 Samtidigt kan man på allvar
undra vad som fick honom att steget. Var det de allt svårare symtomen, trycket
från skvallret, från journalisterna, en rädsla att förlora det egna initiativet och
kontrollen? Hans egen konsekvensanalys var dock knivskarp. Klarare än någon
annan insåg han redan från början att offentliggörandet var ett offer, att det
personliga erkännande och den position han under ett helt yrkesliv med stor
målmedvetenhet kämpat för att uppnå i ett slag skulle komma att ersättas av
något annat, av aids. På ett mer privat plan kan också beslutet ses som en kär-

535 Herrgård, Werkerlid (1988), s. 8. Jfr Rock Hudson och den mediala tystnaden kring hans
sexuella intresse för män, se exempelvis Randy Shilts, And the Band Played On. Politics, People, and
the AIDS Epidemic (New York: St. Martin’s Griffin, 2007 (1987)), s. 574–82.
536 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=1673846 (2009-04-23).
537 Sighsten Herrgårds framträdande ingöt uppenbarligen mod i andra. En av dem som en tid
därefter gick ut offentligt och talade om att han smittats i samband med en operation var den då
70-åriga läkaren Skå-Gustav Johnsson. Men även andra, tidigare okända män och kvinnor, fick
genom Sighsten Herrgårds öppenhet mod att för första gången tala om sin sjukdom offentligt. Se
exempelvis Karin Bojs, ”Kvällen då aids fick nya ansikten”, Aftonbladet den 16 oktober 1987.
Osign., ”Skå-Gustav Johnsson: Jag är hiv-smittad”, Expressen 14 april 1988.
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lekshandling, som ett mycket speciellt sätt att hantera tidigare tillkortakommanden för att på så sätt kunna återfå en älskad som annars varit förlorad för alltid.
Jag tänker oerhört mycket på honom, hela tiden faktiskt. Mycket av det jag gör nu gör jag
med Roar i tankarna. Han är grunden till det jag gör nu, grunden till att jag kan göra det,
att jag har lugnet – nu: då var jag inte lugn, då kände jag bara hjälplöshet och ett dåligt
samvete över att inte ha gjort mer för honom. Nu är det som om han plötsligt finns igen.
Att börja tala om honom är som att få honom tillbaka lite grann. Det känns som om han
stod bredvid mig nu.538

Aids och kyrkan
Den position som Sighsten Herrgård skapade åt sig själv – och som medier och
andra givetvis både möjliggjorde och bidrog till att förstärka – användes alltså
för att lyfta olika teman som kunde bidra till det övergripande målet: att göra
sjukdomen mer mänsklig, mindre skambelagd och därmed lättare att tala om
och leva med. Särskilt kritisk var han till den svenska statskyrkans sätt att hantera aidsproblematiken. I mitten av augusti 1987 vände han sig därför i det populära direktsända debattprogrammet Kvällsöppet i ett öppet brev, ett ”Nattord”,
direkt till Svenska kyrkan och dess ledning. För även om han i sitt nattord inte
ville beskriva sig som kristen menade han sig ändå ha en tro, ”på något eller
någon”. I den oroliga samtiden hade dock kyrkan svikit, fortsatte han. Inte tagit
sin kallelse och bibelns kärleksbudskap på allvar, inte närmat sig människorna
och deras behov. ”Var är den utsträcka handen, den öppna famnen?”, frågade
han, uppmanandes till ökad aktivitet. ”Gå ut i den verklighet som behöver er.
Det är bråttom”.539
Framträdandet blev omedelbar förstasidesnyhet och återgavs dagen efter ordagrant ibland annat Aftonbladet.540 Stockholmsbiskopen Krister Stendahl sade
sig förstå besvikelsen och sökte därför snabbt upp Sighsten Herrgård för ett
personligt samtal, ett möte som, precis som så många andra av Sighsten Herrgårds aktiviteter, intensivbevakades av kvälls- och veckopress.541 Även Svenska
kyrkans direktion och ärkebiskopen Bertil Werkström tackade för den öppenhet och det mod Sighsten Herrgård visat. Men kyrkan hade faktiskt redan gjort
mycket för att möta de ”oerhörda” behov den nya sjukdomen förde med sig,
försvarade sig ärkebiskopen. ”Tillsammans med andra goda krafter i samhället
och tillsammans med andra kyrkor kan vi gå från rädsla och passivitet till aktiva

Herrgård, Werkelid (1988), s. 5–6.
Leif Welehag, ”Sighstens bön för alla aidssjuka”, Aftonbladet 13 augusti 1987.
540 Nattordet trycktes i sin helhet ibland annat Aftonbladet och tidningen Dagen. Se exempelvis
Sighsten Herrgård, ”Sighten Herrrgårds bön”, Dagen 13 augusti 1987.
541 Se exempelvis Richard Aschberg, ”Jag kan förstå hans besvikelse. Krister Stendahl svarar på
Sighsten Herrgårds kritik”, Aftonbladet 13 augusti 1987. Per Lorenzon, ”Gripande samtal mellan
aidssjuke Sighsten och biskop Stendahl: ’Vad händer när jag dör… går jag in i ett finare rike?’”,
Hänt i veckan nr 35 (1987), s. 6–9, 48.
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insatser – för att hjälpa de drabbade och för att begränsa spridningen av
HIV”.542
Att det var just Sighsten Herrgård som kritiserade Svenska kyrkan bidrog givetvis till den stora uppmärksamheten. Men redan tidigare hade ledande religiösa företrädare klandrats för sin tystnad. Krister Stendahl var en av få i
Svenska kyrkans högsta ledning som offentligt och vid upprepade tillfällen uttalat sitt stöd för smittade och sjuka och för homosexuellas rätt att få leva tillsammans.543 Ärkebiskopens syn på homosexualitet var dessutom redan starkt
omdiskuterad då han våren 1985, tillsynes helt överrumplad, mötts av starka
protester efter att i ett remissvar uttalat att sexualiteten hörde äktenskapet till
och att kristna homosexuella därför rekommenderades att leva i ”vänskap och
celibat”.544
I brist på tydlighet från statskyrkans ledning dominerades istället scenen av
enskilda präster där en del var kraftigt fördömande. ”Aids kan ha en god sida
om det drabbar homosexuella och får dem att vända om”, uttalade sig exempelvis Göteborgsprästen Bengt Birgersson i Aftonbladet sommaren 1987. Det
var alltså bättre att bli sjuk i aids och ångra sitt tidigare liv än att leva som homosexuell, menade Birgersson då man som homosexuell var ”förlorad för
evigheten”.545 Och även om många av kyrkans representanter tog starkt avstånd
från liknande uttalanden, kom Herrgårds öppna brev helt klart att bli en
väckarklocka.546 Kyrkan kunde inte längre förbli i passivitet, konstaterade den
frispråkige radioprästen Lennart Koskinen. ”Nu väntar vi bara på att rikets
ärkebiskop ska komma över sin homofobi (homofobi = rädsla för homosexualitet) och låta kyrkan vara den aktiva samhällskraft den skulle kunna vara”.547
Till sist kunde inte ens ärkebiskopen undvika ett samtal i Sighsten Herrgårds,
vid det laget, riksbekanta soffhörna. Ännu en gång var medieuppbådet minst
sagt massivt. ”Ett 40-tal fotografier och journalister, två TV-team och en radioreporter trängdes längs väggarna i vardagsrummet”, skrev en kvällstidning i sin
bevakning av mötet. Men om journalisterna hade förväntat sig någon radikal

Sixten Lundgren, Bertil Werkström, ”Kyrkan svarar Sighsten”, Aftonbladet 15 augusti 1987.
Se exempelvis Krister Stendahl, ”Sjukdom som synd”, i Aids. Föreställningar om en verklighet red.
Benny Henriksson (Stockholm: Glacio bokförlag AB, 1987) s. 193–7.
544 Ärkebiskopens position var således den klassiska: att den sexuella handlingen var kopplad till
reproduktion, dess plats äktenskapet och avhållsamhet en dygd. Se exempelvis Ledare, ”Werkströms kyrka – bara för avhållsamma?”, Dagens Nyheter 15 april 1985. Cecilia Steen-Johnsson,
”Ärkebiskopen om homosexuella. Min syn har stöd i bibeln”, Dagens Nyheter 20 april 1985. Curt
Jonasson, ”Synoden ger sitt stöd till Werkström”, Svenska Dagbladet 23 april 1985.
545 Lars Ohlson, ”Prästen: Aids kan bli deras lycka”, Aftonbladet 6 juni 1987. För en vidare diskussion, se Lars Gårdfeldt, Hatar Gud bögar? Teologiska förståelser av homo-, bi- och transpersoner. En
befrielseteologisk studie (diss., Stockholm: Normal förlag, 2005), s. 90.
546 En av de som reagerade starkast på Birgerssons uttalande var, återigen, Krister Stendahl. Se
exempelvis Clemens Poellinger, Margareta Bremerz, ”Ett slag i ansiktet”, Aftonbladet 8 juni 1987.
547 Lennart Koskinen, ”Säg inte att du har aids på jobbet”, Aftonbladet 13 september 1987.
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Bild 2:22. En del
reaktioner från
Svenska kyrkans
företrädare var
starkt fördomande.
Aftonbladet 6 juni
1987.

nyorientering, väntade de förgäves. Ärkebiskopen var återhållsam i sina svar.
När Herrgård under samtalet explicit efterlyste någon som från statskyrkans
ledning kunde bemöta de präster som uttalade sig okunnigt och föraktfullt om
homosexuella eller aidssjuka, svarade ärkebiskopen kort att meningarna inom
kyrkan var delade. ”Olika präster tycker olika”, citerades han i Aftonbladet, även
om han samtidigt medgav att en ökad ”tydlighet” i vissa fall varit att önska.548
Den mediala uppmärksamheten var dock inte enbart ett exempel på det intresse som Sighsten Herrgård lyckades skapa kring sin person. Många tyckte
uppenbarligen också, precis som Herrgård, att Svenska kyrkan – inte minst i sin
egenskap av statskyrka – hade ett förtroende att förvalta när det gällde hiv och
aids.549 Enskildas engagemang var visserligen stort, framför allt bland sjukhuspräster, diakoner och inom EKHO, Ekumeniska gruppen för kristna homosexuella.550 Den växande kritiken gav dock resultat. Det var en ”ovillkorlig evange548 Eva Rundkvist, ”Sighsten och ärkebiskopen talade ut i soffhörnan”, Aftonbladet 18 september
1987.
549 Torsten Kälvemark, ”Hur ska kyrkan våga möta aids?”, Aftonbladet 28 september 1987.
550 Rune Jonsson, ”Kyrkorna går i främsta ledet”, Dagen 14 augusti 1987. EKHO-bladet nr 22
(1987). Jfr Nordegren (1988), s. 134–6.
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lisk plikt” att ta sig an de sjuka och ge stöd och tröst, skrev landets biskopar i
ett gemensamt uttalande hösten 1987, aidskrisen en kallelse till kyrkan att ”besinna sin egentliga uppgift att vara en helande gemenskap omkring korset, i
påskens ljus i omsorg, i bön och välsignelse”.551
Under åren som följde publicerade också såväl Svenska kyrkan som frikyrkorna en rad skrifter, vägledningar och studiematerial som berörde aids ur ett
kristet perspektiv. ”AIDS – ett test på vår medmänsklighet”, ”Jag behöver en
nästa” och ”AIDS angår dig” är bara tre av flera publikationer med större
spridning.552 Samtidigt går det inte att utesluta att förtroendet rubbats. Den
initiala passiviteten och osäkerheten inför såväl aids som kyrkans roll i den offentliga aidsdebatten (något som kan ses som en del av en större osäkerhet även
inom Svenska kyrkan om dess status och funktion i det sena svenska 1900talssamhället) lämnade därför plats för enskilda prästers mer dramatiska, ibland
extrema analyser. I brist på en klar linje kunde statskyrkan därmed framstå som
omodern, oföretagsam, trångsynt och villkorad. Att kyrkan lidit skada av sin
långa tystnad erkändes också mer eller mindre öppet, en frånvaro som i förlängningen gått ut över de smittade och sjuka. ”Tyvärr händer det att kristna
människor i intoleransens tecken gör det ännu värre för de drabbade”, skrev
Linköpingsbiskopen Martin Lönnebo självkritiskt i Svenska Dagbladet sensommaren 1987. Kyrkan hade inte funnits där för de behövande, för dem som i en
svår situation sökte stöd, tröst, gemenskap och förståelse. ”Därför skriver jag
denna artikel utan stolthet, med sorg i hjärtat. Vi kunde vara mycket bättre andligt förberedda för det som redan hänt och som kommer att bli mycket tydligt
på 90-talet”.553
Kärlekens nya villkor
Osäkerheten inför aids kan även kopplas till en större tvekan om hur den moderna sexualitetens uttryck skulle hanteras. En massiv mytbildning kring ett
sexrusigt 1960-tal grumlar lätt blicken, men aids kom tveklöst att uppfattas som
en utmaning mot den nya normbildning och de förändrade beteendemönster
som brukar beskrivas som ”den sexuella revolutionen”.554
Från medicinskt håll upprepades ständigt att en förändring av det sexuella
beteendet var nödvändig för att bromsa smittspridningen och på sikt få kontroll
över epidemin. Den seriella monogamin, ja rent av en antydan om en i samhället utbredd promiskuitet, hamnade snart i centrum. ”Varje gång du ligger
Curt Jonasson, ”Biskopsmötet föreslår att aidsgrupp bildas”, Svenska Dagbladet 8 oktober 1987.
Se exempelvis AIDS. Ett test på vår medmänsklighet, red. Eva Brunne (Stockholm: Verbum,
1988). Jag behöver en nästa. Hiv, aids och den kristna församlingen, red. Gunnar Marstorp (Stockholm:
Verbum, 1988). Arne Bengtsson, AIDS angår dig (Stockholm: Interskrift, 1988).
553 Martin Lönnebo, ”Vi har inte rätt att vara domare”, Svenska Dagbladet 8 augusti 1987.
554 För en fördjupad diskussion av 1960- och 70-talens svenska sexualdebatt, se exempelvis Lena
Lennerhed, Frihet att njuta. Sexualdebatten i Sverige på 1960-talet (diss., Stockholm: Nordstedts, 1994).
Karin Johannisson, ”1960-talets svenska sexualdebatt”, Lychnos 1996, s. 219–22.
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med en flicka ligger du inte bara med henne”, konstaterade en läkare i Aftonbladet. ”Du ligger ur smittskyddssynpunkt också med alla hennes tidigare sexpartners och deras sexpartners in i all…”555 Sexualakten var inte längre ”en tango
för två”, konstaterade en familjeterapeut bekymrat. ”Sex har nu blivit en ’folkdanslek’, där vi har med oss alla de sexuella partners som vi haft de senaste tio
åren”.556 Att inleda en sexuell kontakt bara för en kväll var därför redan idag
mycket dumt och blev bara än mer olämpligt ju längre tiden gick, argumenterade läkaren Linda Morfelt-Månsson i en kvällstidningsintervju våren 1985. ”Ha
inte sex med okända”, blev därför hennes främsta, om än trubbiga råd.557 Uppmaningen var allmängiltig. Påverkad av alkohol, förälskelse eller den frihetskänsla som en efterlängtad semesterresa kunde skapa riskerade även den men
mest försiktige att ge efter, varnade en annan grupp läkare då hotet var reellt.
Förutom penicillinresistent gonorré, klamydia och syfilis kunde nu även aids bli
följden av ”ett enda oförsiktigt samlag”.558
I en tid av accelererande epidemi uppfattades alltså efterkrigstidens frigjordhet av många som ett hot. Det sexuella samlivet hade genom aids fått en ny
dimension där en oönskad graviditet eller en obekväm könssjukdom inte längre
var det enda eller ens främsta att oroa sig för eller försöka skydda sig från. Den
individuella sexualmoralen kopplades också starkt till en övergripande kollektivnivå där den enskildes handlingsmönster i förlängningen riskerade äventyra hela samhällets existens. Varje enskilt sexuellt möte rymde med andra ord
en potentialitet till såväl individuell som kollektiv katastrof. ”Du måste förstå
att den så kallade sexuella friheten hotar inte bara ditt eget liv utan hela vårt
samhälle”, förklarade SBL:s Lars Olof Kallings våren 1987. Så festen var slut
nu, undrade den intervjuande journalisten oroligt. ”Ja, om du med fest menar
riskfria sexuella utsvävningar. Men om alla inser detta så är kanske inte livet
slut. Inte heller kärleken”.559
Den förändring som krävdes framstod därmed som lika nödvändig som definitiv, ett behov av en ny återhållsamhet som inte heller uppfattades vara baserad på moralism eller oprecisa värderingar utan på epidemiologiska fakta.560
Från medicinska företrädare var alltså det övergripande budskapet att i första
hand sträva efter en fast partner och, om tillfälliga sexuella förbindelser inte
kunde undvikas, alltid använda kondom. ”Monogami blir den nya livsstilen”,

Bosse Sandström, ”Festen är över”, Aftonbladet 19 mars 1987.
Olof Ulwan, ”Aids kan ändra vårt livsperspektiv”, Östgöta Correspondenten 23 mars 1987.
557 Lars Ohlson, ”Ha inte sex med okända. Läkare varnar: vi måste lägga om våra sexvanor”,
Aftonbladet 17 maj 1985.
558 PehrOlov Pehrson, m.fl., ”Inkludera AIDS-varning i råd till utlandsresenärer!”, Läkartidningen
volym 82, nr 47 (1985), s. 4126.
559 Bosse Sandström, ”Festen är över”, Aftonbladet 19 mars 1987.
560 Se exempelvis Linda Morfeldt-Månson, ”Lev i celibat!”, Dagens Nyheter 22 december 1986.
Barbro Tegmark, ”Preventivmedelsrådgivning till tonåringar: Skjut upp första samlaget och ppillerdebuten”, Läkartidningen volym 85, nr 6 (1988), s. 496–7.
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sammanfattade en gynekolog positionen i Dagens Nyheter i april 1986. ”Sviktar
monogamin blir kondomen räddningen”.561
Det var dock inte enbart läkare som manade till ökad försiktighet. Även i
svensk massmedia diskuterades från mitten av 1980-talet trohet och celibat som
ett allt starkare inslag i den nya tidens sexualmoral. ”I dessa aidstider är sexuell
lössläppthet både oansvarig och farlig”, skrev exempelvis en kvällstidning våren
1987. ”Framtidens sexualitet handlar om trohet, kyskhet, säker sex och kondomer”.562 Med förnyad kraft lyftes också livslång tvåsamhet fram som det ursprungliga, förväntade och önskade. ”Drömmen om att kunna leva lycklig med
en enda person finns inom oss alla”, skrev journalisten Maria Borelius i Veckorevyn våren 1987. ”Att vara trogen en enda. Inte en vecka, eller en månad, utan ett
liv. Och nu på 1980-talet, har drömmen plötsligt blivit en livsnödvändighet.
Mer än någonsin annat är aids på väg att ändra attityder. Att göra monogami till
en livsstil”.563 Men även rubriker som ”Älska livet ut. Gör upp ett kärlekskontrakt” och ”Bröllopstrenden: Gift er flickor! Säg Ja! Till en fest för livet!” fick
genom aids en skavande dubbeltydighet, ett giftemål inte enbart uppfattas som
en konfirmerande kärlekshögtid utan också lätt fick en ton av krass överlevnadsstrategi.564 Det gällde med andra ord att vara försiktig, i vart fall tills man
funnit den rätte, korrigerade en del de nya, strikta idealen. ”Låt inte rädslan
förstöra lusten och glädjen. Låt förälskelsen blomma! Och kärleken och passionen. Som förr. Men använd hjärnan. För när ni två väl hittat varandra är inga
lekar förbjudna”.565
Givetvis fanns det de som välkomnade det förändrade diskussionsklimatet.
”Det är åter nödvändigt att bygga upp en (ursäkta uttrycket) sexualmoral som
rätt mycket påminner om den gamla”, skrev Svenska Dagbladets ledarsida hösten
1985. ”Vill man inte sträcka sig så långt som att promiskuitet är förkastligt
tvingas man ändå konstatera att den kan vara livsfarlig”.566 Läkarna kunde på ett
helt nytt sätt också tala om trohet, monogami och avhållsamhet och det utan att
beskyllas för att låta sin ”privata moralism fördunkla det vetenskapliga synsättet”, konstaterades det i den katolska tidskriften Signum. Aids innebar på så sätt
en öppning för inte bara en ”nygammal” sexualmoral utan också för en bredare
omprövning av allianser. ”Vore det egentligen inte naturligare att det allmänna
sökte sina bundsförvanter i dem som aldrig fallit för den sexuella frigörelsens
förkunnelse?”567 Men även bland ledande konservativa politiker ledde aids till en
förnyad debattvilja i sexualpolitiska frågor. ”Ansvaret måste tygla friheten”,
Karin Edgardh, ”Trohet nya livsstilen”, Dagens Nyheter 20 april 1986.
Anita Hansson, ”Det onödiga samlaget”, Aftonbladet 12 april 1987. Se även Kerstin Almqvist,
”Otrohet är en sport för fegisar”, Aftonbladet 3 mars 1986.
563 Maria Borelius, ”Jag måste älska dig livet ut. Inte bara för en vecka, en månad, ett år”, Veckorevyn nr 12 (1987), s. 24–5.
564 Osign., ”Älska livet ut. Gör upp ett kärlekskontrakt”, Aftonbladet 8 juni 1987. Osign., ”Bröllopstrenden: Gift er flickor! Säg Ja! Till en fest för livet!”, Veckorevyn nr 23 (1987), s. 89.
565 Lotta Mellberg, ”Jag älskar dig säkert”, Veckorevyn nr 25 (1987), s. 9.
566 Ledare, ”Aids och moral”, Svenska Dagbladet 10 oktober 1985.
567 LE [Lennart Ejerfeldt], ”Aids: ormen i paradiset?”, Signum nr 3 (1987), s. 65–6.
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skrev Moderata samlingspartiets ordförande Carl Bildt i slutet av april 1987,
som ett försvar av att gamla normer och ideal åter måste komma till heders för
att skydda unga kvinnor från att smittas. ”P-pillrets era måste vara förbi. Skolläkare, barnmorskor och andra som fortfarande skriver ut p-piller till unga flickor
bör upphöra med det. P-piller skyddar mot att ge liv, men de skyddar inte mot
död”.568 Den sexuella friheten hade nått vägs ände, konstaterade också ordföranden i Kristdemokratisk samling, riksdagsledamot Alf Svensson. ”Skall det
finnas någon möjlighet att rädda barn och ungdom från HIV-smitta och aidsfarsot, så krävs det att svenska politiker och myndigheter börjar inse att aids är
farligare än moral och en livsstil som förespråkar trohet”.569
Uppfattningen av att nya vindar blåste, förstärktes samtidigt av att så få ledande opinionsbildare öppet trotsade argument om strängare normbildning.570
Genom rubriker som ”Aidshotet präglar sexlivet”, ”Samlaget övervärderat” och
”Nu är det slut på sex i TV” befästes därmed lätt en bild av samtiden där uppknäppt och frimodig sexualitet blivit något otidsenligt.571
Breda opinionsundersökningar gav också ett visst stöd för att ett bredare attitydskifte verkligen var på gång. 1987 ansåg åtta av tio tillfrågade i en större
nationell undersökning att de trodde att andra ändrat sina sexualvanor till följd
av aids samtidigt som den andel som uppgav att de själva förändrat sitt beteende
snabbt fördubblats: från en av tio våren 1986 till en av fem året därpå. Bröt
man ut dem utan fast partner blev trenden än tydligare. Ungefär hälften av de
ensamstående männen mellan 35 och 44 år uppgav våren 1987 att rädslan för
aids lett till ökad försiktighet, framförallt menade man sig ha blivit mer eftertänksam i valet av partner. Sex av tio av alla tillfrågade ansåg dessutom att samlag endast borde förekomma i fasta relationer. Även de som uppgav att de under den senaste månaden levt i celibat ökade snabbt: från 28 procent våren
1986 till 36 procent ett år senare.572
Det offentliga samtalet rymde samtidigt en intressant spänning mellan traditionalism och nytänkande. Det var inte säkert att gamla svar fungerade på den
nya tidens frågor, argumenterade Erwin Bischofberger, jesuitpater och professor i medicinsk etik vid Karolinska institutet. I den akuta situationen måste man
istället vara pragmatisk och handlingsinriktad. Kanske skulle till och med ett
”provisoriskt” bruk av kondom kunna försvaras med hänsyn till de allvarliga
konsekvenserna: för vem kunde ens för några år sedan ha anat att ett enda felsteg, ”ett enda ’sexuellt’ äventyr”, skulle kunna ruinera ett helt liv?573 Det var
568 Carl Bildt, ”Nu måste ansvaret tygla friheten”, Svenska Dagbladet 23 april 1987. Se även Carl
Bildt, ”Aidskatastrof i morgon, kan dämpas bara idag”, Göteborgs-Posten 8 maj 1987.
569 Alf Svensson, ”Aids är farligare än moral och trohet”, Svenska Dagbladet 26 april 1987.
570 Sexterapeuten Maj-Britt Bergström-Walan var dock en som återkommande framförde en mer
avvaktande hållning, se exempelvis Osign., ”Celibat som att svälta”, Aftonbladet 12 april 1987.
571 Se exempelvis Osign., ”Aids-hotet präglar sexlivet” och ”Samlaget övervärderat”, Aftonbladet
12 april 1987. Eva Nykvist, ”Nu är det slut på sex i TV”, Aftonbladet 2 juni 1987.
572 Socialstyrelsen, ”Allmänhetens kunskaper m.m. om HIV/AIDS. Utvecklingen mars/april
1986 – maj 1987”, Socialstyrelsens Meddelandeblad nr 18/87, s. 3, 11–2.
573 Erwin Bischofberger, ”Den gåtfulla epidemin”, Signum nr 3 (1987), s. 66–8.
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alltså inte självklart att aids per definition sågs som en anledning till en hårdför,
reaktionär reaktion även bland dem som vanligtvis var bland de mest avvaktande. Istället kan aids, just på grund av sjukdomens och epidemins allvarliga
konsekvenser, ses föranleda en ökad öppenhet för förändring.
De allt kärvare slutsatserna kunde också möta en mer fundamental kritik fokuserad på makt. Samhällets negativa värderingar tvingade många homo- och
bisexuella att smyga med sina begär både inför sig själva och inför andra, argumenterade RFSL i ett försök till nyansering. Framför allt var det rådet att hålla
sig till en partner som uppfattades som inskränkt, moralistiskt, fördomsfullt, ja
rent av cyniskt då homosexuell tvåsamhet inte var jämställd med heterosexuell.
Även om många män som hade sex med andra män lagt om sin livsstil till färre
partners och förändrade sextekniker, fortsatte förbundet, riskerade uppmaningar om monogami att leda till både uppgivenhet och falsk trygghetskänsla. För
att nå en effektiv smittbekämpning krävdes därför enligt RFSL ett förändrat
sexuellt beteende och ett intensifierat socialt och politiskt arbete för att alla –
oavsett sexuell läggning och intresse – skulle ges möjlighet att leva fullvärdiga
liv, var och en efter sin förmåga att älska.574
Det starka monogamibudskapet kolliderade med den sexuella frigörelsens
mest centrala budskap – rätten att själv avgöra när, hur eller med vem (eller
vilka) man valde att sex med – och med en allt mer självsäker homosexuell
identitet där varje sexuell kontakt sågs som en både politisk och identitetsskapande handling, ett konkret steg på vägen mot såväl kollektiv som personlig
frigörelse. Att låta andra definiera och avgränsa den egna sexualiteten och dess
uttryck kunde därför uppfattas både som ett svek mot den bredare befrielsekampen och som ett förnekade av den man var.575
Att aids var en realitet kunde inte längre undgå någon, allra minst homosexuella män. Behovet av att finna en sexuell umgängeskultur som även tog hänsyn
till risken för smittoöverföring var därför akut. Det är också mot den bakgrunden som introduktionen av begrepp och praktiker som ”säkrare sex” (eller ”hälsosammare sex” som det inledningsvis hette) skall ses. Med hjälp av förändrade
sextekniker där man aktivt försökte undvika kontakt med kroppsvätskor (och
då speciellt blod och sperma) kunde man alltså minska risken för smittoöverföring samtidigt som man inte tvingades ge upp de friheter som vunnits. Aids
behövde med andra ord inte innebära att man måste sluta med sex, bara osäker
sex. Genom att tillämpa säkrare sex kunde man alltså undvika några av den fria
sexualitetens medicinska risker samtidigt som sexualiteten, som en källa för
glädje och gemenskap, skulle kunna finnas kvar, framhöll RFSL redan 1985.
Säkrare njutningsformer måste med andra ord lyftas fram och inte minst erotiseras för att kunna få människor att hålla sig borta från de osäkra. ”På mig –
574 Kjell Rindar, ”Aids betyder ansvar”, Kom Ut! Nr 3–4 (1984). Hasse Ytterberg, ”Aids kräver
handling – inte bara prat”, Kom Ut! Nr 3–4 (1984). RFSL, ”Förslag till åtgärder mot smittspridning inom gruppen homo- och bisexuella män”, AIDS-bulletinen nr 1 (1986), s. 12–3.
575 Altman (1986), s. 36–40, 71. Patton (1990), s. 142–4.
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inte i mig”, var också den slogan som förbundet valde att introducera efter en
amerikansk förlaga.576 Tanken bakom säkrare sex var dock mer revolutionär än
så, underströk ett av begreppets skapare, aidsinformatören James d’Eramo.
Säkrare sex handlade alltså inte främst om teknik utan om känslor och välbefinnande, om att genom säkrare sex vinna en större närhet, respekt och trygghet
med varandra.577
Säkrare sex kunde alltså ses lika mycket som ett förenande, betydligt mer politiskt identitetsprojekt betonande ansvar, stolthet och närhet (och utan att därmed ge upp en långtgående individuell och kollektiv sexuell frihet) som en uppsättning etikettsregler. Ändå var det i den mer tekniska betydelsen som begreppet fick sitt mer publika genomslag, inte minst då begreppet redan från början
(inte minst i massmedia) kom att integreras i den information som riktades till
en bredare (heterosexuell) allmänhet.578
Att formulera vad säkrare sex innebar mer konkret var samtidigt svårt. Inte
enbart för att tolkningarna av vad som kunde beskrivas som ”säkert”, ”mindre
säkert”, ”riskfyllt” eller rent av ”farligt” kunde skilja sig åt beroende på vem
man frågade. Även själva frågan medförde att man var tvungen att tala öppet
om och i detalj beskriva olika sexpraktiker.579 Och om det var komplicerat att
tala om säkrare sex, hur svårt var det då inte att genom visuella beskrivningar
faktiskt visa hur säkrare sex (i synnerhet samkönad) kunde gå till?
Att öppenheten hade tydliga gränser visas av den diskussion informationsfilmen ”Change of a lifetime” orsakade under den internationella konferensen
Aids – Föreställningar om en verklighet, arrangerad av sociologen Benny Henriksson
i Stockholm hösten 1986. Filmen hade tagits fram av en amerikansk aidsorganisation i syfte att lära ut hur säkrare sex kunde gå till i praktiken och innehöll
därför flera scener där män hade sex – säkrare sex – med andra män. Men redan innan filmen visats framfördes högljudda krav från flera mötesdelegater om
att filmen borde stoppas. De starka negativa reaktionerna var dock ett bevis på
att det inte bara hade varit rätt att visa filmen utan helt nödvändigt, skrev RFSL
i ett försvar för den kontroversiella visningen. För att nå ut till de män som
utgjorde filmens målgrupp måste de inte enbart kunna identifiera sig med filmens budskap, den måste även förmedla det på ett sådant sätt att männen insåg
att de både kunde och ville ha säkrare sex. Och om inte ens de som arbetade
professionellt med aids och aidsonformation vågade tala om hur en del männi-

RFSL, “’Healty Sex – säkrare sex’”, AIDS-bulletinen nr 1 (1985), s. 6.
”Healthy sex guideline summary”, tryckt i RFSL, AIDS-bulletinen nr 1 (1985), s. 17–21. Se även
RFSL/Benny Henriksson, Säkrare sex. En sammanställning av teorier och studier av sexuella beteenden
bland män som har sex med andra män (Stockholm: RFSL, 1988), s. 5–6.
578 Se exempelvis Anna Eklund, ”Du behöver inte lägga av med sex”, Kvällsposten 19 november
1985.
579 Några andra pressexempel: Ylva Brune, ”Älska mig – men säkert”, Ottar nr 1 (1986), s. 58–9.
Jon Voss, ”Den nya livsstilen fylld av fantasi och sensualitet ger dig också, skönare, säkrare sex”,
Veckorevyn nr 4 (1986), s. 14-5. Osign., ”Säkrare sex – nu segrar kondomen”, Aftonbladet 8 mars
1987. Susanne Ljung, ”Sex säkra sätt”, Expressen 24 april 1987.
576
577

275

skor valde att umgås sexuellt, hur skulle då smittspridningen någonsin kunna
stoppas, frågade RFSL.580
Diskussionen kunde samtidigt vara problematisk ur ett delvis motsatt perspektiv. ”Att ägna sig åt vad man i USA kallar ’Safe sex’ visar sig vid noggrann
genomläsning kunna jämställas med klosterverksamhet”, skrev en kritisk röst i
en ironiskt hållen artikel i Veckorevyn våren 1986. ”’Safe sex’ innebär i princip att
man kan ligga och titta på varandra och ta på de kroppsdelar som inte utsöndrar några vätskor. Säga vad man vill om torra knäskålar, men så upphetsande är
de inte”.581 Säkrare sex (och i än högre grad det mer stränga begreppet ”säker
sex” där all typ av kontakt med partners kroppsvätskor uteslöts) kunde med
andra ord uppfattas som djupt problematiskt, något torrt och passionslöst, ja
rent av oönskat och omanligt (då sex utan penetration kunde uppfattas som att
man hade sex som kvinnor) om det överhuvudtaget hade med sex att göra.582
I förlängningen fanns det också en moralisk dimension där ett avsteg från
den säkrare vägen innebar både en ökad smittrisk och ett normbrott. Den som
smittats riskerade därmed att skuldbeläggas för att – av okunskap, oförstånd,
ansvarslöshet eller oförsiktighet – ha utsatt sig för smitta, rent av låtit sig smittas.
Att åter inordna sexualiteten i ett starkt regelsystem var därför olyckligt, varnade en samtida röst. Informationen kring kondomer och smittskyddsmetoder
var visserligen livsnödvändiga. Men den utbredda skräcken för aids riskerade
leda till att sexualiteten åter skulle kunna bli något släckt och kuvat. Lät vi alltså
våra val styras av vår osäkerhet och rädsla, begränsades därmed våra möjligheter till lust, sinnlighet och kärlek, något som riskerade göra både oss själva och
mänskligheten fattigare och mindre mänsklig.583
En annan mer jordnära men komplicerande faktor var att kondomens status
var så låg. Kopplingen mellan kondomer och könssjukdomar var stark redan
innan hiv och aids. Kondom uppfattades dessutom som något gammaldags,
obekvämt och störande, ett hinder snarare än en förutsättning för njutning,
närhet och tillit. Inledningsvis fanns även ett tvivel ifall kondom verkligen
skyddade mot smitta. ”Kondomer minskar troligen riskerna, men de försvinner
inte”, besvarade exempelvis en läkare 1985 en direkt fråga ifall kondom var ett

580 RFSL, ”AIDS – föreställningar om en verklighet”, AIDS-bulletinen nr 4 (1986), s. 38–40. Att
motståndet mot filmen var stort framgår av den konferenstidning som dagligen kom ut under
konferensen, se exempelvis Osign., ”Kritik och förslag”, Aids – Föreställningar om en verklighet.
Konferensnytt nr 4 (1986), s. 4. Gertrud Sigurdsen, konferensens ordförande och huvudtalare,
ställde i sista stund ställde in sitt avslutningsanförande, något som av en del uppfattades som en
direkt markering mot att filmen visades. Se exempelvis Svéd (2000), s. 240–1. För en redogörelse
för hela konferensen, se Aids. Föreställningar om en verklighet, red. Benny Henriksson (Stockholm:
Glacio Bokförlag AB, 1987).
581 Susanne Ljung, ”Låt inte kärleksviruset stoppa dig. Kyss till. 80-talet är en idealisk tid för alla
som gillar att leva farligt utan att anstränga sig. En enda oskyldig kyss och vips är du smittad”,
Veckorevyn nr 11 (1986), s. 15.
582 Jfr Brier (2009), s. 42.
583 Mats Gellerfelt, ”Syndabockarnas farsot”, i Mellan handslag och samlag. Unga svenska berättare om
aids. En HIV antologi, red. Stig Nordlund (Brevskolan förlag: Stockholm 1987), s. 81–2.
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fullgott skydd för hiv eller inte.584 I takt med en stigande aidsrädsla ökade dock
både kondomens anseende och popularitet. ”Idag är kondomen en livförsäkring”, kommenterade Aftonbladet kondomens nyvunna framgångar i början av
1987.585 Och trots att produktionen gick för högtryck fick kondomdistributörerna snart svårt att möta den ökande efterfrågan. Med en marknadsandel på tre
fjärdedelar beskylldes RFSU till och med att försöka sko sig ekonomiskt på den
ökande oron.586 Trenden var alltså tydlig. Kondomen kom snart i såväl debattens som preventionens centrum som det enda tillgängliga tekniska alternativet
för den som ville skydda sig mot smitta. ”Livet kan hänga på 0.035 millimeter
Gull-gummi”, skrev Veckorevyn i en varmt kondombejakande artikel. Genom
aids hade alltså kondomen förvandlats till en ”kärleksgåva”.587
En tredje sexuell revolution?
Att aids var den direkta orsaken till en i samtiden hastigt förändrad syn på sexualitet och sexuella beteendemönster – bort från 1960- och 70-talets gränslöshet
och frihetsideal och mot ett ökat värdesättande av tvåsamhet, giftermål och
trohet – uppfattades alltså av många som en självklarhet. Men samtidigt: Var
den diskussionen kring nya samlevnadsmönster som i Expressen så träffande
sammanfattades under rubriken ”Den nya kärleken”, endast ett resultat av hiv
och aids eller var även andra krafter igång?588
För samtidigt som föregående decennier inneburit en tydlig förflyttning av
sexualitetens värde, roll och funktion för de samtida relations- och samhällsmönstren, hade förändringen också kantats av kritik. Redan under början av
1970-talet fanns det en allt skarpare diskussion om den sexuella revolutionens
löften verkligen infriats eller om den nya friheten var en chimär, en förändring
som i huvudsak skett på i männens villkor och därmed ofta lämnat kvinnorna
och deras intressen och behov utanför. Andra menade att de sexuella frihetskraven i praktiken kunde upplevas kvävande, att prestation och lustuppfyllelse
överbetonats på bekostnad av den nära relationens övriga delar som solidaritet,
kamratskap och lojalitet. Även de kommersiella dimensionerna kritiserades; att
det sexuella reducerats till en vara, till något vars främsta syfte var att säljas eller
köpas.589 Ibland handlade diskussionen även om lust, eller snarare frånvaron av
Anna Eklund, ”Trohet – bästa skyddet mot aids”, Kvällsposten 24 maj 1985.
Pelle Jacobsson, ”Kondom inne igen”, Aftonbladet 21 februari 1987.
586 Se exempelvis Torbjörn Bergmark, ”’Kondomruschen tog oss på sängen’. Tillverkningen går
för högtryck efter larmet”, Aftonbladet 15 april 1987. Anna-Lena Brundin, Lill-Marit Bugge, ”Vi
vill inte dö för att vi älskaaar – garantin är plastförpackade snorrar”, Expressen 21 juni 1987. Siv
Hacksell, ”RFSU sprider fördomar”, Dagens Nyheter 29 december 1986. Hans Nestius, Lennart
Ajax, Maj Fant, ”Vi är inga ockrare”, Dagens Nyheter 10 januari 1987.
587 Lotta Mellberg, ”Livet kan hänga på 0.035 millimeter. Gull-gummit. En kärleksgåva”, Veckorevyn nr 25 (1987), s. 7.
588 Elisabeth Frank, ”Den nya kärleken”, Expressen 20 mars 1987.
589 För några svenska exempel, se Rita Liljeström, Det erotiska kriget (Stockholm: Publica, 1981)
och Ylva Floreman, Lyckopillret. En avslöjande bok om p-medel (Stockholm: ETC reportage, 1981).
För en fördjupad historisk analys, se exempelvis Emma Isaksson, Kvinnokamp. Synen på underord584
585
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lust då svårigheterna att hantera de både underförstådda och explicit uttryckta
krav som skapats kring individens sexuella tillfredställelse och det relationella
värdet av (eller kravet på) ett rikt, lyckligt, medvetet och varierat sexualliv. Otillfredsställelsen tycktes som störst inom 40-talistgenerationen. ”Om någon hade
frågat mig för tio år sedan om jag hade sexuella problem, hade jag sett förvånad
ut”, skrev exempelvis sexualpedagogen Anja Meulenbelt självutlämnade i boken
Till oss själva. På väg mot en befriad kvinnlig sexualitet från 1982. ”Jag sexuella problem? […] Vi var mitt uppe i den sexuella revolutionen, jag, och de andra kvinnorna med mig. Sexuella problem, det verkade vara något för oupplysta, inte
något för oss”.590
Den otillfredsställelse som individen kunde känna behövde dock inte i första
hand ses som ett resultat av ett personligt misslyckande. Svårigheterna sågs
snarare ofta som ett symtom på en falsk, förvriden eller livsbegränsande samhällsstruktur. Den ökande olusten kunde alltså uppfattas som en konsekvens av
ett kapitalistiskt samhällsystem eller en mellan könen ojämlik maktstruktur, en
analys som visserligen sköt bort skuld från individen men samtidigt gjorde situationen än mer svårhanterlig. ”Vi tror att tröttheten, skamkänslan, mindervärdeskänslan, motviljan, rädslan, flykten till arbete och fritidsintressen, kort sagt
den sexuella olusten är den förhärskande i vårt utåt sett så frigjorda och sexualvänliga samhälle”, skrev Anna-Karin och Bo Eneroth provokativt om den
ökande samlagsledan i boken Den sexuella olusten från 1978. ”Det vanligaste tillståndet i ett förhållande är därför inte att man förväntansfullt och nyfiket söker
nya vägar för sin erotik. Nej, vanligast är troligen att den ena eller båda känner
rädsla, trötthet, olust eller t.o.m. motvilja mot erotik över huvud taget”.591
Den moderna känslofamiljen, där det ekonomiska beroendet ersatts av ett
emotionellt, beskrevs därför i sammanhanget som extra sårbar, skör och lättstörd. De under 1970-talet skenade skilsmässotalen öppnade också upp för en
vidare diskussion kring såväl gemenskapens sociala och ekonomiska villkor som
dess känslomässiga och sexuella.592 Den sexuella frihetsnormen förblev dock
ning och motstånd i den nya kvinnorörelsen (diss. Stockholm: Bokförlaget Atlas, 2007) och Hanna
Hallgren, När lesbiska blev kvinnor. Lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet,
kropp och identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige (diss., Göteborg: Kabusa böcker, 2008).
590 Anja Meulenbelt, Till oss själva. På väg mot en befriad kvinnlig sexualitet (Stockholm: Wahlström &
Widstrand, 1982), s. 7.
591 Anna-Karin och Bo Eneroth, Den sexuella olusten (Stockholm: Liber Förlag, 1978), s. 7–8.
Boken utkom också i en andra, utökad upplaga 1984.
592 Antalet skilsmässor fördubblades under 1970-talet jämfört med den föregående tioårsperioden, delvis som en konsekvens av en lagändring som från och med 1974 gjorde det enklare att
skiljas. Giftermålen minskade samtidigt under decenniet även om antalet samboförhållanden
ökade. Separationerna bland sambor var dock än högre än bland gifta, något som ledde till att
andelen ensamstående – med eller utan barn – stadigt ökade. Se Statistiska centralbyrån, Familjebildning och familjeupplösning under 1980-talet, Demografiska rapporter 1990:1 (Stockholm: SCB,
1990), s. 25–30. Åren kring 1980 kan man notera en explosion av skilsmässolitteratur riktad till
både vuxna och barn samt ett ökande vetenskapligt intresse för familjeupplösningens individuella
och samhälleliga konsekvenser. Se exempelvis Ethel Svensson, Att skiljas och tvista om barnen
(Stockholm: PAN/Norstedts, 1978). Bente och Gunnar Öberg, Nu går jag! En bok om skilsmässa
och vårdnadskonflikter (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1978). Birgit Erup, Mamma och pappa
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stark. Trohet kanske var lugnast, som en psykolog formulerade det 1983. Men i
en tid då många familjer splittrades till följd av ”orealistiska trohetskrav”, var då
inte en större tolerans för otrohet – det vill säga mer frihet – det bästa alternativet till söndrande, plågsamma skilsmässor?593 Diskussionen hade också tydlig
könsdimension då det i första hand var kvinnans självförverkligande som riskerades vid en skilsmässa, bunden som hon i realiteten ofta blev till ensamt föräldraskap. Kravet på en ökad tolerans för sexuella äventyr inom tvåsamheten
fick därmed en feministisk dimension, med kravet att kvinnor på samma villkor
som männen skulle ges utrymme att fördjupa och bejaka sin sexualitet och sina
sexuella behov. Frågan var brännhet med sin kombination av kön, makt och
föräldraskap. ”Otrohet mot vem? Om moral i trohet och otrohet”, var också
den mångbottnade titeln på ett temanummer ur RFSU:s tidskriftserie Ottar
våren 1983.594
Parallellt med det sena 1970- och det tidiga 1980-talets starka försvar för
sexuell frihet fanns det samtidigt ett ökat avståndstagande från vad som beskrevs som ”slit-och-släng-förhållanden” och ”tillfällighetssex”. Det tillåtande
samlivets erfarenheter framställdes också i allt högre grad som invecklade och
konfliktfyllda, mer ångestskapande än befriande. Den ökade uppmärksamheten
på könsjukdomar och andra sexuellt överförbara smittor kunde till och med
fungera som en legitim ursäkt för att ”slippa” vara otrogen, menade en skribent.595
Stabilitet och uthållighet tycktes alltså under det tidiga 1980-talet åter ha
kommit i ropet. Att älska med samma person livet ut… och tycka om det från 1985 var
också bara en av flera titlar som explicit riktade sig till dem som fått ”nog av
engångsskjut och tillfälliga affärer, hemliga otroheter och ’fria’ äktenskap och
som nu längtar efter ett fullödigt och beständigt sexuellt förhållande”, lovade
bokens författare.596 När även sexualitetens mörkare sidor lyftes fram genom ett
ökat uppmärksammande och en ökad problematisering av pornografi, pedofili,
incest och prostitution, spreds också en uppfattning om att något gått snett.
Men samtidigt, vilken väg skulle väljas? ”Ingen längtar tillbaka till femtiotalets
råa raggklimat”, skrev redaktörerna för Ottar villrådigt 1981. ”Men erotisk ensamhet i jämställdhetens ’kortslutna signalsystem’ är inte mycket bättre”.597

ska skiljas (Stockholm: AWE/Geber, 1978). Jan Tolst, Örjan Hultåker, Swedish Divorce. Methods and
Responses (Uppsala: Uppsala universitet, 1982).
593 Barbro Lennéer-Axelson, ”Orohet? En fråga om total samlevnadsmoral”, Ottar nr 1 (1983),
s. 5–12.
594 ”Otrohet mot vem? Om moral i trohet och otrohet”, Ottar nr 1 (1983).
595 Bo Eneroth, ”Där stod nu olusten utan att ta sig uttryck i”, Ottar nr 1 (1984), s. 90–6.
596 Dagmar Almquist-O’Connor, How to Make Love to the Same Person for the Rest of Your Life, and
Still Love It från 1985 blev snabbt en internationell bestseller. I Sverige trycktes boken i flera
upplagor under titeln Att älska med samma person livet ut, och tycka om det (Stockholm: Walström &
Wistrand, 1987). Citat från s. 9.
597 Titti Hasselrot, Hans Nestius ”Om att offra kärleken för jämställdheten – eller tvärtom. Om
jämställdhet som en förutsättning för kärlek”, Ottar nr 3 (1981), s. 2.
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Mest radikalt var givetvis valet att helt avstå från sex. Då sex mer upplevdes
som ett tvång än som en källa till glädje var det många som börjat omvärdera
sina tidigare ideal, skrev den engelska journalisten Liz Hodgkinson i boken
Bättre utan sex, utgiven på svenska 1987. ”Under 1960-talet, när den så kallade
sexuella revolutionen hade nått sin höjdpunkt, trodde jag att världen skulle bli
bättre och lyckligare om vi bara kunde bli kvitt våra hämningar, förtängingar
och komplex när det gälde sex”, skrev den engelska journalisten Liz Hodgkinson i boken Bättre utan sex, utgiven på svenska 1987. ”Nu, tjugo år senare, tror
jag inte längre på att mer sex kan förvandla världen till det bättre […] Allt eftersom jag mognat har jag nämligen lagt märke till att mer fysiskt sex inte har
lagt ett enda dugg till summan av lycka i världen, utan snarare bidragit till att
öka summan av mänskligt elände”. Ett ökat erkännande av avhållsamhetens
värde skulle därmed inte bara minska stressen utan också minska spänningarna
mellan könen, befria män och kvinnor från deras ”överdrivna” beroende av
varandra.598
Aids brakade alltså rakt in i en redan pågående diskussion kring sex, makt,
kön, ansvar och identitet där 1960- och 70-talets nya sexualsyn och samlevnadsideal var satta under tydlig debatt. Aids kunde därmed fungera som det kanske
starkaste skälet för att avstå från tillfälliga förbindelser och komplicerande otrohet – ja, till och med sex över huvud taget – utan att valet nödvändigtvis måste
uppfattas som moralistiskt eller bigott. Den nya sjukdomen kom därför att
förstärka snarare än initiera de förskjutningar som kan spåras i 1980-talets sexual- och samhällsdebatt. Aids blev det tydligaste och mest extrema exemplet på
att diskusisonen var akut, rent av livsavgörande.
Men precis som diskusionen kring den sexuella revolutionens eventuella infriande eller inte, var aids en starkt generationsbunden sjukdom. I de flesta
länder i väst var de som smittats, åtminstone initialt, yngre och medelålders
homosexuella män. Men var då aids, även om man bortser från den konkreta
epidemiologiska situationen och istället fokuserar på ideal och värderingar,
primärt en kris för den inflytelserika 40-talistgenerationen? Var det inte främst
deras sexuella vanor, samlevnads- och frihetsideal som var hotade och samtidigt
mest hotfulla? Var det inte i första hand de som behövde rannsaka sig själva,
sina attityder och beteenden?
I den svenska aidsdebatten är också draget av generationskonflikt tydligt.
Hos somliga vändes därför osäkerheten inför aids till ilska, rent av ett hat mot
vad som uppfattades som föräldragenerationens självcentrerade, egoistiska
livsstil. ”Barnen (vi) var hoppet, det var inne med Love, Peace and Understanding”, skrev författaren Maria Hede, född 1967, i en ursinnig uppgörelse i novellen ”Lita inte på medelålders idioter!”, utgiven i antologin Mellan handslag och
598 Liz Hodgkinson, Bättre utan sex (Stockholm: Forum, 1987), s. 7–8, 22. Det engelska originalet
utkom 1986 med titeln Sex is Not Compulsory. Giving Up Sex for Better Health and Greater Happiness.
Se även Gabrielle Brown, The New Celibacy. Why More Men and Women Are Abstaining From Sex –
And Enjoying It (New York: Ballantine Books, 1981) och Celia Haddon, The Limits of Sex (London:
Joseph, 1982).
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samlag. Unga svenska berättare om aids år 1987. ”Vi fostrades pedagogiskt i
sparkbyxor av velour. När vi växte upp hade föräldrarna många tala-ut-snack,
gärna om sex, så där onaturligt frigjort och käckt”. Men nu var världen en annan. En hel generations föräldrar var dock snabbt framme med pekfingret,
trendigt förkastande sina tidigare sexualvanor medan barnen, ”Vi, födda mellan
1965 och 1972”, som alltid förväntades lyda blint. Fast låt idioterna ”knulla ihjäl
varandra”, skrev Hede bittert. ”Vi måste som alltid annars ta itu med våra liv
själva. Skolan, föräldrarna och samhället har aldrig ställt upp ordentligt, så varför skulle de göra det nu?”599
Alla delade givetvis inte samma aggressiva känsla av svek och övergivenhet.
Aids hade dock ökat insatsen, blivit en påminnelse om nödvändigheten att
tänka efter en gång till och kanske avstå från snabba, tillfälliga bekräftelser, att,
som det formulerades i ett annat antologibidrag, ta reda på vad man ”egentligen
ville göra av livet och vem man ville göra det med”.600 Aids hade kort sagt gett
livet ett nytt allvar, skrev författaren Jonas Gardell, född 1963. Fysisk närhet
och kärlek hade blivit något dyrbart, något att slåss och kämpa för, att vårda.
”Jag är tjugotre år och lever ihop med en kille som är det bästa som någonsin
har hänt mig”, skrev han i novellen ”Taggtråd”, publicerad 1987. ”Jag har unnats privilegiet att kunna älska och få bli älskad tillbaka. Sådant är viktigt här i
livet. Och det säger jag, ingen ska få ta min lycka ifrån mig. Det är dags nu att
visa att solidariteten inte bara är ett ord”.601
Det fanns också de som mer tydligt avvisade det som uppfattades som den
nya tidens uppfodrande ideal. De som förespråkar livslångt celibat och monogami ropar i öknen, skrev författaren Nina Lekander, född 1957. ”Alltså. Vi är
med så pass långt: att iaktta försiktighet och använda kondom. Kom bara inte
dragande med det där med celibat, petting och poesi om oceaner. Det går vi
inte på. Det är för sent”.602 Även författaren och dramatikern Stig Larsson, född
1955, var starkt kritisk till vad han uppfattade som frihetens villkorade begräsning. Priset var helt enkelt allt för hög, konsekvenserna kvävande och förkrympande. ”Jag blir lite rädd när jag ser gymnasister idag”, skrev han i novellen
”Snart får vi nya lägerkommendanter” från 1987.
Slips och klänning. Att så tidigt som möjligt visa sig vara medelklass. Och hur de rör sig,
som små farbröder och tanter. De kommer att gifta sig, tjejen alltid låsa om sig på toaletten när nattlinnet sätts på, och så, kväll efter kväll, planera för barn, för att sedan jollra
599 Maria Hede, ”Lita inte på medelålders idioter!”, Mellan handslag och samlag. Unga svenska berättare
om aids. En HIV antologi, red. Stig Nordlund (Brevskolan förlag: Stockholm, 1987), s. 66.
600 Johan Ohlson, ”Den fria sexualitetens gravsten”, Mellan handslag och samlag. Unga svenska berättare om aids. En HIV antologi, red. Stig Nordlund (Brevskolan förlag: Stockholm, 1987), s. 111–2.
601 Jonas Gardell, ”Taggtråd”, Mellan handslag och samlag. Unga svenska berättare om aids. En HIV
antologi, red. Stig Nordlund (Stockholm: Brevskolan förlag, 1987), s. 29. Jonas Gardells, Maria
Hedes och Nina Lekanders texter publicerades även i Hiv – Sex och samlevnad, red. Titti Hasselrot
(Stockholm: Brevskolan, 1987).
602 Nina Lekander, ”Kom inte dragande med pussar, petting och celibat!”, Mellan handslag och
samlag. Unga svenska berättare om aids. En HIV antologi, red. Stig Nordlund (Brevskolan förlag:
Stockholm, 1987), s. 14–8.
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med barnen tills dessa själva går i slips och klänning under konfirmationen när hela glada
släkten samlas. Och under det: irrande tankar om saxar och stora manslemmar, plötsliga
tics i ansiktet innan man somnar och ett opåkallat men våldsamt hat mot det som kan
hota tillvaron, från inbrottstjuvar till partnerns sexuella fantasier.603

Samtidigt visade attitydundersökningar att svenska ungdomar hade goda faktakunskaper om viruset och hur man praktiskt gick till väga för att skydda sig mot
smitta. För de flesta innebar dock kondomer och säkrare sex i första hand graviditetsfritt sex. Det var alltså för att slippa oönskade graviditeter som de flesta
valde att skydda sig, inte för att minska risken att smittas av sexuellt överförbara
infektioner.604 Ungdomarnas låga intresse för hiv och aids sågs dock inte som
ett resultat av ett rationellt övervägande utan avfärdades oftare som ett utslag av
ungdomligt övermod eller bristande slutledningsförmåga. Oönskade graviditer
uppfattades av många ungdomar som ett mer närliggande problem än hiv. ”Jag
tycker i vanmakt att ni är kompletta idioter”, skrev tonårsmamman Maggie
Miller i boken Våga tala om AIDS. Till föräldrar och ungdomar från 1987. ”Begriper
ni inte att det rörliga och kontaktlika liv som ni för måste levas med ansvar.
Och ansvar är faktiskt inte att tro att HIV och AIDS inte finns”.605 Ibland
frammanades en förvånande stark hotbild, som om en provocerande beskrivning var nödvändig för att väcka en sovande generation. ”Det spelar ingen roll
om du väljer att leva i celibat, betala 500 kr för ett tillfälligt knull utan kondom
på Malmskillnadsgatan eller placerar dig någonstans mellan dessa två ytterligheter”, hette det exempelvis i inledningen till Mellan handslag och samlag. ”Om vi
inte lyckas med att bearbeta den rädsla och ångest som HIV och aids skapar, då
kommer vi bokstavligen att ’få se på fan’. Och om just du inte blir den förste
som får enkel biljett till helvetet, vilka garantier har du egentligen för att du inte
står på tur?”606
Även om andra texter som vände sig direkt till ungdomar var mer återhållsamma, var det dominerande budskapet ändå att verkligheten hårdnat, att du
själv måste ”höja garden” för att skydda dig själv och andra.607 Det var också
mer eller mindre alltid underförstått att det var heterosexuella relationer som
ungdomarna hade, företrädandevis med ungdomar i sin egen ålder. ”Du måste
själv ta ansvar”, poängterades det i ett ovanligt neutralt råd Veckorevyn i februari
603 Stig Larsson, ”Snart får vi nya lägerkommendanter”, Mellan handslag och samlag. Unga svenska
berättare om aids. En HIV antologi, red. Stig Nordlund (Brevskolan förlag: Stockholm, 1987), s. 36–
7.
604 Se exempelvis Gunilla Jarlbro, Ungdom – sex, kärlek och aids (Stockholm: Aidsdelegationen,
1987). Carina Johansson, ”Trots aids-hotet. 126 av 158 studenter ändrar inte sexvanor”, Upsala
Nya Tidning 15 september 1987. Gunilla Jarlbro, Ungdomar – HIV/AIDS (Stockholm: Aidsdelegationen, 1988).
605 Maggie Miller, Våga tala om AIDS. Till föräldrar och ungdomar (Stockholm: Författarförlaget och
Svenska Carnegie Institutet, 1987), s. 17, 21.
606 Ur den osignerade inledningen till Mellan handslag och samlag. Unga svenska berättare om aids. En
HIV antologi, red. Stig Nordlund (Brevskolan förlag: Stockholm, 1987), s. 7–8.
607 Se exempelvis Lars Olof Johansson, Suzanne Lauest, AIDS och ungdom (Stockholm: Bonniers,
1988), s. 9.
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1987. ”Du måste själv undvika tillfälliga förbindelser och om du går i säng med
någon du inte känner, ska du – vare sig du är kille eller tjej – använda kondom
och spermiedödande salva […] Du är det enda du har!”608
Men trots stora faktakunskaper fanns det samtidigt exempel på en stor
rädsla, en osäkerhet som både konkretiserades och förstärktes genom medias
rapportering. ”Vi är unga. Vi är rädda. Vår generation står inför ett dödligt
hot”, skrev tre yngre journalister i inledningen till en artikelserie med fokus på
ungdomar och aids i Expressen. ”Över den svenska våren 1987 skänker sjukdomen sin mörka skugga. Måste vi alltid leva i rädsla för kärleken? Måste vi dö i
aids?”609 Det var dock viktigt att inte låta hopplösheten segra, betonade sexrådgivaren Malena Ivarsson i ett försök att vinna tillbaka lusten och enkelheten.
”Den sexuella upplevelsen är något av det bästa i livet. Men nu gäller med
större eftertryck än förr: Var rädd om dig!”610
Och kanske var det inte heller primärt kärleksanspråken som förändrats.
Snarare var det sättet att söka kärleken och lusten på som blivit problematiskt.
Kärleksmarknadens kontaktsökande styrdes i hög grad av sexuella handlingar,
skrev journalisten Ylva Brune 1988, om kroppsliga möten som ”ibland ledde till
något mer, ibland inte”. Tidens stora utmaning var därför att hitta nya och
andra urvalskriterier än sex, konstaterade Venhälsans Anders Karlsson. Den
nödvändiga förändringen behövde inte heller framstå som så dramatisk som
den ibland gjordes ifall man bara höjde blicken lite, fortsatte han. För ibland
fördes den svenska aidsdebatten som om sexualiteten plötsligt blivit farlig. Men
tittande man bara ut över världen eller bakåt i tiden, upptäckte man snart att
fysisk kärlek alltid inneburit en risk. ”Under en kort period på mindre än tjugo
år hade sex ett mycket lågt pris här i Sverige – men inte för trettio år sedan och
inte i resten av världen”.611
Kunskapen om befolkningens sexualvanor var dock skral. Den senaste
större undersökningen daterades till 1967. De mindre studier som genomförts
därefter uppvisade dessutom svårtolkade, ibland delvis motsägelsefulla resultat.
”Vi bygger våra strategier mest på gissningar”, konstaterade RFSU:s ordförande
Hans Nestius i en debattartikel våren 1986, efterlysandes mer forskning.612
Då det saknades fakta om dagens situation, hur mycket svårare var det då
inte att uttala sig om framtiden, om vilken påverkan hiv och aids skulle få på
framtida värderingar och sexualmönster. Något stort tycktes ändå vara på gång,
skrev psykologen och samlivsforskaren Barbro Lennér-Axelsson i Läkartidningen i början av 1988. Efter 1920-talets mer utbredda föräktenskapliga sexualitet,

Lotta Mellberg, ”10 vanligaste frågorna och sex”, Veckorevyn nr 8 (1987), s. 18.
Charlotte von Proschwitz, Petter Karlsson, Cornelia Nordström, ”Måste vi dö i aids”, Expressen 5 maj 1987. Artikeln var den första i en artikelserie Expressen hade senvåren 1987.
610 Malena Ivarsson, Sex och kära lekar (Arlöv: Esselte studium AB, 1986), s. 148.
611 Osign. ”Expertsamtal om sexualmoral i HIV-smittans tid. Ny kärlekssyn eller gammal dubbelmoral?”, Ottar nr 1 (1988), s. 78–81.
612 Hans Nestius, ”Kartlägg sexualvanorna!”, Dagens Nyheter 12 april 1986.
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1960- och 70-talets ökande öppenhet och minskade dubbelmoral, tycktes nu en
tredje sexuell revolution stå för dörren.
En första tydlig förändring gällde valet av partner. Det ”tillfälliga” samlaget
tycktes redan var på väg ut. Och även om den seriella monogamin (det vill säga
att man över tid hade flera partners men bara en åt gången) inte skulle försvinna helt, skulle det totala antalet partner på lite sikt sannolikt komma att
kraftigt reduceras. Också själva kärleksakten skulle förändras. I framtiden skulle
oral- och analsex te sig allt mindre attraktivt samtidigt som människor i högre
grad skulle börja erotisera andra kroppsdelar (som bröst, armhålor, magar etc.)
vilka ur smittöverföringssynpunkt uppfattades som säkrare. Onanins status
skulle av samma anledning komma att öka då den var garanterat ”aids-säker”.
Sannolikt skulle även den sexuella sinneshierarkin kastas om. I framtiden skulle
sexuella möten bli allt mer individualiserade, bygga mer på seendet och hörseln
än på beröring. Acceptansen och intresset för pornografi skulle också komma
att öka snabbt, fungera som ett sätt att vara i kontakt med sina sexuella känslor
utan att utsätta sig för fysisk smittrisk.
En förändrad syn på äktenskapet var ofrånkomlig. Den utbredda otroheten
(en tredjedel av kvinnorna uppskattades ha varit otrogna, bland männen var
siffran sannolikt den dubbla) skulle minska dramatiskt liksom männens prostitutionsbesök. Kanske skulle till och med ett gemensamt genomgånget antikroppstest bli en ny kulturell övergångsrit, ett socialt om än inte legalt krav
inför vigsel och familjebildning?
Kvinnors kunskap och sexuella självkänsla – att de vågade ställa krav på
kondom och motstå sexuella riskbeteenden – var också helt avgörande för
smittbekämpningens effektivitet, konstaterade Lennér-Axelsson avslutningsvis.
I tider av aids var därför ökad sexuell jämlikhet ytterst en fråga om individuell
och kollektiv överlevnad, avslutade hon sin utförliga artikel. För perspektivet
skrämde. ”Låt oss tänka tanken att HIV/aids i framtiden sprider sig lavinartat
och ingen bot finns i sikte, alternativt att nya lika farliga könssjukdomar utvecklas. Samlag bedöms som livsfarligt. Men då dör ju människosläktet ut?”613
***
Slutsatserna blev lätt dramatiska då de drogs till sin spets. För även om hiv och
aids inte var den enda orsaken till att 1960- och 70-talens sexuella ideal under
1980-talet sattes allt starkare under debatt, bidrog epidemin till att skapa både
en ny samtalston och en mer allmän känsla av att en förändring var akut nödvändig. Den medialt dominerande sjukdomsbilden var också i de flesta fall
skrämmande och dramatisk, ibland på ett mycket direkt sätt formande såväl
kollektiva som individuella erfarenheter. För trots snabbt växande kunskaper
om viruset, dess egenskaper och spridningsmönster, var möjligheterna till be613 Barbro Lennér-Axelsson, ”Sexualiteten i skuggan av HIV/aids – förändringarna har redan
börjat”, Läkartidningen volym 85, nr 1–2 (1988), s. 51–4.

284

handling fortsatt begränsade då det saknades såväl effektiva läkemedel mot
infektionen som vaccin. Epidemin utmanade därmed inte endast de förväntningar som fanns på efterkrigsmedicinens förmåga att hantera och övervinna
sjukdom. Även konkreta vårdmetoder och praktisk sjukvårdsorganisation var
tvungna att förändras när lindrandet och tröstandet, inte boten, blev aidsvårdens huvuduppgift. Epidemin hotade därmed inte enbart den enskildes liv.
Även större kollektiv – och ytterst hela samhället – uppfattades vara i fara. De i
samtiden mycket starka kopplingar som gjordes mellan aids och narkotika förstärkte inte heller enbart en mer allmän oro för epidemins och dess konsekvenser. Den allt starkare hotbilden möjliggjorde även att också mer långtgående
åtgärdsförslag – som obligatorisk testning av hela befolkningen eller internering
av smittade och sjuka – gavs publicitet och togs på ett sådant allvar att de
kommenterades också av officiella myndighetsföreträdare, på tidningarnas ledarsidor samt av enskilda läkare, politiker och andra samhällsdebattörer. Laddningen kring sjukdomen blev till sist så stark att när Sighsten Herrgård sommaren 1987 i media öppet berättade om sin sjukdom, gjorde han det med det uttryckliga syftet att ge aids ett ansikte.

2.4 Kampanjer 1987–1989
I brist på vaccin eller annat medicinskt botemedel är information och andra förebyggande
åtgärder vår enda möjlighet att möta den allvarliga utmaning som AIDS ställt vårt samhälle inför. Spridningen av HIV/AIDS i samhället kan begränsas med hjälp av information och kunskap. Många informationsinsatser har redan gjorts för att sprida kunskap om
HIV/AIDS, om hur smittan sprids och inte sprids. […] Trots detta behövs ytterligare informationsinsatser vidtas.614

I september 1986 betonade socialminister Gertrud Sigurdsen än en gång behovet av ytterligare informationsinsatser: upplysning var en av få åtgärder som
stod till buds för att minska smittspridningen och hantera de svårigheter epidemin hade ställt det svenska samhället inför. Även för aidsdelegationen var
informationsfrågan central. Ansvaret för det praktiska informationsarbetet låg
visserligen hos olika myndigheter och hos kommuner och landsting. Delegationen hade dock redan i sin instruktion fått ett övergripande nationellt informationsansvar: enligt regeringsbeslutet skulle den inte enbart ”bedöma informationsbehov” utan även ”ta initiativ till” nödvändiga informationsåtgärder.615 I
614 Aidsdelegationen, Information om HIV/AIDS – Mål och strategi för samhället insatser. Förslag till
ytterligare åtgärder (Stockholm: Aidsdelegationen, 1986), s. i.
615 ”Huvudsakliga uppgifter för AIDS-delegationen”, bilaga till protokoll fört vid regeringssammanträde nr 41, 9 maj 1985, ADA F 9:2. Under 1985 och 1986 hade flera nationella och regionala
informationsinsatser genomförts av både centrala myndigheter (exempelvis hade Socialstyrelsen
genomfört en massdistribution av broschyren ”Vad alla bör veta om AIDS”, SBL avdelat tolv
informatörer som enbart arbetade med aids och även producerat några informationsfilmer för
nationell distribution via skolor och biografer) och av enskilda organisationer, inte minst RFSL.
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januari 1986 utsågs en informationssekreterare för att förstärka delegationskansliet och strax därefter tillsattes även en arbetsgrupp för att komma med
förslag till en ”långsiktig informationsstrategi”.616 Informationsfrågan återkom
även i regeringens aidsproposition, presenterad i början av april 1986. Regeringen underströk att delegationen hade ett särskilt ansvar för nationella informations- och utbildningsinsatser baserade på en ”långsiktig, genomtänkt
informationsstrategi”. Enligt propositionen borde insatserna framförallt riktas
mot ”nyckelgrupperna, homo- och bisexuella män och injektionsmissbrukare
etc.”, även om också allmänhetens behov skulle uppmärksammas.617
I den omfattande rapport som aidsdelegationens arbetsgrupp presenterade i
augusti 1986, och som delegationen strax därefter ställde sig bakom, drogs de
generella riktlinjerna upp för hur det nationella informationsarbetet skulle organiseras och genomföras. Det primära målet var att genom omfattande informationsinsatser medverka till minskad smittspridning. Men förutom att förmedla
fakta kring viruset, skulle informationen även skulle motverka ”fördomar och
vanföreställningar” och förhindra ”omotiverad ångest och rädsla”. Informationsansträngningarna skulle vidare genomsyras av uppfinningsrikedom, inlevelseförmåga, fördomsfrihet, tålamod och flexibilitet, skrev arbetsgruppen, och
pågå under flera år som en ”självklar del av samhällsbygget”. Man skulle därför
använda sig av både en brett distribuerad information (”allmänljus”) och tydligt
riktade informationsåtgärder mot väldefinierade målgrupper (”smala, starka
spotlights”). Tyngdpunkten skulle dock i båda fallen ligga på personligt förmedlad information via så kallade ”vidareinformatörer” (det vill säga personer som
ideellt eller genom sin yrkesroll förväntades delta i informationsarbetet). Därutöver skulle man använda sig annonskampanjer i massmedia. Då ”AIDS angår
alla” var det helt centralt att ingen lämnades utanför.
Det direkta hotet om smitta och sjukdom är inte längre begränsat enbart till riskutsatta
grupper eller personer med identifierat riskbeteende. Förutom de som således direkt eller
genom vän- och släktskap kommer i kontakt med smittade och sjuka, berörs vi alla på
något sätt av epidemin. Det är därför en självklar demokratisk och smittförebyggande åtgärd att samtliga medborgare nås med information om sjukdomen och dess konsekvenser.

Kraven på samstämmighet och harmonisering var höga. Det fick inte förekomma ”motstridiga budskap” i den information som lämnades av sjukvården,
i tidningen eller i offentliga myndighetsbroschyrer, konstaterades det i rapporÄven på landstings och kommunnivå hade ett informationsarbete påbörjats under 1985, dock
med lokalt starkt varierande ambitionsgrad och innehåll. Delar av det informationsmaterial som
togs fram finns bevarad i sammanhållen form i HIVDOK, pärm 1–2.
616 AD protokoll 28 januari, 24 februari 1986, ADA F 9:1. Som informationssekreterare anställdes
medicinjournalisten David Finer, tidigare Läkartidningen. Värt att notera är dock att det, trots
delegationens instruktion, bland delegationsledamöterna inte fanns någon med speciell informations- eller kommunikationskompetens.
617 Regeringens proposition 1985/86:171 om särskilda medel för bekämpningen av AIDS, s. 7.
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ten. För vissa grupper sattes ambitionen mycket högt. Genom informationsåtgärder skulle exempelvis alla smittade fås att avstå från att skaffa barn, prostitutionen upphöra och landets samtliga narkomaner motiveras till att sluta använda narkotika 618
Den vilja till konsensus som präglade mycket av det övriga aidsarbetet, skulle
alltså genomsyra även det nationella informationsarbetet. Men bakom uttalanden om att informationen måste vara ”saklig, entydig och sanningsenlig”, fanns
det en bestämd uppfattning om hur aids skulle förstås och den uppkomna situationen bäst hanteras.619 Det var med andra ord inte enbart ett snävt definierat
kunskapsunderskott som informationssatsningen avsåg att överbrygga. Ambitionen var även att förskjuta det nationella aidssamtalet i en, för delegationen,
mer önskad riktning. Den svenska aidskampanjen kan med andra ord betraktas
som aidsdelegationens svar i en ofta motstridig och svårtolkad nationell aidsdebatt. Kapitlet har därför syftet att utöver en redogörelse för hur kampanjerna
kom att utformas och genomföras mer konkret också sätta in dem i ett större
sammanhang, dels i förhållande till den allmänna svenska samhällsdebatten, dels
i relation till de övriga åtgärder delegationen kom att föreslå. Vilka föreställningar, värderingar och beteenden avsågs kampanjerna att förändra? Vilka
kommunikationsstrategier, informationsmål, tilltal, budskap och medieval prioriterades? Vilka förändringar är möjliga att spåra över tid?
En samordnad informationssatsning
Till grund för den nationella informationssatsningen låg alltså de målsättningar
och förslag som sensommaren 1986 presenterades i den informationsstrategirapport aidsdelegationen beställt. Vinsterna med en ökad samordning beskrevs
som stora. Förutom en ökad samstämmighet sett till informationsinnehåll och
budskap skulle olika aktörers informationsinsatser förstärka varandra. Resultatet
förväntades bli ett bättre utnyttjande av resurserna och ett ökat förtroende hos
allmänheten. För att underlätta samordningen knöts därför en rådgivande arbetsgrupp med representanter från en rad olika myndigheter, huvudmän och
intresseorganisationer till delegationen – den så kallade ”Informationsgruppen”
– vilken ställdes under ledning av delegationens huvudsekreterare Håkan
Wrede. Även stora ekonomiska resurser kopplades till satsningen. Sammanlagt
avsattes 20 miljoner kronor vardera för budgetåren 1986/87 och 1987/88.620
Redan innan det formella kampanjbeslutet var taget hade dock en offertförfrågan gått ut till ett antal utvalda reklambyråer.621 Sammanlagt inkom elva offertsvar. Efter en urvalsprocess drevs i december 1986 förhandlingar vidare
med en av landets största och mest internationella reklambyråer, Ted Bates
Aidsdelegationen (1986). Citat från s. 9–15, 21. Om mål för olika grupper, se s. 26, 30, 38.
Ibid., s. 15.
620 Aidsdelegationen/Håkan Wrede, ”Samordnad informationssatsning”, 29 november 1986,
ADA F 9:2. AD protokoll 10 december 1986, ADA F 9:1.
621 Aidsdelegationen, ”Offertförfrågan”, 31 oktober 1986, ADA F 9:20A.
618
619
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AB.622 På Ted Bates trodde man att en anledning till att man fått uppdraget var
byråns storlek och internationella kontaktnät, även om delegationens Håkan
Wrede nöjde sig med att konstatera att det var viktigt att samarbeta med en
byrå med betydande resurser. ”Det var den kommunikativa plattformen, tonläget, approachen, de långsiktiga tankarna och strategierna som stämde med vår
inställning”, sade han i en kommentar i reklambranschtidningen Resumé i samband med att uppdraget offentliggjordes. Ett av byråns engelska kontor hade
dessutom legat bakom en uppmärksammad kampanj i Storbritannien där annonseringen byggde på suggestiva bilder av liemän och gravstenar, ett tilltal
som enligt Arne Carlell, huvudansvarig för projektet hos Ted Bates i Stockholm, inte passade i en svensk kontext. ”Vi tror att varje land ska möta problemet på sitt eget vis”, förklarade han vid en pressträff. ”Skräckpropaganda är
inget för Sverige. Därför ser vi bilden i DN där man virat in en AIDS-sjuk i
plast som en käpp i hjulet. Vi arbetar i ett lugnt och sansat tonläge, där vi beskriver riskerna. Men även möjligheterna. Det finns en ljusning, en väg ut. Och
du väljer själv”.623
I det vinnande anbudet presenterades en vision och en informationsstrategi
som låg relativt nära den som aidsdelegationens arbetsgrupp tidigare presenterat. Det betonades att arbetet skulle bedrivas långsiktigt med målet att öka kunskaperna och påverka attityder för att på så sätt förändra människors beteenden. För att få maximalt genomslag borde man, till skillnad från vad som sades i
delegationens ursprungliga informationsstrategi, fokusera arbetet på massmediala insatser då endast ett fåtal grupper, ”socialt utslagna homo/bisexuella män,
prostituerade, sprutnarkomaner”, var svåra att nå genom masskommunikationskanaler. I offerten ställdes alltså några av de grupper där smittan var mest
utbredd utanför den breda informationssatsningen. Synen på andra aktörer i det
svenska aidsarbetet framstod också som i första hand operativt och funktionellt. Myndigheter och intresseorganisationer sågs snarare som strategiska kommunikatörer av ett redan färdigt budskap än som dialogpartners rörande vad
informationen skulle innehålla eller hur informationsarbetet skulle bedrivas.
Intrycket förstärks av offertens starkt kommersiella språkbruk. Det talas exem622 Ted Bates AB var med sina 160 anställda i Sverige en del av den internationella annonsbyrån
Ted Bates Worldwide Inc i New York, i sin tur ägt av Londonbaserade Saatchi & Saatchi, ett
företag som enligt offertbeskrivningen var ”värdens största annonsbyråkonstellation”. Aidsdelegationen, ”Offertförfrågan”, 31 oktober 1986, ADA F 9:20A. Ted Bates AB, ”Offert Ted Bates.
Samordnad informationssatsning HIV/AIDS 1987-1988”, ADA F 9:20A. Se även Osign., ”Reklambyråernas 10-i-topp”, Resumé nr 7 (1987) s. 6 och Affärsvärlden nr 46 (1986), bil. 2.
623 Hans Wigstrand, ”De gör den viktigaste informationskampanjen som ska berätta för svensken:
Vägvalet är ditt”, Resumé nr 3 (1987), s. 2–5. Om den engelska kampanjen ledande budskap var
”Don’t Die of Ingonrance”, måste den australiensiska kampanjen ”Grim Reaper” dock beskrivas
som en av de mest dramatiska informationskampanjerna, präglad av ett tilltal och en estetik som
idag möjligen kan uppfattas som ironiskt men som i sin samtid uppenbart betraktades med
största allvar (för ett exempel, se http://www.youtube.com/watch?v=U219eUIZ7Qo (2010-0701)). För en vidare diskussion kring kampanjer i olika länder, se Sven Windahl, ”Kommunikation
och AIDS – några problemområden” (Växjö: Högskolan i Växjö, 1989). Se även Gilman (1995),
s. 115–72 och Wellings, Field (1996).
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pelvis om ”insäljningspaket” riktade till ”återförsäljarna”, paket innehållande en
presentation av dels ”reklamenheten” (det vill säga det informationsmaterial
byrån skulle ta fram), dels en ”utbildningsenhet” med instruktioner om hur
informationsarbetet skulle utföras för ”maximal effekt”.624
Av materialet framgår det också tydligt att det var Ted Bates tillsammans
med delegationskansliet som i praktiken avgjorde den faktiska informationskampanjens upplägg och innehåll. Den rådgivande referensgrupp som delegationen beslutat om i december 1986 träffades exempelvis först efter det att den
första kampanjen inletts.625 Tidschemat var samtidigt starkt pressat. Den sista
oktober 1986 presenterade delegationen sin offertinbjudan, i slutet av december
fick Ted Bates besked om att man vunnit och i början av januari 1987 presenterades en första aktivitetsplan. Kampanjen tog sedan konkret form under februari för att offentliggöras i mitten av mars. ”Informationskampanjer, inte minst
offentliga sådana, sätts ofta igång för att lösa ett akut problem”, kommenterar
medieforskaren Lars Palm den snäva tidsramen. ”Planeringstiden blir kort. De
ansvariga hinner inte sätta sig in i relevant forskning”.626
Det nära samarbetet kan även spåras i en artikel, undertecknad av Håkan
Wrede och publicerad i Läkartidningen i mitten av mars 1987, där den svenska
aidskampanjen presenterades mer i detalj. I artikeln betonar Wrede, precis som
Ted Bates tidigare gjort, vikten av att göra en ”svensk” kampanj. De övergripande budskapen skulle inte bygga på ”skräckeffekter och katastroftänkande”
utan istället framföras i en ”lugn och sansad men givetvis allvarlig ton”. Hoppet, ljuset och de faktiskt mycket goda möjligheterna att kunna stoppa epidemin
– då ”99,9 procent” av befolkningen fortfarande var osmittad – skulle utgöra
grunden för kampanjen. Man skulle därför fokusera på att människor genom
ökad kunskap skulle kunna ”undvika” situationer där man kan riskera att bli
smittad. ”Allvaret i situationen menar vi att människor i Sverige har insett”,
skrev Wrede. ”Vi utgår ifrån att människor kan och vill fatta egna beslut som
gör att man inte blir smittad eller smittar andra”. Men beteenden var svåra att
påverka, speciellt när de rörde människors sexualitet. Ett viktigt syfte med in624 Ted Bates AB, ”Offert Ted Bates. Samordnad informationssatsning HIV/AIDS 1987–1988”,
ADA F 9:20A.
625 Det upprättades protokoll från de möten som skedde mellan Ted Bates och aidsdelegationens
kansli, se exempelvis ”Ang. utkast till aktivitetsplan”, daterat 9 januari 1987, ADA 9:20A. Informationsgruppen hade sitt första sammanträde först i mitten av april 1987. Minnesanteckningar
förda vid AIDS-delegationens informationsgrupp 10 april 1987 ADA F9:9. Den organisationsmodell som Håkan Wrede skisserade i sin promemoria i slutet av november 1986 (en modell som
förutom att ge informationsgruppen en betydande informationsutbytes- och samordningsfunktion även innehöll en beskrivning av ett mer drivande ”arbetsutskott” inom gruppen bestående av
representanter från aidsdelegationens kansli och de mest centrala myndigheterna och huvudmännen) blev alltså inte verklighet. Aidsdelegationen/Håkan Wrede, ”Samordnad informationssatsning”, 29 november 1986, ADA F 9:2
626 Lars Palm satt dock i Ted Bates ledningsgrupp under den aktuella perioden, något som givetvis kan påverka hans analys. Lars Palm, Övertalningsstrategier. Att välja budskap efter utgångsläge (diss.,
Lund: Lund University Press, 1994), s. 22. Se även Gunilla Jarlbro, Hälsokommunikation – en introduktion (Lund: Studentlitteratur, 2:a upplagan 2004 (1999)), s. 24–5.
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formationssatsningen var därför att inspirera till samtal på arbetsplatserna, i
skolorna och i hemmen då det var där, menade man, som värderingar och beteenden kunde påverkas. Valet hade dock inte fallit på en ren kondomkampanj.
Istället handlade det om att redovisa ”de motiv och de skäl” som talade för att
man skulle skydda sig. Det centrala kampanjbudskapet var också att hiv och
aids kunde drabba ”alla”, att hela befolkningen var riskutsatt. Vad som krävdes
för att stoppa smittan var därför en total mobilisering av alla tillgängliga resurser. ”Vi måste med all kraft försöka utnyttja de fördelar vi har i Sverige jämfört
med andra länder”, avslutade Wrede. ”Den samordnade informationssatsningen
under 1987–1988 syftar till att förändra våra beteenden och därigenom hindra
en vidare smittspridning i samhället”.627
Att vända sig till alla: ”Kunskap är bästa skyddet”
Aidsdelegationens första kampanjaktiviteter hade alltså målet att öka kunskaperna och den allmänna medvetenheten om aids, dels för att påverka attityder
med ett förändrat beteende och minskad smittspridning som följd, dels för att
motverka fördomar och minska oron.
Måndagen den 16 april 1987 gick startskottet för den kampanj som beskrevs
som den mest omfattande offentliga informationssatsningen sedan omläggningen från vänster till högertrafik 1967.628 Exponeringen var massiv. Inte någon skulle tillåtas undgå kampanjen och dess budskap. I tidningspress och i
tunnelbanan, på bussar, tåg och i utomhusreklam möttes det svenska folket av
laddade frågor som ”Rädd för aids, Lasse?” och ”Kan du tala med ditt barn,
Yvonne?” I kampanjens inledande annons ”Lär dig för livet, Eva”, var den
gammaltestamentliga metaforiken tung. ”Vi har fått en ny orm i paradiset”,
inleddes annonstexten.
Den har kommit till oss i form av ett virus som numera heter HIV, tidigare kallat
HTLV III.
HIV är ett virus som kan smitta dig och mig och oss alla. Och den som blir smittad
kommer för resten av sitt liv att dels kunna smitta andra, dels själv löpa stor risk att få
AIDS.
I dag finns inget vaccin mot HIV och inga botemedel mot AIDS. För att kunna leva
tillsammans måste vi, var och en, lära oss hur vi ska skydda oss mot smittan. Vi måste
bita i kunskapens äpple, även om det smakar surt.
627 Håkan Wrede, ”Ingen skräckpropaganda i svensk aidskampanj. Folkrörelseengagemang ger
Sverige en fördel” Läkartidningen volym 84, nr 11, (1987), s. 809–10. Artikeln har starka tematiska
men även språkliga likheter med det strategi- och arbetsmaterial som producerats inom Ted
Bates. Wrede gör i artikeln bland annat en genomgång av begreppen ”höginvolverade” och
”låginvolverande” ämnen, en diskussion som fördes i Ted Bates offert men mer utförligt diskuterades i en kommunikations-teorietisk sammanställning beställd av Ted Bates och utförd av Lars
Palm. Lars Palm, ”Informationsstrategi: vad är hög- och låginvolvering?”, 12 januari 1987, ADA
F 9:20A. Se även Palm (1994), s. 157–8.
628 Micke Jaresand, ”Jättelik kampanj mot aids”, Dagens Nyheter 17 april 1987. Ola Säll, ”Aidssatsningen får efterföljare. Nya kampanjer i upp till tio år”, Svenska Dagbladet 17 mars 1987.
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HIV är tack och lov inget särskilt smittsamt virus. Och vi vet som väl är hur smittan
sprids. Har du ett arbete där du kommer i kontakt med smittan eller smittade, måste du
förstås följa de skyddsföreskrifter som finns. Men för övriga är det praktiskt taget bara ett
sätt du riskerar att bli smittad. Vid samlag.
Tänk dig noga för och var försiktig vem du ligger med. Du kan aldrig se om en människa du träffar är HIV-smittad. Nya spännande kontakter kan bli värre överraskningar
än du är beredd på.
Du kan gärna ha kondom med dig, även om du äter p-piller. Kondom ger ett bra
skydd mot både HIV och annan smitta. Att bli steril genom chlamydia är inte roligt det
heller.
Annars behöver du inte oroa dig i onödan för HIV och AIDS. Vanlig mänsklig närhet och ömhet smittar inte. Inte heller saker som du tar i eller kommer i kontakt med. Du
kan laga mat tillsammans med och dela badkar och toalett med en smittad människa. Ja,
ni kan till och med pussas och kramas utan risk.
Ju mer du lär dig om AIDS, desto lättare blir det att leva.629

Annonsen bekräftade att det var rätt att vara orolig samtidigt som den erbjöd
en konkret lösning, visade att det fanns ett ansvarsfullt och riktigt beteende, att
man kunde skydda sig från att smitta genom att vara ”försiktig” i valet av partner, använda kondom och ta ett test. Ökade kunskaper beskrevs som ett sätt
både att minska den egna oron och osäkerheten och att, undgå att smittas eller
föra smittan vidare. De explicita hänvisningarna till ormen, äpplet och syndafallet innebar också en slags bekräftelse på epidemins potentiella magnitud, att
aids innebar en brytpunkt, ett före och ett efter, att ankomsten av epidemin
förändrat världen för gott. Valet av ett kvinnonamn i den inledande annonsen,
och därtill inte vilket kvinnonamn som helst utan enligt Bibeln den första kvinnan och makan till den första mannen, kan också det ses som ett centralt led i
den övergripande informationsstrategin. Epidemin var alltså något som angick
alla, kvinnor som män, hetero som homosexuella.
I en av de uppföljande annonserna, ”Vad hände i New York 1983, Peter?”,
var det istället antikroppstestets mångtydiga funktioner som lyftes fram. ”Ett
HIV-test är bara ett enkelt blodprov och du kan göra det anonymt och gratis”,
konstaterade annonstexten. ”Men kommer du att våga? Eller snarare, hur länge
orkar du gå omkring med ovissheten? För just genom att risken att du ska vara
smittad är så liten, kommer du säkert att förr eller senare ta mod till dig. För din
egen skull och dina närmaste”.630
Testet beskrevs alltså som en möjlighet, ett sätt att bekräfta inte bara om
man bar på viruset eller inte utan också ett sätt att – oavsett testresultat –
minska ovissheten, oron. Kunskap gavs därmed en innebörd av vetskap eller
visshet, att det inte enbart handlade om fakta kring virus och smittoöverföring
utan också om den egna smittstatusen. Eller annorlunda uttryckt: att lära sig
mer om aids handlade inte enbart om viruset, utan även om att få visshet i frågan om man själv bar på viruset eller inte. Och även om den överväldigande
629
630

Dagens Nyheter 16 mars 1987.
Svenska Dagbladet 17 mars 1987.
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majoriteten av alla svenskar inte var smittade, underströks det i flera av annonserna att alla kunde ha exponerats, att även ett enstaka sexuellt möte var en del
av ett komplicerat och vittförgrenat kontaktmönster där dock ansvaret ytterst
var mitt eget. ”Tänk dig noga för vad du gör och med vem. AIDS är inte en
sjukdom som drabbar vissa människor”, hette det exempelvis i annonsen ”Ove
och Anette. Anette med Sten. Sten på Birgitta. Birgitta på Mats”, publicerad
bland annat på stortavlor i Stockholms tunnelbana och i de stora kvällstidningarna. ”Du kan vara försiktig vem du ligger med. […] Kunskap är bästa skyddet
mot aids”.631 Budskapet var än tydligare i annonserna ”Ju mer du lär dig om
AIDS, desto lättare blir det att leva” och ”Du avgör själv om du ska bli HIVsmittad eller inte”.632 Det handlade alltså om att inte enbart att skaffa sig kunskap, om viruset och om den egna smittstatusen, utan också agera och leva i
enlighet med den kunskap man fått. En del annonser, som ”Simbassänger,
toaletter, kramar och pussar smittar inte”, fokuserade därför redan i sin rubrik
på hur viruset inte smittade. Även här var budskapet tydligt: istället för att
lyssna till rykten eller låta sina fördomar styra, skulle man söka information och
ta reda på ”fakta”.633
Tonen i de inledande annonserna var med andra ord allvarligt, tilltalet direkt
och personligt. Genom att använda förnamn vanliga i de åldersgrupper där
smittan var mest spridd – bland människor födda under 1940- och 50-talet –
lyftes identifikationen fram. Aids var något som berörde också mig och mina
generationskamrater, kanske även jag skulle gå och testa mig och i fortsättningen tänka mig mer för, använda kondom och vara mer försiktig i val av parter.
Även avsändaren markerades klart. I samtliga annonser var aidsdelegationens
logotyp iögonfallande stor, en ”kampflagga” som den beskrevs av delegationen
själv, ofta tryckt i klarrött som en självklar del av allt kampanjmaterial.634
Vid sidan av en omfattande annonsering spreds informationsbudskapen i en
rad alternativa kanaler. Det togs till exempel fram en 16-sidig broschyr i A4format, ”AIDS kan drabba dig. Kunskap är bästa skyddet”, distribuerad via ett
nationellt massutskick till alla Sveriges cirka fyra miljoner hushåll (en broschyr
som dessutom tycktes i en specialversion med ”lätt svenska” och fanns översatt
till de tolv största invandrarspråken). 635 Det skapades också en speciell kampanjtidning, Kampen mot aids, med fördjupad information om hiv och aids och
det övergripande kampanjarbetet. Kampen, som tidningen snart kallades, producerades av en redaktionell grupp på Ted Bates och planerades komma ut tio
gånger per år. Trycket var påkostat i färg och upplagan betydande, 75 000 ex
Aftonbladet 22 mars 1987.
Expressen 22 mars 1987.
633 Aftonbladet 29 mars 1987.
634 ”AIDS/HIV. Information in Sweden”, broschyr från Aidsdelegationen, ADA F 9:20A
635 Broschyrens sista sida veks för landstingsanpassad information med detaljerade kontaktuppgifter för den som önskade få veta mer om hiv och aids och om var man kunde testa sig. ”AIDS
kan drabba dig. Kunskap är bästa skyddet”, broschyr från Aidsdelegationen (1987), HIVDOK B
87:20. Det trycktes även upp en lärarhandledning, ”AIDS-kampanjen, vad innebär den? 11 förslag till diskussioner med elever”, Skolöverstyrelsen S 87:3, HIVDOK M 87:9.
631
632
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Bild 2:23. Affisch/annons. Aidsdelegationen (1987).
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emplar. Att Kampen skulle fungera som ett aktivt stöd i det vidare kampanjarbetet är tydligt. I det första numret fanns exempelvis en kortfattad redogörelse för
den nationella informationskampanjens upplägg och budskap, en artikel där
Gertrud Sigurdsen redogjorde för sina viktigaste ståndpunkter när det gällde det
svenska aidsarbetet, samt en längre berättelse i jag-form om hur en ”reporter”
på tidningen genomgick ett antikroppstest i syfte att såväl förklara som försöka
avdramatisera själva testförfarandet.636 I samarbete med SBL framställdes också
en mer renodlad populärvetenskaplig broschyr, ”Faktaguide”, som redogjorde
för virusets biologiska egenskaper och sjukdomens mer medicinska dimensioner. Det producerades dessutom några kortare videofilmer för att uppmärksamma informationskampanjen, inslag som under en tvåveckorsperiod visades
mellan programmen i Sveriges Televisions två kanaler.637
Valet att försöka synas i så många olika medier och sammanhang som möjligt syftade givetvis till att nå ett omedelbart och starkt genomslag. Teoretiska
beräkningar av mediestrategin uppskattade också att i princip varje vuxen
svensk – 97,5 % av befolkningen mellan 15 och 79 år – skulle komma i kontakt
med annonsbudskapet mer än åtta gånger under den tvåveckorsperiod kampanjen pågick.638 Kampanjens existens och skala kan därmed också ses som dels
en bekräftelse av aidsproblemets omfattning och djup, dels som en ytterligare
förstärkning av att aids verkligen var något som berörde hela samhället, något
som berörde ”alla”.
Reaktionen på kampanjen blev också stark. Informationsinitiativet sågs överlag som viktigt. Samtidigt kom det dock omedelbart kritik om att kampanjen
var osaklig, hade vaga budskap eller riktades till fel publik. Inte minst ifrågasattes de beskrivningar som gjordes av virusets smittsamhet. Hade vi verkligen
upptäckt alla smittvägar, undrade ortopediprofessorn Olov Lindahl i en debattartikel i Svenska Dagbladet, var inte riskerna större än vad myndigheterna
önskade påskina? ”Det är närmast skamligt att försöka lura svenska folket i
dessa frågor och utan underlag garantera att andra smittvägar än direkt sex ses
som ofarliga”.639 Osäkerheten kring den medicinska faktabasen togs även upp
av Dagens Nyheters och Expressens ledarsidor, om än ur ett delvis annat perspektiv. För i en tid då ständigt nya skrämmande fakta presenterades, framstod epidemin allt mer som en mänsklig ödesfråga. Den nyss inledda informationskampanjen blev därför livsviktig, inte enbart som ett sätt att motivera till individuell
och kollektiv upplysning och engagemang utan också för att motarbeta den
636 Kampen mot aids, nr 1 (1987). I det uppföljande numret av Kampen konstaterades också att
”reporterns” antikroppstest var negativt.
637 ”HIV/AIDS. Information in Sweden”, broschyr från Aidsdelegationen, ADA F 9:20A.
638 ”HIV/AIDS. Information in Sweden”, broschyr från Aidsdelegationen, ADA F 9:20A.
639 Olov Lindahl, ”Har vi upptäckt alla smittvägar?”, Svenska Dagbladet 15 mars 1987. Uttalandet
fick ett betydande medialt genomslag och var exempelvis huvudnyhet på Aftonbladets framsida. Se
exempelvis Richard Aschberg, ”’Informationen om aids är livsfarlig’. Kriminellt säga att aids inte
smittar genom hudkontakt”, Aftonbladet 16 mars 1987. Magdalena Godin, ”Redan bråk om aidskampanjen. Vem vet att pussar inte smittar?”, Aftonbladet 17 mars 1987. Micke Jarlesand, ”Kritik
mot aidsinformationen: Blodtransfusion inte helt ofarlig”, Dagens Nyheter 26 mars 1987.
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panik som ständigt låg på lur. Informationssatsningen fick helt enkelt inte misslyckas, skrev tidningarna.640 Att kampanjen skulle få några dramatiska effekter
på smittspridningen ifrågasattes av ledarredaktionen på Svenska Dagbladet. Kampanjen fyllde säkert en informerande funktion men greppet var generellt för
tamt, skrev tidningen, ytterligare ett exempel på den mjuka linje Sverige valt
istället för att med kraft ta till de grepp som situationen faktiskt krävde. ”Vi
kommer att fråga oss, varför vi inte gjorde allt som stod i vår förmåga för att
kväva epidemin i dess linda”.641 Att kampanjen så tydligt inte vände sig till dem
som redan smittats kom att kritiseras. ”De flesta som testar sig får lugnade besked men om svaret är att man är smittad, vad gör man då?”, undrade en företrädare för Noaks Ark-Röda Korset.642 Informationen saknade värme, humor,
generositet, glädje och sexualitet, konstaterade också RFSL i en skarp kritik
offentliggjord redan innan kampanjen officiellt presenterats. Tilltalet man valt
beskrevs istället som moraliserande och avhomosexualiserat. Att få sin sexualitet underkänd av samhället var i sammanhanget extra allvarligt då en del av de
män som hade sex med andra män dolde sina begär för både sig själva och
andra, ett osynliggörande som befarades öka såväl individens risktagande som
självförakt. Varför talade man inte mer direkt till dem som drabbats värst? Varför tycktes aidsdelegationen främst vara intresserad av att skydda en frisk,
heterosexuell majoritet?643 ”Kampanjen är uddlös och känns inte angelägen för
oss homosexuella”, citerades RFSL:s Stig-Åke Petersson i en direkt kommentar
i Dagens Nyheter samma dag som kampanjen drog igång. Gertrud Sigurdsen var
dock inte sen att bemöta kritiken. Informationssatsningen handlade om så
mycket mer än om att upplysa om själva sjukdomen och smittan, menade hon.
”Det finns åtta miljoner människor i det här landet”, citerades hon i tidningen.
”Vi har bedömt det så att det inledningsvis är mycket viktigt att gå ut till en
bred allmänhet. Sedan kan – och ska – vi rikta oss till speciellt utsatta grupper”.644
Och även om kampanjen alltså mötte en del kritik, beskrev sig både aidsdelegationen och den ansvariga reklambyrån som nöjda. Kampanjen hade hållit
”rätt tonläge och en nivå som var riktig”, konstaterade Håkan Wrede vid ett
återkopplingsmöte med Ted Bates. ”Massmedia har försökt hitta fel och brister,
utan att lyckas egentligen. […] RFSL:s kritik får stå för sig själv”.645 Svårare hade
640 Ledare, ”En folkkampanj mot aids”, Dagens Nyheter 17 mars 1987. Ledare, ”Bot mot skräck”,
Expressen 18 mars 1987.
641 Ledare, ”Mjuk linje mot aids?”, Svenska Dagbladet 17 mars 1987.
642 Holger Nilén, ”HIV-smittade glöms i kampanj”, Svenska Dagbladet 5 mars 1987.
643 Kerstin Vinterhed, ”HIV bland yngre homosexuella. Aidskampanj når inte fram”, Dagens
Nyheter 12 mars 1987. Holger Nilén, ”RFSL kritisk mot aidskampanj”, Svenska Dagbladet 3 mars
1987.
644 Micke Jaresand, ”Jättelik kampanj mot aids”, Dagens Nyheter 16 mars 1987.
645 Kontaktrapport Ted Bates, 20 mars 1987, ADA F 9:20A. Se även Eva Rundkvist, ”AIDSjouren nedringd”, Aftonbladet 17 mars 1987. Anette Nyquist, ”Lång väntan på aidstest. Kliniker
nedringda” Dagens Nyheter 20 mars 1987. Lennart Alm hade strax innan kampanjen offentliggjorts
efterträtt den tidigare informationssekreteraren David Finer.
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det dock varit att genomföra den andra delen av den ursprungliga informationsstrategin, att snabbt utbilda stora grupper ”vidareinformatörer”. Berörda organisationer hade i flera fall opponerat sig starkt mot den centraliserade modellen
och krävt att verksamheten skulle flyttas ut och styras av organisationerna
själva. Kanske var det bättre att det direkta informationsarbetet från person till
person sköttes lokalt och i en mer klassisk men långsammare folkrörelseform,
konstaterade delegationskansliet och Ted Bates några månader in i kampanjen.
Svårigheterna hade i synnerhet gällt informationsinsatser riktade till homo- och
bisexuella män där meningsmotsättningarna hade varit stora. ”Mötet rekommenderade Håkan att låta RFSU, RFSL och Noaks Ark gemensamt svara för
informationen till de homosexuella”, konstaterades det därför i ett internt arbetsdokument. ”Dock skall samma krav ställas på denna information som på all
annan information i sammanhanget. Att det finns en målsättning, en behovsanalys, en strategi och en långsiktig informationsplan som godkänts av delegationen. Vidare måste aktiviteterna samordnas med den övriga HIV/AIDS- informationen så att den inte kolliderar”.646
Den mer riktade informationen till homo- och bisexuella män – den grupp
där flest smittade och sjuka återfanns – kom alltså att lyftas ur den breda, nationella informationskampanjen. Istället föreslogs den skötas av andra, betydligt
mindre aktörer än aidsdelegationen. Visserligen undveks därmed en rad olika
svårigheter. Kampanjens uttyckliga målsättning att inte peka ut vissa grupper
skulle exempelvis bli lättare att genomföra samtidigt som organisationerna
själva gavs en möjlighet att på ett mer direkt sätt påverka informationsinsatserna. Men beslutet innebar också att homo- och bisexualitet kom att tonas ned i
den nationella kampanjen, och därmed även den möjlighet till ökad synlighet,
offentlig sanktion och erkännande som en nationell kampanj skulle kunna medföra.647
Det övergripande kampanjmålet – att snabbt föra upp aids som samtidens
viktigaste samhällsfråga – släpptes dock inte lika lättvindigt ur sikte. Den inledande marskampanjen skulle därför bara ses som ett första steg då ytterligare
två delkampanjer genomfördes våren 1987, men då riktade mot mer specifika
målgrupper.
I april 1987 fokuserades satsningen på prostitutionskunder och personer
med, som det beskrevs, många ”sexkontakter”. Tonläget var något mer uppskruvat jämfört med den inledande informationskampanjen. Genom annonsering i kvällspress ville aidsdelegationen genom rubriker som ”Din tur i kväll?”,
”Informationsstrategimöte HIV/AIDS 12 maj 1987 på Ted Bates City”, ADA F 9:20A.
För exempel på broschyrer och annat informationsmaterial som producerades av RFSL,
RFSU och Noaks Ark-Röda Korset, se HIVDOK pärm 2–4. Det är dock oklart i vilken utsträckning informationsmaterialet producerades och distribuerades med hjälp av de ekonomiska
resurser som kom från aidsdelegationen. Ekonomist stöd utgick dock till samtliga organisationer,
bland annat med informationsinsatser som motivering. Noaks Ark-Röda Korset stod exempelvis
bakom AIDS-jouren, den nationella telefonjour som kunde nås utan kostnad från hela landet.
För en sammanställning, se Regeringens proposition 1987/88:79 om åtgärder mot AIDS, s. 13.
646
647
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”Livet som betalning?” och ”Tillfälliga affärskontakter i Bangkok”, få presumtiva prostitutionskunder att avstå från sexköp i såväl Sverige som utomlands.
Utomhusannonseringen var kortfattad, koncentrerad till de tre storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö. På det ökända prostitutionsstråket
Malmskillnadsgatan i centrala Stockholm spändes det upp en banderoll mellan
kontorshusen med texten ”AIDS på köpet?”648 I de mer utförliga kvällstidningsannonserna lyftes även kopplingen mellan prostitution och narkotika
fram, som i annonsen ”I morgon din fru?”
Inbilla dig inte att du kan se om en tjej på gatan är narkoman. Eller om hon är HIVsmittad eller inte. Är hon smittad riskerar du också att bli smittad.
När du sedan åker hem till din fru eller sambo kan du smitta henne. Och skulle hon
sedan bli gravid är risken stor att ert barn föds HIV-smittat. Det barnet fyller nog aldrig
två år.
Skulle du kunna leva med det?649

De provokativa rubrikerna återanvändes också i olika annonser med varierande
undertexter beroende på sammanhang.650 En del annonser anspelade inte heller
direkt på prostitution utan riktades mer allmänt mot dem som hade flera partners. Affischen ”I afton AIDS?” anspelande exempelvis på det populära radioprogrammet I afton dans som sändes från olika danslokaler ute i landet. Budskapet var enkelt: tänk dig för och använd kondom. ”Om du tänder på någon i
kväll finns det all anledning att vara försiktig”, var exempelvis inledningen på en
kortfattad annonstext publicerad över en bild av ett kyssande par i baksätet på
en bil. ”Risken finns att den du träffar är HIV-smittad. Som tur är smittar HIV
inte genom kramar, pussar och vanlig närhet. Men om du vill gå hem med någon du inte känner ska du vara försiktig. Om ni ligger med varandra, använd
kondom”.651
Någon månad senare, i slutet av maj 1987, var det istället ungdomsgruppen
mellan 15 och 19 år som lyftes fram. Anslaget i var frankt. ”Vet du vem du
ligger med?”, var budskapet på en utomhusaffisch, kompletterad av en färgbild
på ett sovande tonårspar. ”Är du säker?” var rubriken på en annan, föreställde
ungt par vandrande i sommarnatten. Förutom rubrikerna och färgbilderna
fanns ingen text på affischerna, bara aidsdelegationens röda logotyp och en
finstilt upplysning med ett jourtelefonnummer ifall man hade några frågor.
Bilden av det sovande paret återkom i annonsmaterial avsett för kvälls- och
veckopress och för stortavlor i tunnelbanan, denna gång dock med en annan
648 Aidsdelegationen, ”HIV/AIDS Information in Sweden”, broschyr (Stockholm: Aidsdelegationen, 1987), ADA F 9:20A. Karlis Brunke, ”Malmskillnadsgatan!”, Kampen mot AIDS nr 3
(1987), s. 4–9. Margareta Ormsäter, Uppdrag prostitution. En rapport från Prostitutionsgruppen i Göteborg
(Stockholm: Sesam, 1989), s. 47-8.
649 Expressen 26 april 1987.
650 Se exempelvis ”I afton AIDS?”, Aftonbladet 3 maj 1987 och ”Följ med upp på en kopp te”,
Aftonbladet 8 maj 1987.
651 Expressen 15 maj 1987.
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rubrik, ”Skydda den du älskar”, och med en kompletterande, mer utförlig annonstext.
P-piller är bra, men inte mot t.ex. klamydia och gonorré. Smygande sjukdomar som man
inte ens alltid märker, men som kan göra att du som tjej aldrig mer kan få barn. Det har
blivit vanligare bland unga tjejer, tråkigt nog.
Fortsätt gärna med p-piller. Det är det säkraste och bekvämaste preventivmedel du
kan ha. Men se till att killen ändå använder kondom. Alla killar borde lära sig det. Ju naturligare det blir desto bättre för er båda.
Nu finns det också risken för HIV-smitta, då är det aldrig för tidigt att börja med
kondom. Att skydda varandra är ett tecken på kärlek.652

Budskapet att sex och kärlek hörde samman återkom också i andra annonser,
att sex snarare skulle betraktas som ett bevis för ömsesidig kärlek och respekt
än ett sätt att söka kontakt, njutning eller bekräftelse. Rubriken i annonsen ”Låt
kärleken leva” var möjligen mer bejakande men budskapet samtidigt mångtydigt. ”Tro inte att du behöver ge upp kärleken för att skydda dig från HIVsmitta”, löd annonstexten. ”Snarare är det tvärt om. Kärleken kan skydda både
den du älskar och dig själv. Dels att du inte ligger med andra än den du tycker
om och verkligen känner. Dels genom att ni tillsammans bestämmer er för att
använda kondom. Kärleken överlever allt. Om du skyddar den”.653 Ungdomskampanjen tog alltså inte avstånd från tonårssexualitet. Målsättningen tycks
snarare ha varit den motsatta, att samtidigt som risken för överföringen av hiv
och andra sexuellt överförbara infektioner framhölls, visa förståelse för ungdomarnas situation, erkänna deras oro men också vilja och lust att bejaka såväl
kärlek som sexualitet. Men balansgången var svår. Förutom att grupper och
personer snarare än vissa beteenden pekades ut som riskfyllda, skrevs aids in
som en del av en hotfull och destruktiv samtid. ”Den här världen är inte lätt att
växa upp i”, hette det exempelvis i tunnelbaneannonsen ”Kärnvapen, miljöförstöring, arbetslöshet, AIDS” präglad av en påtaglig dubbeltydighet av undergång och löfte.
Mest bekymmer runt omkring en, och så det här med AIDS och HIV. Det är ett allvarligt
problem, men det går att göra någonting åt. Du kan själv skydda dig t.ex. Man måste inte
ligga med sådana man inte känner och man kan faktiskt lära sig att använda kondom. Det
skyddar mot andra sjukdomar dessutom, som klamydia och gonorré, HIV-smittan har
ännu inte drabbat ungdomar speciellt. Så om du och dina kompisar förstår allvaret och
skyddar er, då behöver AIDS aldrig bli något ungdomsproblem.654

652 ”Är du säker”, Aftonbladet 19 maj 1987. Annonserna ”Vet du vem du ligger med?”, och
”Skydda den du älskar”, se ”HIV/AIDS Information in Sweden”, broschyr från Aidsdelegationen, ADA F 9:20A.
653 Aftonbladet 5 juni 1987.
654 Aidsdelegationen, ”HIV/AIDS Information in Sweden”, broschyr (Stockholm: Aidsdelegationen, 1987), ADA F 9:20A.
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Bild 2:24. Utomhusaffischering (färg). Aidsdelegationen (1987).
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Bild 2:25. Affisch (färg). Aidsdelegationen (1987).
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Både prostitutions- och ungdomskampanjerna väckte viss uppmärksamhet i
media även om intresset inte alls var lika omfattande som vid kampanjens inledande fas.655 I branschtidningen Resumés augustinummer konstaterade dock
Sighsten Herrgård beskt att ungdomssatsningen var så uddlös att den ”lika
gärna kunna vara en kampanj för jeans”. Men Michael Hoffman på Ted Bates
ville inte ta vid sig av kritiken. Man måste se till helheten, menade han, till att
kampanjen under de närmaste två åren hade flera faser och delmål förutom den
övergripande målsättningen att förhindra smittspridning. ”Jag förstår att många
är otåliga. Men vi har samma mål. Vi måste arbeta gemensamt. Vi kan inte ställa
oss i motsatsställning till varandra”.656 Att Michael Hoffman uttalat sig om
kampanjen uppfattades dock av delegationen som mycket olämpligt. Ingen
person på Ted Bates fick hädanefter lämna ”något som helst uttalande i Aidsfrågan till pressen eller andra kanaler”, markerade man lite senare i en sträng
reprimand. 657 Den starka reaktionen var inte enbart ett internt förtydligande av
att Ted Bates inte hade något mandat att uttala sig å vad som kunde uppfattas
som delegationens vägnar. Den är också ett konkret exempel på att delegationen i den komplicerade samtidsdebatten skulle uppfattas tala med en röst företrädande ett kollektivt samhällsintresse, något som alltså uppenbart även gällde
kommentarer om de nationella informationskampanjernas innehåll, budskap
eller målsättning.
Under sommaren 1987 avstod delegationen från ytterligare massmediala
kampanjer. Istället stöddes RFSU:s och RFSL:s ”kärleksbussar”, en uppsökande
sommaraktivitet där volontärer åkte runt till olika platser för att inleda samtal
om hiv och aids, att informera och dela ut kondomer. Avsikten var att få människor att bli mer ”försiktiga”, förklarade en av projektledarna, att få människor
att begränsa antalet partners och att alltid använda kondom, samtidigt som
informationen gavs på ett ”avspänt” och ”positivt” sätt.658 Delegationen tog
dock fram en egen affisch, ”AIDS sprider sig”, som man ville ha hjälp med att
sätta upp på platser där människor rörde sig sommartid för att visa att problemet fortfarande fanns kvar, trots att solen sken och alla var lediga.659 Sändlistan
för affischen var ambitiös. Totalt planerades den att skickas till över 15 000
adresser över hela landet, till fritidsnämnder, fritidsförvaltningar, turistorganisationer, vandrarhem, diskotek, folkparker, djurparker, campingplatser, badoch simhallar, friluftsbad, gymnastik-, bodybuilding- och sporthallar, fritidsgårdar, resebyråer, pastorsexpeditioner, postkontor, militärförband, soldathem,
tivolin och nöjesparker, gästhamnar, bensinstationer, systembolag, sjukvårdsaffärer, kiosker, tobakshandlare, pizzerior, restauranger, barer, kaféer, gatukök
655 Carin Ståhlberg, ”Ny affischkampanj mot aids: ’Torskarna’ varnas”, Dagens Nyheter 18 april
1987. Emily von Sydow, ”Svensk aidskampanj får inte skrämmas” Svenska Dagbladet 4 maj 1987.
656 Osign., ”Var kan man köpa AIDS-jeansen”, Resumé nr 8 (1987), s. 4–5.
657 Kontaktrapport Ted Bates, 12 augusti 1987, ADA F 9:20A.
658 Per-Olof Sännås, ”Kärleksbussen”, Kampen mot AIDS nr 2 (1987), s. 24. Citat ur Per-Olof
Sännås, ”Kärleksbussen hemma igen”, Kampen mot AIDS nr 3 (1987), s. 21.
659 ”Hjälp oss att hindra spridningen av AIDS”, brev från Aidsdelegationen ADA F 9:20A.
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samt trendiga ”boutiquer” och ”jeansaffärer” i sommarmetropoler som Visby,
Borgholm, Båstad, Halmstad, Piteå, Lysekil och Strömstad, allt till en beräknad
kostnad av sammanlagt 287 340 kr exklusive moms.660 Budskapet i den omfattande distributionsplanen kan knappast missförstås. Då hiv kunde finnas överallt, måste även aidsdelegationen göra det.
Under aidsdelegationens första nationella informationskampanjer, betonades
det alltså på en rad olika sätt att hiv och aids var något som angick alla, överallt
och hela tiden. Det som beskrevs som den möjligen största statliga informationskampanjen någonsin hade därför som målsättning att nå ut till alla. Hela
samhället måste aktiveras och göras delaktigt samtidigt som alla måste fås att
förstå sitt individuella ansvar att skydda både sig själv och andra och, om man
misstänkte att man kunde ha smittats, genomgå ett antikroppstest. Målsättningen var att genom kunskapsspridning förändra attityder och därigenom påverka
beteendemönster, även om det redan från början erkändes att processen skulle
ta tid. Det var också därför som kampanjarbetet skulle pågå under lång tid och
de grundläggande budskapen och påminnelsen om hiv och aids ständigt skulle
återkomma. Men det breda anslaget rymde samtidigt spänningar. Det riktades
inte bara kritik mot att kampanjerna underlät att adressera smittade eller de
grupper där smittspridningen var som störst. Det fanns även en osäkerhet gällande både hur dessa grupper bäst skulle nås och på vilket sätt delegationens
samarbete med övriga centrala aktörer skulle organiseras. Samtidigt är det tydligt att kampanjerna, trots att utmaningarna var stora, ytterst syftade till att så
snabbt som möjligt få så många som möjligt att anpassa sig till den nya vardag
som hiv och aids innebar. Kampanjen kan så enbart genom sin omfattning ses
som en manifestation i sig själv, som både en uppmaning till en viss typ av aktion men också en konkretisering av vad som uppfattades som samtidens viktigaste och mest brännande samhällsfråga.
Att vända sig till några: ”För ett år sedan var han på bög-klubb i Köpenhamn”
I en enkätundersökning genomförd försommaren 1987 toppade aids den så
kallade ”eländesligan”. 84 procent av de tillfrågade ansåg att aidsepidemin var
en mycket viktig samhällsfråga, följt av narkotikamissbruket och våldsbrottsligheten. Aidsepidemin hade stadigt klättrat i mätningarna men siffran var den
högsta som någonsin uppmätts för en enskild fråga. ”En förklaring till den
kraftigt förändrade synen på aids-epidemin är sannolikt att den är en effekt av
den informationskampanj som i aids-delegationens regi inleddes i mars 1987”,
kommenterades topplaceringen i Läkartidningen. ”Aids-delegationen har således
med relativt begränsade resurser lyckats skapa en mycket hög medvetenhet
kring ett problem vars nuvarande betydelse är jämförelsevis begränsat och vars
660 ”AIDS sommarkampanj. Distribution och kostnader”, internt arbetsdokument Aidsdelegationen ADA F 9:20A.
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framtida konsekvenser inte kan sägas vara klarlagda”.661 Även mätt i antalet
genomförda test var kampanjen en framgång: antalet tester hade enligt SBL
tredubblats till ca 30 000 per månad sedan kampanjen inletts.662
Självförtroendet var därför på topp när aidsdelegationen i september 1987
presenterade höstens kampanj. ”Målet för startkampanjen är uppnått”, skrev
man i den broschyr som beskrev de kommande aktiviteterna. ”I dag vet svenskarna att HIV/AIDS kan drabba var och en, inte bara homosexuella män och
sprutnarkomaner. I stort sett alla vet hur viruset smittar och de flesta vet också
hur det inte smittar. […] Annonser och annan mediepåverkan har hjälpt till att
få igång den viktiga dialog som på lång sikt kan leda till beteendeförändringar”.663
Höstkampanjen 1987 spann över fyra veckor med start i oktober. Man ville
bygga vidare på vårens bredare anslag men samtidigt på ett tydligare sätt rikta
informationen mot snävare målgrupper. Syftet var att nå de individer som hade
”ett riskbeteende” och göra dem uppmärksamma på att de levde ”farligt”. I
första hand utpekades därför målgrupper som ”homo- och bisexuella män”,
”unga flickor i kontakt med narkotikamissbrukare”, ”prostitutionskunder” samt
”de som är ute mycket och söker tillfälliga sexkontakter”. Det konkreta målet
var att motivera till ökad kontakt med sjukvården för rådgivning och test. Det
är givetvis viktigt för den enskilda individen att veta om man bar på smittan
eller inte, skrev delegationen i den broschyr där kampanjen presenterades. Men
med ett ökat antal tester skulle också underlätta såväl övervakningen av smittspridningen som kunskapen om olika ”riskbeteendens” betydelse. ”Ju mer man
vet om geografisk spridning, åldersfördelning, kön, vilken riskgrupp osv desto
större chanser har man att hejda epidemin”.664
Att testa sig lyftes alltså fram som betydelsefullt för både individ och kollektiv, dels för att själv veta om man var smittad eller inte, dels för samhället att få
en klarare bild av smittspridningen så att adekvata åtgärder kunde sättas in. Det
individuella värdet av att låta testa sig var också något som betonades av föreningen Läkare mot AIDS. I fyra helsidesannonser i landets största morgon- och
kvällstidningar, införda dagarna efter varandra i en vecka i slutet av september,
vände man sig direkt till homo- och bisexuella män. Annonstexterna var långa
och resonerande, betonade vikten av testning och förklarande vilka följder ett
eventuellt antikroppspositivt provsvar skulle kunde få. Annonserna var visserligen fristående från aidsdelegationen så till vida att det inte förekom några direkta hänvisningar till delegationen, utan Läkare mot AIDS stod som ensam
661 Bengt Brorsson, Claes Herlitz, ”Enkät: Aids-epidemin största samhällsproblemet”, Läkartidningen volym 84, nr 39 (1987), s. 3079.
662 Siffrorna är hämtade från Regeringens proposition 1987/88:79 om åtgärder mot AIDS, s. 14.
663 Aidsdelegationen, ”HIV/AIDS-kampanjen hösten 1987”, broschyr (Stockholm: Aidsdelegationen, 1987), HIVDOK B 87:88.
664 Ibid. Se även Osign., ”Kampanjläget i dag: Vi har nått första målet – nu har vi en plattform”,
Kampen mot AIDS nr 4 (1987), s. 30–1. ”Kontaktrapport Ted Bates”, 12 augusti 1987, ADA F
9:20A.
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avsändare. Samtidigt är det tydligt att annonseringen var en del av den bredare
höstsatsningen. Annonseringen presenterades i en broschyr där delegationens
egen informationssatsning beskrevs i detalj. Även tidsmässigt var den fullt ut
integrerad, direkt föregående delegationens mer omfattande kampanj.665
Precis som under våren var den mediala exponeringen av höstkampanjen
massiv, framförallt genomförd via annonsering i dags- och tidsskriftspress,
utomhusaffischering och på affischtavlor i kollektivtrafiken. Överallt var aidsdelegationens logotyp väl synlig. Det fanns även en återkommande uppmaning
att ringa till AIDS-jouren om man hade några frågor eller ville ha mer information. Alla tidningsannonser trycktes också upp i ett mindre affischformat för att
spridas genom vårdcentraler och andra vårdinstitutioner, allt i syfte att påminna
om och förstärka kampanjens genomslag. ”Alla kommer att förstå att
AIDS/HIV fortfarande är allvar”, skrev delegationen i sin detaljerade presentationsbroschyr.666
Kampanjen följde två tydliga spår. Dels byggdes den upp kring vad som beskrevs som ”auktoritetsannonser”, det vill säga annonser som genom ett direkt
tilltal skulle få ”rätt” personer att ta kontakt med sjukvården för rådgivning och
testning. Dels riktades en uppsättning ”beteendeannonser” mot en något bredare och mer heterogen målgrupp med budskapet att man skulle skydda sig
själv och andra från smitta.667 Valet av media förstärkte den tvådelade ambitionen. Auktoritetsannonserna publicerades i de stora morgontidningarna och
byggde på längre, mer resonerade texter där välkända aidsläkare och socialarbetare intervjuades om sin syn på epidemin, om hur man skulle undvika smitta,
vad som skulle kunna betraktas som ”riskbeteende” och varför man borde testa
sig. ”Vi kan bota din ångest”, ”Jag hoppas att du slipper träffa mig” och ”Kärlek måste du ta på allvar” var tre rubriker som återkom i olika annonsupplägg.668
Kampanjens andra del, beteendeannonserna, infördes i kvällstidningar med
korta texter och uppseendeväckande bilder. Annonsen ”Idag har hon legat med
14 män – utan kondom” visade till exempel en ung, lättklädd kvinna i nattlig
statsmiljö.669 I annonsen ”Igår delade han spruta med tre kompisar”, syntes
istället en man i samtal med två yngre kvinnor på Sergels torg i Stockholm, en
plats som i folkmedvetandet var starkt förknippad med narkotika och narkotikamissbruk. I annonsen ”Det är inte kärlek du får med dig hem” varnades istället utlandsresenären, i första hand unga kvinnor, för de faror som kunde finnas
dolda under ytan. ”Flera svenska flickor har smittats med HIV på utlandssemestern”, inleddes annonstexten.
Annonserna publicerades i exempelvis Dagens Nyheter under perioden 22–25 september 1987.
Det producerades även en kortare reklamfilm för publicering i samhällsinformationsprogrammet Anslagstavlan i SVT. Aidsdelegationen, ”HIV/AIDS-kampanjen hösten 1987”, broschyr (Stockholm: Aidsdelegationen, 1987), HIVDOK B 87:88.
667 Aidsdelegationen, ”HIV/AIDS-kampanjen hösten 1987”, broschyr (Stockholm: Aidsdelegationen, 1987), HIVDOK B 87:88.
668 Dagens Nyheter 6, 10, 17 oktober 1987.
669 Aftonbladet 11 oktober 1987.
665
666
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Bild 2:26. Affisch/annons. Aidsdelegationen (1987).
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Bild 2:27. Affisch/annons (färg). Aidsdelegationen (1987).
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Ingen kunde ana att den snygge kille de förälskat sig i var en HIV-smittad narkotikamissbrukare. Har du varit utomlands och legat med någon som du är osäker på, bör du gå
och testa dig. Troligtvis är du inte smittad, men det krävs ett test för att du ska vara säker.
Du kan sluta oroa dig och undvika att ta fler onödiga risker. Både här hemma och när du
är ute och reser.670

Det var dock inte enbart kopplingen till prostitution, narkotika eller det främmande utlandet som lyftes fram i kampanjen. I annonsen ”Tillsammans blir ni
tjugotre” var scenen istället ett mer vardaglig restaurangsammanhang där en
ung man och en ung kvinna nyss funnit varandra, kanske på dansgolvet, kanske
vid baren. ”Hon har legat med Björn, Staffan, Lasse, Joakim, Per och några till.
Han har haft ännu fler”, löd annonstexten. ”Går de två till sängs, följer alla
tidigare bekantskaper med”.671 Även seriell monogami – att man hade en partner åt gången men flera under en längre period – beskrevs som en anledning till
ökad försiktighet och test, något som givetvis vidgade den grupp som adresserades betydligt, rent av innefatta stora delar av den vuxna befolkningen. Två av
annonserna riktade sig också explicit till män som hade sex med andra män. I
annonsen ”Du får alla hans erfarenheter” syns två män i korridoren utanför en
sovvagnskupé. ”Du kanske bara haft enstaka samlag med andra män” började
annonstexten, publicerad i bland annat Expressen.
Den du legat med kan däremot ha haft många partners före dig. Tror du att det finns risk
att du har smittats med HIV, ska du gå och testa dig. Du kan göra det anonymt och behöver inte avslöja något om ditt liv. Troligen visar testet att du inte är smittad. Då kan du
sluta oroa dig både för dig själv och dina närmaste. Du kan börja ett nytt liv där du undviker att ta onödiga risker.672

”För ett år sedan var han på bög-klubb i Köpenhamn” var rubriken på en annan annons som mer direkt riktades till män som levde homosexuellt.
Ni har varandra, men hur var det innan ni träffades?
Är du osäker på om du har utsatt dig för risken att bli HIV-smittad, ska du gå och
testa dig. Skulle du vara smittad är det bättre att veta, både för din egen skull och för att
skydda den du älskar.
Troligen visar testet att du klarat dig. Då blir det lättare för dig att ha en öppen relation till din partner. Du behöver inte ångra det som varit eller oroa dig för vad som ska
komma. Det blir enklare att leva tillsammans.673

Även om höstkampanjen primärt beskrevs som riktad till vissa målgrupper, och
därför varierad i såväl utförande som publicering, var alltså det generella budskapet till stora delar detsamma. Kampanjens fokus låg fortfarande på att aids
var något som angår alla, att alla hade ett individuellt ansvar att undvika att
Damernas Värld nr 11 (1987).
Aftonbladet 4 oktober 1987.
672 Expressen 23 oktober 1987.
673 Expressen 11 oktober 1987.
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Bild 2:28. Affisch/annons (färg). Aidsdelegationen (1987).
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smittas och föra smittan vidare och att man, om man misstänkte att man kunde
ha utsatts för smitta (vilket enligt en del av annonserna mer eller mindre antyddes inbegripa flesta vuxna svenskar) skulle låta testa sig.
Det individualiserade och personligt adresserande inslaget var också det fortsatt starkt, byggande på identifiering och igenkännande. Mest tillspetsad var en
annonsskylt avsedd för att sättas upp i Stockholms tunnelbana och annan utvald kollektivtrafik. ”Vet du hur en HIV-smittad kan se ut? Kom närmare och
titta”, läste den undrande betraktaren för att sedan se sitt eget ansikte då affischen var utformad som en spegel. Det togs även fram en tidningsannonsversion anpassad för hemmabruk. ”Klipp ur rutan och sätt upp annonsen hemma
på badrumsspegeln. Risken att du skulle vara smittad är liten, men kanske skulle
du testa dig?”674 Annonsens utformning var typografiskt djärv och tilltalet direkt. Budskapet kunde knappast missförstås: Alla kunde bära på smittan, även
jag själv, och det fanns bara ett sätt att säkert veta, att ta ett test. Förberedande
tester av marknadsundersökningsföretaget Skandinaviska marknadsinstitutet
(SMI) gav annonsen exceptionellt starka resultat. ”När det gäller attityderna till
affischen har SMI aldrig tidigare kommit upp i så höga, positiva värden vid
någon typ av annonstext”, skrev institutet i sin utvärdering.675
Att affischen skapade höga uppmärksamhetsvärden var en sak. Men var den
så kraftfull att den till och med kunde vara farlig? Oron var uppenbart så pass
stor att affischförslaget presenterades för psykiatrikern Johan Cullberg och
några av hans kollegor vid psykiatriska kliniken vid Nacka sjukhus. Åsikterna
gick isär. Tre av Cullbergs kvinnliga kollegor var alla tveksamma till affischen.
Den förmodades vara ”ångestskapande hos labila personer”, ”framkalla neuroser”, ”väcka dödsrädsla” och ”öka avståndet och misstänkliggörandet mellan
människor”. Endast en av kvinnorna gav dock uttryckligen rekommendationen
att affischen inte borde sättas upp. De tre män som tillfrågades var mer positiva, gav omdömen som ”stark”, ”ovanlig” och ”genial” även om den möjligen
kunde väcka aggressioner, med resultat att affischen skulle komma att förstöras
eller rivas ned. Det samlade besked som gavs var därför lugnande även om ett
visst mått av osäkerhet fortfarande fanns kvar. ”Avslutningsvis trodde inte
Johan Cullberg att någon, enbart efter att ha sett affischen, skulle gå direkt och
hoppa framför exempelvis ett tunnelbanetåg”, skrev Ted Bates i en minnesanteckning från besöket. ”Det skulle i så fall vara den absolut sista droppen i en
lång kedja av samverkade händelser vilket är osannolikt”.676
Spegelaffischen var alltså tänkt som en larmklocka för dem som ännu inte
tagit åt sig budskapet att aids kunde drabba alla och att testet var det enda sättet
att säkert veta ifall man bar på viruset eller ej. Höstkampanjen i sin helhet skulle
också uppfattas som ett svar till dem som menade att man inte i tillräcklig grad
Nöjesguiden nr 12 (1987).
”Test av förarplatsskyltar för AIDS i tunnelbanan”, PM Skandinaviskamarknadsinstitutet,
ADA F 9:20A.
676 ”Spegelaffischen”, PM Ted Bates/Stefan Gisecke, ADA F 9:20A.
674
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uppmärksammat de grupper som drabbats värst av epidemin – i första hand
homosexuella män – samtidigt som den genom en massiv exponering skulle
kunna bana väg för andra mer lokala informationssatsningar ute i landet.677
Alla var dock inte lika övertygade. I flera olika artiklar återkom sociologen
Benny Henriksson till att kampanjerna hade fel fokus, att de var exkluderande
då de i praktiken helt uteslöt de som smittats och i många fall även den grupp
där smittan var som mest utbredd, det vill säga yngre och medelålders homooch bisexuella män. I de fåtal fall där män som hade sex med män trots allt
adresserades beskrevs männen fördomsfullt och negativt, skrev Henriksson,
som promiskuösa, risktagande och oförsiktiga. Även de miljöer eller platser där
homosexuella träffades framställdes som farliga, destruktiva och smittsamma.
Det samlade intrycket var därför att inte bara homo- och bisexuella män utan
även homosexualitet i sig kunde uppfattas som en fara, som något riskfyllt,
negativt och problematiskt.678 Även de kampanjer som vände sig till ungdomar
var, trots att de hade en i grunden positiv syn på ungdomssexualitet, starkt begränsande och tydligt heterosexuellt kodade, fortsatte Henriksson i en annan
artikel, skriven tillsammans med ungdomsforskaren Erling Bjurström. Kampanjerna lyfte fram budskap om att ungdomar skulle hålla sig till en partner,
signalerade att unga flickor var mer riskutsatta än unga pojkar och att man
skulle avstå från sex med personer från de grupper som vanligtvis förknippades
med smittan. Ungdomar hade dessutom identifierats som målgrupp först i och
med att aids ”avhomosexualiserats”, fortsatte artikeln. Det var som att homosexualitet inte ingick i diskussionen kring ungdomar eller ens ansågs vara en
möjlig del av ungdomars sexualitet och identitet, något som sannolikt inte enbart hade gjort informationen onödigt ineffektiv (eftersom den inte nådde ut till
de unga män som hade störst behov av den) utan även diskriminerande (då
homo- och bisexuellas sexualitet varken erkändes eller bekräftades genom kampanjerna). Och varför sattes likhetstecken mellan personligt ansvar och antikroppstest istället för mellan ansvar och en mer säker sexuell praktik, frågade
sig Henriksson och Bjurström rakt ut. Varför hade inte kampanjerna ett starkare fokus på att få människor att använda säkrare sextekniker – som kondom
exempelvis – och det oavsett vem eller vilka man valde att ha sex med istället
för att kommunicera luddiga råd om att begränsa antalet sexuella partner och
svepande uppmaningar om test? ”Den stora utmaningen för denna information
ligger i att underlätta för alla – oavsett sexuella önskemål – att i sin sexuella
identitet införliva säkrare sexuella tekniker”, avslutades artikeln. ”Ingen ska
behöva bli smittad av hiv – eller någon annan liknande sjukdom – därför att
han eller hon fått för dålig information eller ingen information alls”.679
677 Aidsdelegationen, ”HIV/AIDS-kampanjen hösten 1987”, broschyr (Stockholm: Aidsdelegationen, 1987), HIVDOK B 87:88.
678 Benny Henriksson, Social Democracy or Societal Control. A Critical Analysis of Swedish AIDS Policy
(Stockholm: Institutet för sociala studier, 1988), s. 46–8.
679 Erling Bjurström, Benny Henriksson, ”Heterosexualiseringen av hiv/aids-diskursen”, Sociologisk forskning årgång 25, nr 2–3 (1988), s. 29–45. Citat från s. 44.
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Bild 2:29. Annons. Aidsdelegationen (1987).
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Kritiken mot informationskampanjernas genomförande och budskap kunde
alltså vara hård. Aidsdelegationens uppgift var samtidigt svår då kampanjerna
dels skulle fylla flera olika och ibland motstridiga syften, dels var tvungna att
navigera i ett hårt uppjagat samhällsklimat. Till exempel hade en koncentration
av insatserna mot vissa samhällsgrupper i sammanhanget lätt hamnat i konflikt
inte enbart med den övergripande målsättningen (att kampanjerna, förutom att
bidra till minskad smittspridning även skulle motverka fördomar och minska
människors rädsla och oro) utan också med det genomgående budskapet om att
aids berörde alla. Det breda anslaget uppfattades alltså som en signal om att hiv
och aids både berörde och påverkade hela det svenska samhället. Att kampanjerna så starkt uppmanade till ökat testande kan inte heller det enbart betraktas som ett sätt att försöka skapa nationell överblick (även om det budskap
som förmedlades genom kampanjerna naturligtvis är ett tydligt exempel på hur
delegationen försökte implementera en sådan strategi). Det måste också ses
som ett sätt att försöka desarmera de emellanåt mycket starka krav som rests på
obligatoriska masstester av stora befolkningsgrupper, internering av smittade
eller andra mer långtgående åtgärder. Även själva testtillfället uppfattades som
en strategisk möjlighet till samtal och information som i förlängningen kunde
förbättra både den egna och andras hälsa.680
Frånvaron av mer direkt riktade kampanjer behöver alltså inte nödvändigtvis
tolkas som att aidsdelegationen eller svenska myndigheter överlag var ointresserade av människor som tillhörde de mest utsatta grupperna.681
Men samtidigt: Vilka signaler sände en illustration som ”En morgon vaknade
svenskarna…”, hämtad från det första numret av Kampen mot AIDS våren 1987,
i en situation där epidemin varit känd i mer än ett halvt decennium och där ett
stort antal människor redan smittats, insjuknat och dött? Som ett sent men
välkommet uppvaknade eller som en bekräftelse på den egna gruppens obetydlighet, på att ingen egentligen brydde sig om den dödliga smittan innan den
uppfattades hota en heterosexuellt definierad majoritetsbefolkning?682 Och vilken verkan fick formuleringar som – ”De flesta som är HIV-smittade idag är
antingen män som har haft sexuella kontakter med andra män, sprutnarkomaner eller prostituerade. Det är alltså störst risk att bli smittad om du har samlag
med någon ur dessa grupper. Eller med någon som i sin tur har haft sexuella

Se Aidsdelegationen (1986), s. 11 4.
Exempelvis ansåg regeringen att homosexuella män var en central grupp i aidsarbetet och att
RFSL hade en viktig roll i informationsarbetet (och därför stöddes ekonomisikt om än inte i den
omfattning som RFSL krävt). Se exempelvis Regeringens proposition 1986/87:124 om de homosexuellas
situation i samhället, s. 27–8. När det gällde gruppen injicerande narkomaner förordades istället
personlig information genom socialtjänst, sjukvård och kriminalvård framför massmediala insatser eftersom det då fanns möjlighet att inte enbart informera om hiv och smittrisker utan även
försöka motivera missbrukaren att upphöra med sitt missbruk. Se Aidsdelegationen (1986), s. 11–
4.
682 Osign., ”En morgon vaknade svenskarna…”, Kampen mot AIDS nr 1 (1987), s. 2.
680
681
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Bild 2:30.
Aidsdelegationen (1987).

kontakter med dem” – om man själv bar på viruset, om jag själv tillhörde någon
av de grupper som den offentliga informationen så tydligt varnade för?683
I sin önskan att etablera aids som en samhällsproblematik som gällde alla
kunde alltså begreppet ”alla” paradoxalt nog fungera både som ett starkt provocerande och tydligt exkluderade begrepp där vissa identiteter, beteenden och
miljöer gavs en mer negativ laddning än andra. Olika grupper skildes också från
varandra med avseende på vem som innebar en smittrisk och för vem. Sexuella
kontakter mellan män eller med narkomaner beskrevs exempelvis som riskfyllda medan sexuella kontakter med blödarsjuka inte nämndes alls i delegationens informationsmaterial. Trots sin uttryckliga ambition om motsatsen, kan
alltså de tidiga svenska kampanjinsatserna genom sin utformning, via sina bildval, rubriker, annonstexter och publiceringssammanhang, inte enbart förmedla
ett intryck av att man vände sig till en mer exklusivt avgränsad allmänhet (det
vill säga en osmittad, heterosexuellt, nationellt definierad allmänhet) utan också
medverka till en förstärkning av de utelämnades avvikelse, ja rent av skuld.684
Alltså: Alldeles oavsett om man vände sig till en diffust definierad allmänhet
eller till de grupper som uppfattades som särskilt riskutsatta, präglades aidsdele683 Aidsdelegationen, ”AIDS kan drabba dig. Kunskap är bästa skyddet”, broschyr (Stockholm:
Aidsdelegationen, 1987), HIVDOK B 87:20.
684 Anna Bredström kommer till en liknade slutsats då hon skriver att ”And even through the
campaign was to target ’everybody’, it was quite obvious that the ’general public’ did not include
gay men (or lesbians), sex-working women or injecting drug users”. Bredström (2008), s. 51. Jfr
även Wellings, Field (1996), s. 26.
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gationens första kampanjer av en relativt traditionell hållning till sexualiteten
och dess uttryck. Sexualiteten framställdes mer i termer av risk eller till och med
hot även om ett aktivt sexualliv – också gällande unga – samtidigt beskrevs som
något självklart och viktigt, rent av förväntat. Men förutom den återkommande
uppmaningen att använda kondom och inte dela sprutor, talades det mindre om
hur man mer konkret skulle gå till väga för att skydda sig från att smittas. Istället signalerades ett budskap om att det kanske var bäst att avstå, att välja sin
partner med omsorg och inte ha sex med okända, sex utomlands eller sex med
människor tillhörande riskgrupperna. Därigenom förmedlades också indirekt en
känsla av att en partner som man valt med omsorg, som kände väl och inte
tillhörde riskgrupperna, var säker. Den valda försiktigheten slog även igenom i
annonsernas språkbruk, som alltså kunde kritiseras för att vara inlindat och
oprecist. Men även här fanns en intressant dubbelhet i annonsernas utformning. Det var som om man ansåg att allt för direkt tilltal skulle kunna komma
att motverka sitt eget syfte, riskera att öka istället för att minska fördomar, stöta
bort istället för att inbjuda människor till kampanjen och dess budskap. Det
sågs alltså som en risk att den breda mobiliseringen som kampanjerna ytterst
syftade till, och som delegationen genom att stå som avsändare därmed också
önskade bli en del av och en konkret symbol för, inte bara äventyrades utan i
värsta fall riskerade att helt utebli.
Att visa på möjliga utvägar: ”Det finns något vi kan göra”
Under våren 1988 lanserades utbildningspaketet Det finns något vi kan göra. Ett
program om HIV och AIDS bestående av bland annat en tecknad bilderbok, ett
ljudband och ett individuellt arbetsblad, sammalagt distribuerat i 50 000 exemplar. Materialet var främst tänkt att användas för gruppdiskussioner men i strategin ingick även en utbildningsinsats riktad till journalister och massmedia.
Förutom muntliga kontakter och pressmeddelanden arrangerades också fyra så
kallade presseminarier där representanter för massmedia fick möjlighet till fördjupad information. För trots intensiv forskning, skulle det dröja år innan ett
vaccin eller ett effektivt läkemedel mot HIV skulle finnas tillgängligt, betonades
det i textens inledning. Hiv var därför en ”fiende” som måste ”bekämpas” med
information och utbildning. Av såväl bilder som text är det också tydligt att
materialet i första hand vände sig till en socialt etablerad, heterosexuell publik i
yngre medelåldern. Ingen av de sammanlagt 48 bildrutorna berördes homosexualitet, homosexuella förbindelser eller narkotiakamissbruk. Tvärtom betonades
starkt att hiv och aids var något som kunde beröra alla, män som kvinnor, unga
som gamla, samtidigt som aids explicit skrevs in som ett hot av såväl diffus
(genom associationer till andra samtida risker som hotet från miljöförstöring,
kärnkraft, atomkrig, trafikolyckor) som i sammanhanget mer konkret karaktär
(där den man just träffat och dansat med på krogen, någon på ens arbetsplats
eller rent av man själv skulle kunna vara bärare av viruset). Bildserien avslutades
också med en illustration av en klassisk kärnfamilj – mamma, pappa, barn –
314

promenerande på en sommaräng i motljus på väg mot en vacker solnedgång.
”HIV och AIDS – Allas vårt ansvar”.685
Samtidigt rapporterades det om motstridiga effekter angående kampanjernas
konkreta effekt på befolkningens sexualvanor. I en undersökning publicerad
sommaren 1988 var andelen som uppgav att de haft mer än en sexualpartner
det senaste halvåret i stort sett oförändrad, ca en av tio bland samtliga svarande,
en av fem bland ensamstående utan fast partner. Möjligen hade dock kondomanvändningen stigit något. ”En ökande andel av befolkningen uppger att de
ändrat sitt sexuella beteende och blivit försiktigare i sitt val av partner”, var
forskarnas slutsats. ”Även om förändringen går i rätt riktning är den inte av den
storleksordningen att den har någon reell betydelse för att stoppa fortsatt smittspridning”.686 Smittan hade också påträffats i nästan alla av världens länder.
WHO uppskattade det totala antalet aidssjuka till minst ett hundra tusen, antalet
smittade till mellan fem och tio miljoner.687 Att aids var en global angelägenhet
blev också tydligt vid den fjärde internationella aidskongressen som hölls i
Stockholm i juni 1988. Sex tusen delegater från över etthundratrettio länder
deltog i den nära veckolånga kongressen bevakade av mer än ett tusen ackrediterade journalister.688
Delegationen valde också att tona ned sina egna informationsaktiviteter under sommaren eftersom man räknade med en omfattande medial bevakning i
samband med Stockholmskonferensen. Det var dock för tidigt att helt lägga
ned masskommunikationssatsningarna, betonade Håkan Wrede under ett möte
med delegationens informationsgrupp i slutet av maj 1988. Han avfärdade därmed de argument som ibland hördes om att man uppnått en mättnadskänsla,
att allmänheten helt enkelt inte var mottaglig för mer aidsinformation. Kampanjerna hade ett starkt ”symbolvärde”, markerade Wrede, var aidsfrågan ”fortfarande aktuell”.689 Istället för en massmedial kampanj valde man att genomföra
en mer fokuserad satsning på hiv och aids i ett internationellt perspektiv. Exempelvis tog man i samarbete med Luftfartsverket och RFSU fram kampanjen
”Safety Abroad” riktad till flygpassagerare på väg utomlands. Informationsmaterialet bestod bland annat av korta videoinslag som sändes i avgångshallar.
685 Aidsdelegationen, ”Det finns något vi kan göra. Ett program om HIV och AIDS”, broschyr
(Stockholm: Aidsdelegationen 1988). AD protokoll 2 mars 1988, ADA F 9:1.
686 Bengt Brorsson, Clas Herlitz, ”Förändringar i sexualvanor och attityder. Misstro mot myndigheternas information”, Läkartidningen volym 85, nr 35 (1988), s. 2770. Den information som
fanns var dock motstridig, se Bengt Brorsson, ”Oro för STD-smitta ökar inte kondomanvändningen”, Läkartidningen volym 85, nr 26–27, (1988), s. 2347–8. Lars-Gösta Dahlöf, m.fl., ”Ej
belagt att HIV/aids-risken påverkat människors sexualvanor”, Läkartidningen vol. 86, nr 1–2
(1989), s. 38–9.
687 AD protokoll 6 maj 1988, ADA F 9:1.
688 Konferensen uppmärksammades stort i media. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter hade
exempelvis omfattade, dagliga reportage. Det budskap som förmedlades från konferensen var på
samma gång dystert och hoppingivande. Se exempelvis Holger Nilen, ”En miljon nya aidsfall
inom fem år” och ”Nya rön om aidsmedicin”, Svenska Dagbladet 13 juni 1988.
689 Minnesanteckningar förda vid AIDS-delegationens informationsgrupp 26 maj 1988, ADA F
9:9.
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Man tog också fram ett dubbelsidigt kartongark i form av en rikt illustrerad
checklista lik den säkerhetsinformation man vanligtvis fann i sätesfickan framför sin flygstol. Men istället för att ge upplysningar om nödutgångar, flytvästar,
syrgas etc., beskrev delegationens checklista med hjälp av stiliserade illustrationer hur man skulle agera i olika situationer relaterat till sexuella relationer och
smittspridning. ”Tänk dig för vid tillfälliga kontakter”, var ett av råden på
checklistan. Förutom tecknade bilder om hur man öppnade och trädde på en
kondom innehöll checklistan även ett fastlimmat kondompaket som flygresenären kunde bryta loss och ta med sig. ”Var försiktig när du dricker alkohol. Gå
inte till sängs med någon du inte känner. Om du ändå ligger med någon, använd kondom. Öppna paketet försiktigt och rulla på kondomen så att den sitter
kvar under hela samlaget”.690 Något mindre innovativ var affischen ”Det är inte
kärlek du får med dig hem”, avsedd för tågstationer, färjelägen etc. ”Flera
svenskar har smittats med HIV på utlandsresan”, påstod affischtexten, illustrerad av resemotiv från både strand- och storstadsliv. ”Ligg inte med tillfälliga
semesterförälskelser. Ligg aldrig med någon ny partner utan att använda kondom”.691 Det gjordes också en specialsatsning på tågluffande ungdomar i samarbete med SJ och RFSU. Under våren hade man köpt in 55 000 så kallade
”luffarpåsar” (det vill säga praktiska påsar för pass och pengar att bära kring
halsen) att delas ut till alla ungdomar som köpte interrailkort. Förutom att påsarna försetts med aidsdelegationens, SJ:s och RFSU:s logotyper, innehöll påsarna tre kondomer och en liten broschyr, ”Pass upp!”, framtagen av Socialstyrelsen och Skolöverstyrelsen i samarbete med en rad andra myndigheter, organisationer och företag. Under rubriken ”Hälsoråd” gavs det, förutom en rad
konkreta råd om att ta det försiktigt i solen, med glass, sallader, isbitar och bakelser, också några ord på vägen angående hiv och aids. ”Om du har sexuella
kontakter med någon som du inte vet så mycket om tar du en risk att bli smittad. Kondom minskar risken att smittas. Men för att vara på den säkra sidan
måste du avstå från intima sexuella kontakter med personer du inte känner
väl”.692
Även om både tonfall och utförande varierade mellan olika informationsprodukter, framställdes utlandet överlag som betydligt mer osäkert än Sverige.
Inte minst Köpenhamn, med Hovedbanegården och dess närhet till de skumma
690 Aidsdelegationen, ”Safety Abroad”, broschyr (Stockholm: Aidsdelegationen, 1988), ADA F
9:20A.
691 ”Det är inte kärlek du får med dig hem”, affisch Aidsdelegationen, ADA F 9:20A.
692 Minnesanteckningar från möte med Socialstyrelsens samarbetsgrupp för aidsfrågor 6 april
1988, ADA F 9:23. Broschyr ”Pass upp!”, utgiven av Socialstyrelsen och Skolöverstyrelsen i
samarbete med Apoteksbolaget, Centralförbudet för alkohol och narkotikaupplysning, Försäkringsbolagen, Generaltullstyrelsen, Rikspolisstyrelsen, SAS, SJ, Svenska kyrkan i utlandet, Televerket och UD. Formuleringarna gällde i de broschyrer som trycktes åren 1986–88. 1989 reviderades texten till ”Om du har sexuella kontakter med någon som du inte vet så mycket om tar du
en risk att bli smittad. Om du använder kondom minskar risken att bli smittad. Detta under
förutsättning att kondomen sitter på under hela samlaget. Genom vardagliga kontakter smittar
emellertid inte viruset. Man får t.ex. inte aids av kramar”. HIVDOK B86:3.
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Bild 2:31. Flygstolsreklam (färg). Aidsdelegationen (1988).
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och förslummade kvarteren kring prostitutionsstråket Istedgade, beskrevs i
materialet som en otrygg plats på väg ut mot en än mer skrämmande omvärld.693 Och visst var faran för smitta i viss mån en realitet. För även om antalet svenskar som smittats utomlands var förhållandevis litet (begränsades gruppen till svenska tonåringar rörde det sig i realiteten om mycket få) tycktes gruppen växa och det allt snabbare.694 Genom sin utformning riskerade dock informationsmaterialet att förstärka en bild av det utländska, det icke-svenska
som något inte bara okänt och ovant utan också osäkert och farligt. Det i flera
sammanhang återkommande rådet att man inte skulle ha sexuella kontakter
med andra än dem man kände väl, fick också genom kopplingen till det främmande en ny klang. Frågorna blev många. Var risken att stöta på viruset större i
många andra länder eftersom viruset ofta var mer spritt i andra länder, inte
minst i USA? Var sexuella kontakter med utlänningar generellt sätt farligare än
med svenskar? Och kunde samma förhållande även gälla i Sverige? Var det
farligare att ha sexuella kontakter med människor från andra länder även här?
Osäkerheten krig hur frågorna skulle adresseras av delegationen var uppenbart
mycket stor. RFSL:s Sten Pettersson sin åsikt klar. ”Jag tror att det är värre att
hyckla kring frågorna”, sade han när frågan diskuterades i delegationens informationsgrupp. ”Vi måste förklara; det handlar om att svarta invandrare från
Afrika är smittbärare lika väl som att homosexuella män är det. Och det är inget
skumt med det”. Man fick därför inte bara skrämmas och tala om hur farligt allt
var, fortsatte han, ännu en gång betonade att det avgörande ur smittspridningssynpunkt inte var med vem eller hur ofta man hade sex utan hur. ”Vi måste ge
en utväg också. […] Vi måste öka kunskaperna om säkrare sex”.695
Broschyren ”Lev livet” som hösten 1988 togs fram av aidsdelegationen och
RFSU gemensamt kan också ses som ett konkret exempel på just den typ av
information som RFSL efterlyste, en information som inte enbart påtalade
riskerna utan också förmedlade detaljerade beskrivningar om hur man skulle
kunna ha sex på ett säkrare sätt. Men ”Lev livet” var inte en typ av informationsmaterial som aidsdelegationen valde att gå ut med brett. Distributionen var
tvärt om starkt beskuren då materialet endast var tänkt att sändas ut till personer som via kontaktannonser i herrtidningar sökte olika sexpartners, homosom heterosexuella.696 Sammantaget framträder en splittrad bild av delegation693 De svenska kampanjerna mötte just av denna anledning kritik i Danmark. Se exempelvis Eric
Albeck, ”Denmark: AIDS and the Political ’Pink Triangle’”, i AIDS in the Industrialized Democracies,
red. Daniel L. Krip, Ronald Bayer (New Brunswick; Rutgers University Press, 1992), s. 309.
694 Anders Blaxhult, Margareta Böttiger, Gunilla Eriksson, ”Heterosexuell spridning av HIV i
Sverige. Ökningen störst i de yngre åldersgrupperna”, Läkartidningen, volym 86, nr 16 (1989),
s. 1497–8.
695 Minnesanteckningar förda vid AIDS-delegationens informationsgrupp den 23 augusti 1989,
ADA F 9:9.
696 Aidsdelegationen/RFSU, ”Lev livet”, broschyr (Stockholm: Aidsdelegationen/RFSU, 1988),
HIVDOK B 88:80. Enskilda organisationer, vårdhuvudmän och myndigheter tog dock fram egna
informationsprodukter som kunde vara detaljerade, konkreta och explicita och som dessutom
vände sig till såväl män som kvinnor. Se exempelvis ”Säkrare sex. Några tips och råd om hur du
kan minska risken att bli smittad av könssjukdomar”, broschyr Örebro läns landsting, HIVDOK
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ens informationsarbete; ömsom skrämmande hotbilder, ömsom konkreta råd
för hur man skulle gå tillväga för att ha sexuella relationer utan att smittas. Mer
typisk för aidsdelegationens första informationskampanjer var den betydligt
mindre informativa affischen ”Are you lonesome tonight. Don’t let AIDS be
your partner”, som togs fram samtidigt och riktad direkt till homosexuella
män.697 Samarbetet med olika organisationer som RFSL, RFSU och Noaks ArkRöda Korset kom också att fördjupas, bland annat genom ett fortsatt stödjade
av ”Kärleksbussarna” och telefonrådgivningen AIDS-jouren. ”Frivilligorganisationerna har fortfarande en mycket viktig uppgift i informationsarbetet om
HIV/AIDS”, skrev regeringen i sin andra stora aidsproposition våren 1988.
Organisationerna kunde genom sin demokratiska uppbyggnad, sitt breda kontaktnät och sina speciella informationskanaler nå ut effektivt och snabbt, fortsatte regeringen. Men att låta olika organisationer ta en tydlig roll i aidsarbetet,
handlade inte heller enbart om informationsspridning utan också om legitimitet,
delaktighet och engagemang. Sverige hade genom sina folkrörelseorganisationer
”en närmast unik möjlighet att uppnå det folkliga engagemang som är nödvändigt i kampen mot AIDS”, skrev regeringen, något som kunde bidra till såväl
minskad smittspridning som ett dämpande av epidemins mer allmänna effekter.
”De reaktioner som HIV-epidemin föder är i vissa avseenden lika allvarliga som
HIV-epidemin i sig själv. Samhället har en mycket viktig uppgift att möta dessa
reaktioner på ett balanserat och förnuftigt sätt”.698
Under början av 1988 fanns det alltså både en ökande uppmärksamhet på och
en ökande oro för den globala epidemins utveckling och dess konsekvenser för
den inhemska situationen. Aidsdelegationens informationsmaterial präglades
fortfarande starkt av ett budskap om att man skulle vara försiktig, eller helst
undvika sexuella kontakter i utlandet, ett råd som i en rad sammanhang särskilt
riktades till ungdomar. En del av informationsmaterialet fick dock en mer offensiv framtoning med emellanåt mycket explicita råd om säkrare sex, ett beteende som man samtidigt uppmuntrade och fysiskt möjliggjorde genom utdelande av kondomer. Den kommunikativa innovationsgraden höjdes också efterhand, villig som delegationen var att pröva nya medier och vägar för att nå ut
med sin information till vissa, specifika målgrupper. Även samarbetet med
myndigheter och fristående organisationer kom att fördjupas, inte minst genom
olika typer av aktiviteter bekostade av aidsdelegationen men genomförda helt
eller delvis av andra centrala aktörer.
B 87:76. ”Är du redo? Några råd om förnuftig kärlek”, broschyr Landstinget förebygger
AIDS/Stockholms läns landsting, HIVDOK B 88:7. ”Kär och galen”, broschyr Landstinget
Västernorrland, HIVDOK 87:62. ”Säkrare sex är smart. Lev livet frisk och kry”, folder RFSL,
HIVDOK B 86:22. ”Säkrare sex för homosexuella män/Säkrare sex för heterosexuella kvinnor
och män”, folder RFSL, HIVDOK B 87:16.
697 ”Are you lonesome tonight. Don’t let AIDS be your partner”, affisch Aidsdelegationen, ADA
F 9:20A. Av källmaterialet framgår dock varken upplaga eller distribution.
698 Regeringens proposition 1987/88:79 om åtgärder mot AIDS, s. 26–7.
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Medmänsklighet: ”Vi är alla drabbade. Några är dessutom smittade”
Inför hösten 1988 var det tydligt att hotbilden kring epidemin tappat kraft. Den
svenska smittspridningen hade inte blivit så snabb som man inledningsvis befarat samtidigt som den mediala bevakningen minskat markant. På flera håll fanns
det därför en oro för att den allt tystare situationen skulle kunna tolkas som att
faran var över. Var kampanjernas tid förbi, frågades det rakt ut i Socialstyrelsens
tidskrift Hiv-aktuellt.699
En ökad kunskapstillväxt och försiktigt positiva statistiska signaler fick dock
inte leda till passivitet, betonade Håkan Wrede i den broschyr, ”Kampen mot
HIV/aids måste fortsätta”, där delegationens höstkampanj 1988 presenterades.
Kampanjen hade därför getts två huvudriktningar. Dels skulle den skapa förståelse och motverka negativa attityder och fördomar gentemot smittade, dels
skulle den informera om olika riskfaktorer för att därmed förhindra ytterligare
smittspridning. Budgeten var väl tilltagen, 10 miljoner kronor, och kampanjen
pågick under sammanlagt fyra veckor med start i mitten av oktober. Även gällande medieval var kampanjen brett upplagd för maximal exponering. Annonser hade tagits fram för i kvälls-, vecko-, fack- och organisationspress, för stortavlor i Stockholms tunnelbana och för utomhusannonsering på annonspelare
och busslångsidor över hela landet. Två trettiosekunders videoinslag avsedda
för att sändas i TV och på biografer skulle också komma att fungera som ett
komplement för att ytterligare öka genomslaget.700
Kampanjens inledande tema – medmänsklighet – byggdes upp kring vad
som beskrevs som smittades och anhörigas berättelser om sina erfarenheter av
omgivningens reaktioner. Annonserna visade bara ögonpartiet hos dem som
berättade, tilltalet var direkt och annonstexten kort. ”Se mig i ögonen. Jag har
AIDS”, var rubriken i en av de annonsbilder som sattes upp på stortavlor i
Stockholms tunnelbana och också publicerades i Veckorevyn.
Jag begär inte att du ska förstå. Det är nog svårt om man själv inte är smittad. Men du kan
göra det lättare för mig, om jag får prata om min situation. Utan att behöva vara rädd för
hur du ska reagera. Jag är en vanlig människa med samma behov av ömhet och närhet som
du. Annika, 24.701

”Det som gör mest ont är att inte vara ärlig”, hette det i en annan annons, publicerad ibland annat Aftonbladet och Dagens Industri.
Det är svårt för mig att inte få berätta. Men om du frågar kommer jag att svara: – Ja, jag
är HIV-smittad. Jag kan inte acceptera att jag inte får vara en fullvärdig människa. Jag behöver vara öppen och ärlig. För mig är HIV ingen fysisk åkomma. Det är en psykisk be

Gudrun Winfridsson, ”Kampanjernas tid förbi?”, Hiv-aktuellt nr 2 (1988), s. 1–3.
Aidsdelegationen, ”HIV/AIDS-kampanjen hösten 1988”, broschyr (Stockholm: Aidsdelegationen, 1988), HIVDOK B 88:70.
701 Veckorevyn nr 45 (1988).
699
700
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Bild 2:32. Affich/annons. Aidsdelegationen (1988).

lastning som jag får av omgivningen. Du är min omgivning. Torbjörn, 44, HIVsmittad.702

En annons, främst avsedd för de stora väggtavlorna i Stockholms tunnelbana
men även publicerad i kulturmagasinet Vi och veckotidningen Hemmets Journal,
hade rubriken ”Dina fördomar skrämmer”.
Det är inte dödsångesten som är värst. Utan rädslan för hur omgivningen ska reagera.
Andras fördomar hindrar många från att testa sig. Vänlighet och förståelse är ett enormt
stöd. Jag vet. Min son dog i AIDS för ett år sedan. En mor.703

I den nationella utomhusannonseringen var det allmänt inkluderande anslaget
tydligare, att aids var något som angick alla. ”Vi är alla drabbade. Några är dessutom smittade”, var rubriken på en annons avsedd för tresidiga utomhusannonspelare. Temat återkom i flera av annonserna, som i ”I en helt vanlig familj”, publicerad i Polistidningen.
För tre år sedan fick jag veta det. Ett av mina barn var HIV-smittat. Först blev jag helt
paralyserad. Sedan kom ilskan över att vi inte fått veta tillräckligt om smittan. Idag ber jag
dig, stöt inte bort mitt barn. Det kunde lika gärna vara ditt. Vi är ju alla drabbade. Några av
oss är dessutom smittade. Förälder till HIV-smittad.704

I en del annonser uppmärksammades faktorer som kunde öka risken för att hiv
överfördes sexuellt. I kvälls- och veckopress, på busslångsidor och resetidningar
uppmärksammandes budskapet under rubriker som ”Otrohet & herpes ökar
risken” och ”Utlandet & raj-raj ökar risken”. Även alkoholens betydelse var
Aftonbladet 27 oktober 1988. Dagens Industri 31 oktober 1988.
Hemmet Journal nr 45 (1988).
704 Polistidningen nr 9 (1988).
702
703

321

något som lyftes fram, som i annonsen ”Vodka & sex ökar risken” riktad till
både män och kvinnor.
Full och galen. Vilda tankar. Alkohol river gränserna. Det är lätt att bli avspänd och öppen för en ny partner, eller en ny form av sex. Oavsett vilket, så använd kondom. Sår i
underlivet gör dig mer utsatt för HIV-smitta. Vid analsex ökar risken.705

De korta annonstexterna följdes i de flesta fall också av en mer generell påminnelse. ”HIV finns i Sverige. I andra delar av världen är smittan mer utbredd.
Var medveten om risken för HIV-smitta vid nya sexuella kontakter utomlands”.
Som alltid fanns det också ett jourtelefonnummer till för den som ville veta
mer.706
Aidsdelegationens höstkampanj 1988 bekräftade alltså inte enbart att smittade kunde mötas av oförståelse eller diskriminering utan poängterade också att
det inte var den smittade som måste förändras utan omgivningen. Det måste
med andra ord finnas en öppenhet att tala om hiv och aids. Även smittade hade
en självklar plats i samhällsgemenskapen och skulle därför inte behöva mötas av
diskriminering utan av respekt, förståelse och medkänsla. Annonserna betonade
starkt det personliga ansvaret och den höga kostnaden för vad som lyftes fram
som ett riskfyllt beteende (som osäker sex, alkohol och droger, sexuella kontakter utomlands) liksom den låga kostnaden för att minska risken (framförallt ett
användande av kondom, bättre omdöme och måttfullhet). Annonserna präglades också av ett mer direkt och explicit språkbruk (exempelvis genom att använda ord som ”analsex”). För första gången talade även smittade direkt till
betraktaren, om än i form av i sammanhanget fabricerade signaturer snarare än
fysiska personer. I delegationens informationsgrupp möttes dock kampanjen av
blandade omdömen. Kampanjens budskap beskrevs som lovvärt men otydligt.
Det mjukare, mer känslomässiga tilltalet borde till exempel ha kompletteras
med än mer konkreta råd om kondomanvändning och om säkrare sex. Flera av
deltagarna menade också att det borde inledas en större diskussion om att
gruppen borde få större möjlighet att påverka kampanjernas faktiska utformning än vad som tidigare varit fallet.707
Trots en ökande oro för att epidemin inte längre väckte samma starka intresse är det dock tydligt att hiv och aids samtidigt etablerats som en av samtidens bredaste, mest centrala samhällsfrågor. Förutom en omfattande medial
exponering av hiv och aids och delegationens omfattande informationsverksamhet, hade myndigheter, organisationer och företag tagit fram ett allt mer
differentierat informationsmaterial riktat till en mängd olika samhällsgrupper.708
Aftonbladet 25 oktober 1988.
Aidsdelegationen, ”HIV/AIDS-kampanjen hösten 1988”, broschyr (Stockholm: Aidsdelegationen, 1988), HIVDOK B 88:70.
707 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med AIDS-delegationens informationsgrupp den
3 november 1988, ADA F 9:9.
708 Socialstyrelsen hade exempelvis framställt broschyren ”Hiv och aids. En lättläst skrift om hur
du skyddar dig mot smitta”, riktad till människor med utvecklingsstörning. RFSU och försvars705
706
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Det kanske främsta exemplet på hur etablerat hiv och aids blivit som ett brett
och uppmärksammat samhällsfenomen, var dock den nationella insamlingskampanj – ”Riksinsamlingen mot AIDS” – som genomfördes senhösten 1988.
Bakom initiativet stod en rad organisationer med engagemang i aidsfrågan och
genomfördes med hjälp av Radiohjälpen som upplät sitt i samtiden välkända
postgironummer för gåvor. Insamlingen uppmärksammades också mycket
brett, bland annat genom återkommande informationsinslag i TV och i slutet av
november fick alla Sveriges hushåll en extra uppmaning i form av en broschyr
och ett förtryckt inbetalningskort.709 Insamlingen nådde sin kulmen under den
första internationella Världsaidsdagen den 1 december 1988, ett globalt uppmärksammande av hiv och aids som kommit till stånd genom ett initiativ från
WHO. Det var i sig ett exempel på att hiv och aids även i internationella sammanhang börjat institutionaliserats som något större än ett rent medicinskt
problem.710 I såväl större som mindre orter genomfördes också en rad evenemang till stöd för smittade och som ett sätt att uppmärksamma såväl den nationella som globala situationen. I Stockholm genomfördes för första gången ett
fackeltåg och en känsloladdad ljusceremoni i Kungsträdgården till minne av alla
dem som dött till följd av aids. På Kungliga Operan presenterades baletten
”Manon” i samarbete med Stiftelsen Läkare mot AIDS och Svenska Läkarsällskapet, ett evenemang som gästades av kungaparet och där överskottet oavkortat tillföll Riksinsamlingen.711 Sveriges Television vek en heldag i en av sina två
kanaler åt aids. Kvällen avslutades med en direktsänd insamlingsgala – ”Tillsammans mot aids” – där tittarna kunde skänka pengar till den nationella riksinsamlingen. TV-galan blev av allt att döma en stor succé. Trycket på telefonväxlarna var så starkt att många av dem som ville skänka pengar inte kom fram,
trots att nära 700 telefonister avdelats för att ta emot samtalen. ”Jag var lite
nervös för att aids skulle vara ett för kontroversiellt och emotionellt insamlingsämne, men nu är jag överbevisad om motsatsen”, citerades kampanjledaren för
Riksinsamlingen i Dagens Nyheter dagen efter. Mer än 10 miljoner kronor ringdes
makten tog tillsammans fram kondomkampanjen ”Kom an då” för landets värnpliktiga. Även
enskilda företag och industribolag – som Volvo och SCA – valde att sammanställa påkostade
interna informationsbroschyrer och koncernspecifika policydokument. Socialstyrelsen, HIV och
aids. En lättläst skrift om hur du skyddar dig mot smitta (Stockholm: Socialstyrelsen, 1988). Inga-Lill
Valfridsson, ”I upplysningens, kärlekens och forskningens tjänst: RFSU”, Kampen mot AIDS nr 7
(1988), s. 7. Volvo, ”Så här är det… En serie fakta om HIV/AIDS från Volvo”, broschyr (Göteborg: Volvo, 1988). Svenska Cellulosa AB:s policyarbete gällande hiv och aids finns återgiven i
Ulric Hermansson, Nils Gärdegård, Handbok för arbetsplatser. Narkotika, alkohol och HIV/AIDS
(Sundsvall: Norra förlag, tredje tryckningen 1990 (1988)), s. 52–3.
709 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med AIDS-delegationens informationsgrupp den
26 maj, 6 september 1988, ADA F 9:9. Ulrika Stenroth, ”Därför ställer vi upp i kvällens aidsgala”,
Aftonbladet 1 december 1988. Bakom insamlingen stod Rädda barnen, Röda Korset-Noaks Ark,
Läkare mot AIDS, RFHL, RFSL, RFSU och FMN.
710 I januari 1988 hade FN skapat Global Programme on AIDS (GPA) under ledning av den
amerikanska läkaren Jonathan Mann, en organisation som kan betraktas som en föregångare till
dagens UNAIDS. Lindsay Knight, UNAIDS. The First Ten Years. 1996–2007 (Geneva: UNAIDS,
2008), s. 15.
711 Ulrika Stenroth, ”Därför ställer vi upp i kvällens aidsgala”, Aftonbladet 1 december 1988.
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in av TV-tittarna under kvällen, ett ”fantastiskt” resultat konstaterade prinsessan Christina, tillika vice ordförande i Noaks Ark-Röda Korset.712
Hösten 1988 var alltså aids en fråga som fortsatte att beröra och engagera.
Och även om både den nationella och internationella situationen beskrevs som
allvarig och ständigt allt värre kunde på samma gång en ny hoppfullhet spåras,
en känsla av att hiv och aids trots alla svårigheter skulle kunna övervinnas. ”De
senaste årens intensiva upplysning visar att det går att bekämpa sjukdomen”,
skrev exempelvis Aftonbladet i en ledare. Den kraft som fanns i människors engagemang hade visat att det fanns en framtid, att sjukdomen genom gemensamma ansträngningar till sist skulle komma att besegras. ”Aids är inte ödesbestämt”.713
Under 1988 hade det skett en breddning av aidsdelegationens informationsbudskap, med en vädjan till såväl medkänsla som ett ökat individuellt ansvartagande. Samtidigt förmedlades en allt tydligare insikt av att epidemin var att
betrakta som både global och som något världen skulle få leva med under lång
tid framöver, om än att situationen inte var hopplös. Kampanjerna fungerade
därmed både som en påminnelse om att epidemin fortfarande var aktuell och
som ett sätt att hålla frågan om aids levande i den bredare svenska samhällsdebatten. ”De resultat som framkommit av utvärderingen kan tolkas så att kampanjens budskap uppmärksammats”, summerades också resultatet av kampanjen i en extern granskning av höstkampanjen 1988. ”Vidare framkommer att
AIDS-frågan fortfarande intar en central position på samhällets dagordning
över allvarliga samhällsproblem”.714
En återvunnen glädje: ”Erotiken är död. Länge leve erotiken”
Delegationens kampanjbudskap skulle fortsätta att förändras. Då tidigare kampanjer i många fall betonat hotet, ”risken att bli smittad”, skulle man från och
med nu betona ”glädjen” och det ”livsbejakande” i människors sexuella samliv,
presenterade delegationskansliets Eva Lindau den nya informationsstrategin i
Kampen våren 1989. Hoppet, humorn och kärleken hade därför valts som vårkampanjens nya nyckelord. För just eftersom hiv skulle komma att finnas bland
oss för en mycket lång tid framöver, fortsatte hon sin presentation, fick man
inte glömma bort möjligheterna. Kampanjen ville därför uppmärksamma gläd-

712 Carl Sommerholt, ”Tio miljoner till aidsoffren”, Aftonbladet 2 december 1988. Kerstin Vinterhed, ”Ljushögtid för aidsoffer”, Dagens Nyheter 2 december 1988. Erik Olsson, ”Givare fastnade i
växeln”, Dagens Nyheter 2 december 1988.
713 Ledare, ”Det går att stoppa aids”, Aftonbladet 1 december 1988.
714 Bengt Brorson, ”Effekter av AIDS-delegationens höstkampanj 1988”, ADA F 9:27. Citat från
s. 5.
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jen i människors samlevnad och det ”naturliga” sättet att skydda sig vid sexuella
kontakter, det vill säga kondom.715
I den nya kampanjen skulle alltså tilltalet förändras. Hiv och aids skulle också
på ett tydligare sätt än tidigare integreras i en större diskussion kring sexualitet
och hälsa, lust och välbefinnande. Delegationens nya informationskampanj
hade dock tjuvstartat redan i april 1989 med annonser i kvällspress som knöt an
till det tema, medmänsklighet, som valts för höstkampanjen 1988. Närhet, vänskap och gemenskap var ord som återkom i de enkla och avskalade annonserna,
som precis som tidigare också tycktes upp som affischer. ”Gemenskap är viktigt”, var rubriken i en annons föreställande en grupp pingviner högt uppe på
ett stort stenblock i ett kargt landskap. ”Alla vill vi vara del av gemenskapen, få
vara tillsammans med andra. Vare sig vi är smittade eller inte, oavsett hur vi har
blivit smittade. Det är livsviktigt att vi bryr oss om varandra”. På en annan annonsbild föreställande två fåglar seglandes bredvid varandra i lufthavet var budskapet snarlikt. ”En vän är livet”, var rubriken. ”Alla behöver någon som bryr
sig om, en riktig vän som alltid finns där. Särskilt om man är smittad, oavsett
hur man har blivit det. Vänskap är livsviktigt”.716
Vårens huvudkampanj startade i mitten av maj. Annonseringen var omfattande, kampanjen närvarande i press och kollektivtrafik. Ungdomar, utlandsresenärer och invandrare sades vara kampanjens tydligaste målgrupper vilka
adresserades genom sammanlagt fem olika annons- och affischbilder, alla illustrerade med mer eller mindre explicit erotiskt laddade konstmotiv. ”Erotiken
och passionen har alltid varit levande i konsten”, skrev delegationen i sin fördjupade kampanjinformation. ”Vi möter bilder som uttrycker lust och glädje,
hämtade från den klassiska konsten såväl från vår egen tid”.717 En affisch, ”Kärleken är livet. Lev livet”, föreställde en stiliserad teckning av ett kyssande par
hämtat från den populära veckotidningen Starlet, en tidning med unga tonårsflickor som främsta målgrupp. ”En blick, ett ord, en rörelse”, löd annonstexten.
”Världen utanför upphör att existera. Förälskelsen är verklig, hängivelsen total.
Tänk bara på att du inte kan se om din vän har klamydia, HIV eller någon annan sexuellt överförbar sjukdom. Använder ni kondom kan ni njuta av livet”.718
En annan affisch, ”Friheten är död. Länge leve friheten”, illustrerades av en
Matisseinspirerad målning i starka färger av fem dansande, nakna män.719 Mest
uppmärksamhet väckte dock affischen ”Erotiken är död. Länge leve erotiken!”,
illustrerad med ett kinesiskt 1700-talstryck förställande en scen mellan en man
och fyra kvinnor och där mannens och den yngsta kvinnans könsorgan var
715 Janne Sundling, ”Hoppet, humorn och kärleken”, Kampen mot AIDS nr 2 (1989), s. 24. Se även
”Kommentarer till förslag rörande kampanjaktiviteter HIV/aids under 1989” och ”Diskussionsunderlag HIV/aids-kampanj våren 1989”, PM Ted Bates, ADA, F 9:20A.
716 Expressen 4 och 9 april 1989. Gudrun Winfridsson, ”Aidsdelegationen inför vårens kampanjer:
Hotet om aids finns kvar”, Hiv-aktuellt nr 4 (1989), s. 5.
717 Janne Sundling, ”Hoppet, humorn och kärleken”, Kampen mot AIDS nr 2 (1989), s. 24.
718 Veckorevyn, nr 22 (1989).
719 Expressen 23 maj 1989.
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blottade. ”Vissa räknar sitt sexliv i tiden för och efter HIV/aids”, inleddes texten. ”En del är glada att de var med före. Andra tänker efter. Sex och erotik är,
och har alltid varit, en kär lek. Men även ett sätt att visa kärlek. Detta kommer
HIV/aids aldrig att kunna ändra på. Så länge vi är rädda om erotiken på hemmaplan. Och så länge vi använder kondom, när vi söker erotik på okända jaktmarker”.720
Reaktionen på affischen lät inte vänta på sig. För vissa var affischen uppenbart så pass omtumlande att en kommentar måste avsändas omedelbart.
AIDS-delegationen!
Aidsdelegationen tycker tydligen inte att vi tunnelbaneresenärer dagligen utsätts för
tillräckligt mycket våld i tunnelbanan genom den inverkan på väggar och säten som vi
ideligen måste stå ut med. Nu har vi också begåvats med sadistisk pornografi. Jag vet vad
ni kommer att svara: De japanska bilderna är konst, bilden ”Erotiken är död. Länge leve
erotiken” föreställer en ”kärlek” (rolig lek?).
Argument emot: Om pornografi kallas konst eller inte har ingen betydelse, det är
pornografi ändå. Pornografi är en typ av sexbilder som alltid innehåller någon form av
våld. Har AIDS-delegationen tänkt sig in i hur det skulle kännas att sitta på gungan och i
hög fart (tre damer skjuter på) få en penis i sig? Har AIDS-delegationen tänkt på att bilder ger intryck av att personen på gungan är en liten flicka och personen med den erigerade penisen är en vuxen, ja äldre man? Har AIDS-delegationen tänkt på vad barnen tänker som ser den här bilden? Bilden är av den typ som det finns gott om i de Sades böcker. Skoja inte på detta snuskiga, sadistiska och kvinnoförnedrande sätt med en så allvarlig
sak som AIDS!
Detta är skrivet på T-banan på väg till Arlanda för en två veckors resa utomlands, så
därför handskrift och lite darrig sådan.
Hjördis Levin, författare till Testiklarnas herravälde.721

Även läkaren PehrOlof Pehrson, tidigare verksam vid Roslagstull men nu inom
Noaks Ark-Röda Korset, skrev till delegationen med anledning av kampanjaffischen. ”Bäste Håkan”, inledde han sitt brev, adresserat direkt till aidsdelegationens huvudsekreterare Håkan Wrede.
Efter återkomst från resa i Sydostasien i förra veckan har jag de senaste dagarna fått
många och långa telefonsamtal angående AIDS-delegationens senaste kampanj. Att de
hamnat hos mig beror på att man uppfattat att Röda Korset ligger bakom affischerna eftersom telefonnumret till AIDS-jouren, stiftelsen Noaks Ark-Röda Korset finns angivet.
Flertalet är upprörda över att pornografiska bilder kopplas ihop med ett allvarligt
budskap och över att mötas av erigerade fallosar i T-banan, när man äntligen tycks på väg
att slippa kvinnosköten i tidningsställen på Konsum eller Metro.
Jag har lovat framföra kritiken om att affischerna snarast tas ned. Själv tycker jag att
bilden i och för sig är ganska söt, men jag förstår inte vad den har med HIV/AIDS att

Aftonbladet 18 maj 1989.
Brev från Hjördis Levin till Aidsdelegationen, u.d. (1989), ADA F 9:27. Hjördis Levin hade
redan under 1970-talet etablerat sig som en kontroversiell, men stark kritiker av pornografi. I en
kommentar på en lapp häftad vid brevet skrev dock delegationskansliets Eva Lindau: ”Exempel
på brev som varit vanliga under försommaren”.
720
721
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Bild 2:33. Affisch/annons (färg). Aidsdelegationen (1989).
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göra och framför allt förstår jag inte budskapet i texten ”erotiken är död – leve erotiken”.
Kanske kan Du hjälpa mig med en förklaring?
Vid ett samtal med AIDS-jouren framgår också att huvuddelen av telefonsamtalen de
fått rört sig om utformningen av kampanjen, mindre om den alternativa lustutlevelse,
som jag antar är en del av syftet.
Har ni bitit Er i tummen en gång till?
Vänliga hälsningar, PehrOlof Pehrson722

Håkan Wrede besvarade brevet några veckor senare.
Bäste Broder!
Vi har också fått några, inte särskilt många faktiskt, samtal om bilden. De flesta som
ringer är självklar upprörda. Men vi har också fått många samtal där man uttryckt uppskattning över kampanjen.
Budskapet i kampanjen t.ex. ”Erotiken är död – leve erotiken” syftar till att få människor att tänka till och reagera. ”Nej, inte är väl erotiken död”. Leve erotiken kopplat med
AIDS-logon ska ge en positiv ton. Men framförallt syftar rubrikerna och bilderna till att
människor ska bli intresserade av att läsa texterna.
De förtester vi gjort har visat att detta också tycks fungera. Den annons som har fått
det bästa omdömet i förtesten är faktiskt ”gungan”. Detta gjorde att vi också använde
den i kampanjen.
Jag skickar även över den broschyr som presenterar hela kampanjen.
Tack för ditt brev. Trevlig sommar,
Hälsningar, Håkan Wrede/Anne-Lie Liljedahl723

I delegationens arkiv finns dock fler brev, alla upprörda över den, som man
uppfattar, pornografiska illustrationen samtidigt som textmaterialets mjukare,
mer lustbejakande budskap oftast uppskattades. En grupp föräldrar på Värmdö
utanför Stockholm skrev att det visserligen var bra att delegationen gjorde ”reklam mot AIDS”, men att informationsmaterialet inte borde innehålla bilder
som på den aktuella affischen då ”våra barn inte skall behöva se denna pornografi varje dag”.724 Även smittskyddsläkaren i Skövde, vände sig till delegationen
för att föra fram ”några synpunkter” han mött bland sin personal.
En informatör, som jag gärna vill hålla med, sa: Texterna är bra och visar på ett ansvarsfullt sätt att leva. Men bildmaterialet visar i flera av fallen på ett budskap om att riskgrupperna är promiskuösa. En annan röst: ”Svänggungan” har varit pornografi för bussresenärerna. – Och visst är det en tokig bild att sätta upp på skolbussen? Vad får våra barn
för intryck av s.k. sund sexualitet?725

Av det interna arbetsmaterialet från delegationen framgår också att upprördheten varit stor redan innan affischbilderna blev offentliga. Inom informationsgruppen var missnöjet stort med att man inte fått se kampanjmaterialet i ett
Brev från PehrOlof Pehrson till Aidsdelegationen, u.d. (1989), ADA F 9:27.
Brev från Håkan Wrede/Anne-Lie Liljedahl till PehrOlof Pehrson, u.d. (1989), ADA F 9:27.
724 Brev från M. Sohlman m.fl. till Aidsdelegationen u.d. (1989), ADA F 9:27.
725 Brev från Nils Svensson till Aidsdelegationen, u.d. (1989), ADA F 9:27.
722
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tidigare skede av arbetsprocessen då kampanjen, som en irriterad ledamot beskrev den, uppfattades som ”samlagsfixerad”.726 Även bland aidsdelegationens
ledamöter uttrycktes explicit tveksamhet angående kampanjens utformning. I
framtiden ville man därför göra ytterligare insatser för att kunna ”påverka det
konkreta innehållet i olika informationssatsningar”, en formulering som tillsammans med de invändningar som lämnats i informationsgruppen förstärker
intrycket av att det i praktiken fortfarande i första hand var delegationskansliet
tillsammans med annonsbyrån som gemensamt utformade och avgjorde informationsmaterialets mer konkreta innehåll och upplägg.727 Delegationsordföranden Gertrud Sigurdsen var också en av dem som offentligt tog avstånd från
kampanjen, något som varken hon eller andra delegationsledamöter tidigare valt
att göra. ”Jag tycker personligen inte om den här sista annonskampanjen som
AIDS-delegationen står för”, uttalade hon sig sommaren 1989. ”Jag tror inte att
den gav något, den attraherade inte på något sätt”.728
Den kritik som formulerades, och det oavsett om kritiken kom från privatpersoner, organisationsföreträdare eller inifrån delegationen själv, riktades alltså
i huvudsak mot att bildmaterialet på speciellt en av affischerna kunde uppfattas
som pornografiskt och stötande. Samtidigt är det intressant att kommentarerna
endast snuddar vid det faktum att bilden föreställer en erotisk scen utspelades i
en annan tid och i ett annat land. Varför valdes just denna bild? På vilket sätt
menades den vara kopplad till ett pågående samtida svensk samtal om vikten av
individuellt ansvarstagande, säkrare sex och kondom? Ansågs bilden som
mindre farlig, mindre provocerande än en illustration hämtad från en mer explicit samtidsbunden kontext? Men varför hade man då valt en bild som föreställde en tekniskt avancerad gruppsexscen, en scen som dessutom kunde tolkas i
termer av sexuellt våld och pedofili? Källmaterialet erbjuder inte några givna
svar. Det exotiska bildvalet kan dock skrivas in i en längre tradition med rötter i
kolonialismen, skriver antropologen Don Kulic i en analys av den kontroversiella affischbilden. Genom den historiskt färgade kopplingen mellan sexualitet
och civilisation – och där en allt för tydligt uppvisad sexualitet inom den västerländska traditionen kommit att framställas som en mäktig, djurisk kraft vilken
måste dämpas för att samhället ska fungera – ger bildvalet ytterligare en di-

726 Minnesanteckningar förda vid sammanträde med AIDS-delegationens informationsgrupp den
3 maj 1989, ADA F 9:9. Se även brev från Solveig Blomquist, Inger Melander till Aidsdelegationen, 13 april 1989, och brev från Håkan Wrede/Anne-Lie Liljedahl till Solveig Blomquist, Inger
Melander, 25 april 1989, ADA F 9:27.
727 AD protokoll 31 maj 1989, ADA F 9:1. Protokollet justerades först efter en tilläggande formulering: ”Från flera ledamöters sida framfördes kritik mot innehållet i kampanjerna”. AD protokoll, 4 september 1989, ADA F 9:1.
728 David Finer, Pontus Nystrand, ”Förre socialministern Gertrud Sigursen om aids-kampanjen. –
Jag är nöjd”, Kampen mot AIDS nr 3 (1989), s. 4.
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mension. ”’De andra’ får representera tydlig, explicit sex, inte vita, civiliserade
européer”.729
På ett intressant och mångtydigt sätt visar alltså delegationens eget informationsmaterial, precis som debatten om bastuklubbarna (fokuserande en kultur av
anonymitet, rå kroppslighet och tyst utlösning) och den återkommande mediala
gestaltningen av manlig homosexualitet (som måttlös, luststyrd, subversiv), på
den offentliga sexualitetsdiskursens gränser. För att passa in i den offentliga
aidsdebatten fick helt enkelt inte sexualiteten framställas som allt för fri,
ohämmad eller fysisk. Samtidigt är det tydligt att aidsdelegationens vårkampanj
1989 påvisar ett markant brott jämfört med tidigare delkampanjer. Hotet från
aids var inte borta men kampanjen ville ändå betona sexualitetens sinnlighet,
vara både mer bejakande och öppet positiv till sex. För första gången sattes
också aids på allvar in i en vidare hälsoproblematik som en av flera sexuellt
överförbara infektioner, om än särskilt allvarlig, och där den föreslagna lösningen kunde sammanfattades i ett enda ord: kondom.
Kritiken: Riksrevisonsverkets rapport
Det var inte enbart delegationens senaste informationskampanj som väckte
debatt försommaren 1989. I Riksrevisonsverkets rapport ”Informationskampanjen om HIV/AIDS – samhällsinformation som styrmedel”, beställd av regeringen hösten 1988 för att utvärdera om aidsdelegationens informationsinsatser
varit ”ändamålsenliga med hänsyn till målsättningen” som det stod i regeringsbeslutet, var formuleringarna rörande aidsdelegationens sammanlagda informationsarbete bitvis mycket skarpa.730
En första kritik gällde informationens grundläggande målsättning och strategi. De tre informationsmålen – att motverka smittspridning, fördomar och
vanföreställningar samt rädsla och oro – hade enligt rapporten visat sig svåra att
kombinera. Inledningsvis hade situationen visserligen varit ”tumultartad”, men
kampanjerna hade ändå varit mindre klara än vad ”det aktuella kunskapsläget
medgivit”. För att nå det övergripande målet att minska smittspridningen,
borde till exempel informationen tydligare lyft fram att risken att smittas varierade mellan olika sexuella beteenden. Homosexuella och homosexualitet hade
också givits en allt för undanskymd plats i förhållande till smittans utbredning,
729 Don Kulic, ”Deras kroppar, våra jag: den fotografisk essä om den kolonialistiska nakenstudien”, Att begå kärlek. Om kroppen, kärleken och sexualiteten i olika kulturer, i Ottar nr 2 (1991),
s. 86.
730 Riksrevisionsverket, Informationskampanjen om HIV/AIDS – samhällsinforation som styrmedel
(Stockholm: RRV, 1989). Det utkom även bilagedel, Informativa styrmedel – ett sätt att lösa samhällsproblem (Stockholm: RRV, 1989). Egentligen bestod uppdraget av två steg, dels en analys av aidsdelegationens redan genomförda informationsåtgärder, dels att lägga fram ett förslag om upplägget av en betydligt mer omfattande utvärdering av det samlade informationsarbetet (det vill säga
inte enbart aidsdelegationens arbete). Redan det första steget blev dock så pass omfattande att
RRV valde att avgränsa utvärderingen till aidsdelegationens informationsarbete och till åren 1987
och 1988.
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något som gjort den officiella informationen ”skev” och präglad av ”bristande
konkretion”. Även när det gällde den allmänna informationen beskrevs den
som inlindad, försiktigt formulerad och ”vag”. De återkommande budskapen
om trohet och undvikande av vissa sexualpartners saknade dessutom stöd i de
av delegationen fastställda kampanjmålen, konstaterade Riksrevisionen. Av
demokratiska skäl, men också för att upprätthålla trovärdigheten över tid, var
det därför viktigt att framtida informationsinsatser inte enbart upplyste om vilka
risker som fanns utan att individen, utifrån den information som gavs, själv
skulle kunna avgöra vilka risker denne ville utsätta sig för.
Även kampanjernas praktiska genomförande lämnade enligt Riksrevisionsverket en del övrigt att önska. Framförallt hade delegationen haft svårt att fullt
ut ta vara på andra myndigheters och berörda organisationers resurser, kompetens och erfarenhet. Roll- och ansvarsfördelningen såväl inom delegationen
som i relation till andra aktörer beskrevs som oklar, något som medfört brister i
såväl informationsinnehåll som i det stöd myndigheter och andra aktörer skulle
kunna ha förväntat sig. I fortsättningen borde man därför på ett mer systematiskt sätt försöka samla upp lärdomarna ”från fältet”, använda mer än en reklambyrå och på ett bättre sätt försöka att integrera andra i såväl planering som
genomförande.
Till sist kom även kostnadseffektiviteten att ifrågasättas. Kampanjerna hade
kostat sammanlagt 50 miljoner kronor under 1987 och 1988. Och även om den
masskommunikativa delen av kampanjen beskrevs som ”välavvägd” ur ett ekonomiskt perspektiv, borde större ansträngningar ha gjorts för att nå de grupper
som var mest riskutsatta, skrev Riksrevisonsverket. Mindre än tio procent av
kampanjernas bilder och texter handlade om homo- eller bisexuella män och
endast en procent riktade sig direkt till människor som använda narkotika. I
fortsättningen måste därför en ökad uppmärksamhet ägnas de grupper som var
mest utsatta. Man borde också på ett mer kostnadseffektivt sätt ”kulturanpassa”
tilltal, medieval och informationsinnehåll efter dem man främst önskade nå. På
grund av bristerna i kampanjernas utformning och genomförande var därför
deras sammanlagda effekt – mätt i variabler av uppmärksammande, kunskapsöverföring, förändrade attityder och beteenden samt minskad smittspridning –
svåra att överblicka, avslutade Riksrevisonsverket sin hårda genomgång. Inför
det kommande informationsarbetet måste därför tydligare mål definieras, samordningen förbättras, informationen och dess budskap konkretiseras och med
större skärpa riktas mot de grupper som ansågs mest riskutsatta.731
Riksrevisonsverkets stränga rapport väckte en viss uppmärksamhet i media
även om kritiken, åtminstone officiellt, av aidsdelegationen beskrevs som förvånande.732 ”Vi valde en ton som vi betraktade som lugn och saklig”, citerades
Anders Lönnberg, statssekreterare och vice ordföranden i delegationen, i
Riksrevisionsverket (1989), s. 13–28.
Helena Thorfinn, ”Aidskampanjen får bakläxa. Riskgrupper pekades inte ut”, Svenska Dagbladet
16 juni 1989.
731
732
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Svenska Dagbladet dagen efter det att rapporten offentliggjorts. ”Vi vill inte
märka vissa riskgrupper som ’skyldiga’ till smittspridningen”.733
Rapporten presenterades också inför aidsdelegationen, som i det officiella
protokollet bara kort noterade att rapportens rekommendationer ”i stort” överensstämde med de riktlinjer som redan dragits upp för det framtida informationsarbetet.734 I delegationens informationsgrupp var reaktionerna, åtminstone
de som fördes till protokollet, mer blandade. Delegationskansliet menade bland
annat att utvärderingen inte tagit tillräcklig hänsyn till den osäkerhet som rådde
då man under mycket stark press, inte minst tidspress, tog fram de första kampanjerna. Man hade inte heller beaktat att de nationella kampanjerna fungerat
som ett stöd för mindre, mer riktade informationssatsningar. SACO:s representant menade dock att mycket av det som konstaterades i rapporten överensstämde väl med vad informationsgruppen tidigare diskuterat, inte minst de
brister som fanns i den arbetsordning som utvecklats rörande kampanjernas
praktiska tillkomst. Även RFSL:s Sten Pettersson betonade att det funnits brister i det tidigare arbetet men menade samtidigt att utvärderingen inte fick läsas
som ett ”rättegångsprotokoll”. Istället borde man försöka se konstruktivt på de
synpunkte som framkommit för att inför framtiden försöka anpassa såväl arbetssätt som informationsmetoder.735
Riksrevisionsverkets utvärdering kunde alltså av en del läsas som en bekräftelse
på att den kritik som i olika sammanhang riktats mot aidsdelegationen och dess
informationskampanjer varit befogad. Trots att ledande delegationsföreträdare
överlag avfärdade slutsatserna i Riksrevisionsverkets kritiska rapport, uppfattade den ändå som en indikation på att aidsdelegationens informationsarbete
måste förändras. Rapporten kan därmed betraktas som en slags slutpunkt, som
att den första akuta och kritiska fasen av nationell mobilisering var på väg att
övergå i något annat där hiv och aids både kom att uppfattas som en självklar
del av såväl samhällsdebatt som samtidsförståelse och samtidigt något succesivt
allt mindre engagerande, intresseväckande eller uppmärksammat. I brist på ett
vaccin och en botande behandling kom dock fortfarande information om hur
viruset smittade och inte smittade, om hur man kunde undvika att smittas eller
föra smittan vidare, uppfattas som den kanske mest centrala strategin för hur
epidemins utmaningar skulle hanteras. Det grundläggande budskapet skulle
även fortsättningsvis vara att aids gällde alla, att man genom ökade kunskaper
skulle påverka attityder för att på så sätt förändra beteenden. Genom generella
733 Citat ur Osign., ”Kritik förvånar Aidsdelegation”, Svenska Dagbladet 17 juni 1989. Det var alltså
inte delegationens ordförande eller någon av dess mer namnkunniga ledamöter (eller någon från
delegationskansliet) som bemötte kritiken. Gertrud Sigurdsen förringade senare Riksrevisionsverkets rapport som ”ofullständig” och avfärdade kritiken som obefogad. Se David Finer, Pontus
Nyström, ”Förre socialministern Gertrud Sigurdsen om aids-kampanjen. – Jag är nöjd”, Kampen
mot AIDS nr 3 (1989), s. 3–5.
734 AD protokoll 4 september 1989, ADA F 9:1.
735 Minnesanteckningar förda vid informationsgruppens sammanträde den 23 augusti 1989, ADA
F 9:9.
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råd, som att minska antalet sexuella kontakter, undvika vissa partners och alltid
använda kondom, ville man minska smittspridningen samtidigt som ett uthålligt
nationellt kampanjarbete skulle fungera dels som stöd för andra aktörers mer
lokala eller riktade informationsinsatser, dels som ett sätt att hålla frågan om hiv
och aids aktuell i samhällsdebatten och vid köksborden. Den massiva mediala
strategin där flera olika typer av medier användes samtidigt – tidningar och
tidskriftspress, adresserade direktutskick till hemmen och bred offentlig annonsering genom omfattande affischering i kollektivtrafik, på storstavlor och reklampelare samt i radio- och TV-inslag – fungerade också i sig som en illustration av det övergripande budskapet: att aids gällde alla, att hela samhället måste
engageras och mobiliseras för att kampen mot aids skulle vinnas.

Sammanfattning
Perioden 1985-1989 präglas av en intensiv svensk aidsdebatt och en snabbt
implementerad nationell aidspolitik. Sammankallandet av den svenska aidsdelegationen i maj 1985 illustrerar både det allvar och den vilja till konsensus som
kom att prägla den officiella svenska reaktionen. Genom att samla inte bara
samhällets politiska och myndighetsadministrativa elit utan också, genom de
referensgrupper som knöts till delegationen, olika frivillig- och intresseorganisationer kom aidsdelegationen att fungera som den plats där det officiella
svenska svaret på epidemin kom att formuleras.
Redan sommaren 1985 beslöt regeringen, efter att frågan diskuterats och
förankrats i delegationen, att inordna hiv och aids under smittskyddslagen möjliggörande både tvångstestning som kvarhållande på sjukhus i de fall där de
ansågs riskera föra smittan vidare. I fokus för åtgärden låg dock inte främst de
homosexuella män som utgjorde en majoritet av de smittade, utan de kvinnliga
narkomaner som finansierade sitt missbruk genom prostitution. Det var alltså
den allt starkare kopplingen mellan aids och narkotika som, tillsammans med en
uppfattning om att hela befolkningen var i fara, var den främsta orsaken till den
stränga lagstiftning som den svenska riksdagen kom att anta under perioden.
En offensiv narkomanvård – där målet sattes till att landets samtliga narkomaner skulle nås för test, avgiftning och behandling – lyftes också fram som en av
de viktigaste smittskyddsåtgärderna, inte bara för narkomanerna utan för samhället i stort. Tidigt stod det dock klart att den svenska narkomanvården inte
var tillräckligt rustad för den utmaning hiv och aids innebar. Utmaningen innebar dock inte någon nyorientering. Aids innebar istället att den svenska narkotikapolitiken – med dess fokus på lagstiftning, strikt kontroll, omfattade vårdinsatser och opinionsbildning med det narkotikafria samhället som mål – kom att
både fördjupas och förstärkas. Den redan pågående förskrivningen av metadon
till de mest utsatta heroinisterna kom visserligen både att utökas och ges ett
större erkännande. Samtidigt kom dock andra mer direkta åtgärder inriktade på
smittbekämpning – som utdelande av rena sprutor och spetsar till intravenösa
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missbrukare – att tillåtas endast inom en strikt kontrollerad och geografiskt
starkt begränsad försöksverksamhet i regionen Malmö/Lund. Under slutet av
1980-talet skedde istället en ytterligare skärpning av narkotikalagstiftningen
samtidigt som narkomanvården kom att både utökats (sett till antalet vårdplatser för tvångs- och frivilligvård) och harmoniseras nationellt.
Vid sidan av smittskyddslagstiftning och en starkt utbyggd narkomanvård
kom antikroppstestet bli en av de centrala strategierna. Trots emellanåt högljudda krav på obligatoriska tester av hela befolkningen, krav som även framfördes i riksdagen, markerade såväl aidsdelegationen som regeringen och riksdag starkt mot ett allmänt ökat inslag av tvång. Istället satsades stora resurser på
att bygga ut och motivera till frivilligt testande, inte minst genom omfattande
uppmaningar i de nationella informationskampanjer som från och med våren
1987 kom att bedrivas med aidsdelegationen som avsändare. I jämförelse med
många andra liknande länder var det också många som hörsammade uppmaningen. Redan under 1987 passerade antalet genomförda antikroppstester en
miljon, en siffra som mot 1980-talets slut nära fyrdubblats.
Det omstridda riksdagsbeslutet 1987 att genom den snabbt framtagna så kallade ”bastuklubbslagen” stänga landets bastuklubbar av smittskyddsskäl, föranleddes av en intensiv massmedial debatt där de homo- och bisexuella män som
besökte klubbarna, liksom den verksamhet som pågick där, ofta beskrevs starkt
negativt. Men även om beslutet hade ett brett stöd (liknade beslut hade också
flera år tidigare tagits i andra länder) väckte det stark kritik. Exempelvis ansåg
RFSL att beslutet dels var grundat på en felaktig analys (det var inte var eller
med vem man hade sex med utan hur som var det som avgjorde för om smitta
skulle kunna överföras eller inte), dels innebar en potentiellt ökad smittspridning då klubbarna inte längre kunde fungera som en plats för information och
påverkan. Men diskussionen kring bastuklubbarna kom också, inte minst inom
RFSL internt, att kopplas till en mer mångbottnad diskussion kring homosexualitet, homosexuell identitet och homosexuellas sociala, politiska och juridiska
rättigheter. För på samma gång som bastuklubbslagen beslutades, antog också
riksdagen en ny lag som förbjöd diskriminering på grund av sexuell läggning
och en ny sambolagstiftning som även gällde samkönade par. Det är också
tydligt att RFSL:s starka engagemang gavs ett ökat officiellt erkännande och,
över tid, allt större ekonomiska resurser.
De starka laddningar som knöts till den nya sjukdomen kom samtidigt att
föranleda en dramatisk medial rapportering som i sig reproducerade och förstärkte de starka känslor sjukdomen väckte. Även om sjukvården över tid blev
allt bättre på att hantera åtminstone en del av de symtom som var en följd av
infektionen, kom avsaknaden av en effektiv behandling och ett vaccin att förändra såväl sjukvårdens organissation som dess målsättningar och ideal då lindrandet och tröstandet, inte boten, hamande i centrum. Den nya sjukdomens var
så skrämmande att Sighsten Herrgård, när han sommaren 1987 offentligt och
berättade om att han insjukat i aids, gjorde det med den klart uttalade målsättningen att ge aids ett mänskligare ansikte. Också kärleken kom att påverkas. En
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öande känska av att det måste till en förändring av tidens sexuella ideal och
beteenden i riktning mot, som det kom att uppfattas, en ökande innerlighet och
ett minskat antal partners. Säkrare sex blev snabbt ett centralt begrepp som
visserligen byggde på ett sexuellt bejakande men som ändå kom att understyka
ett ökat ansvartagande och en ökad medvetenhet.
Aidsdelegationens omfattande informationskampanjer kom också att tjäna
det dubbla syftet att dels sprida kunskaper om den nya sjukdomen (exempelvis
om hur den smittade och inte smittade), dels fungera som ett stöd och ett komplement till den övriga nationella aidspolitiken (med dess mer formella åtgärder
i form av exempelvis skärpt lagstiftning, ökade regleringar och utbyggd sjukoch narkomanvårdsorganisation). Opinionsbildningen kom till en början att
fokusera på ett förmedlande av fakta om viruset och dess egenskaper, men hade
även det uttyckliga syftet att minska fördomarna och rädslan. Ambitionen var
att hela befolkningen skulle nås. För precis som man menade att hela det
svenska samhället måste mobiliseras för att kampen mot aids skulle kunna vinnas, var det centrala budskapet i kampanjerna att aids var något som angick alla.
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Ansikten: ”beskedet”
Gustav:
Den 23 juli 1986. Vår ödesdag.
Även denna dag är den av de vackraste dagar som sommaren ger. Vi har skjutsat ett par
gäster ner till färjan som går från Kökar till fasta Åland.
Båten har stannat. Kajen är åter alldeles tom på folk.
Jag och Britt står hopträngda i telefonkiosken.
Jag hör doktorns röst i telefonen. Ljudet är dåligt men beskedet går fram:
– Som du nog redan förstått var ditt prov positivt.
– Britt då?
– Det var negativt.
/…/
Britt och jag sitter ihopträngda i förarsätet på vår lilla bil. Vi gråter.
Kajen är helt öde.
– Britt, nu åker vi raka vägen hem och jag stänger in mig i mitt rum och öppnar inte dörren för någon annan människa än dej.
Britt:
Trots att vi visste hur det skulle gå till att få besked om provtagningen ville vi inte inse vad
det betydde när syster Ann-Margret själv inte lämnade svaret på telefon utan hänvisade till
läkaren. Jag såg det framför allt som tecken på kollegialt samförstånd men också som bevis
för en annalkande fara.
Själv var Gustav övertygad om att inte vara smittad – in i det sista.
Gustavs totala och omedelbara förtvivlan efter beskedet var skrämmande. Jag undrade vad
som skulle hända med oss, hur skulle jag kunna köra bilen tvärs över ön från den lilla telefonkiosken hem till oss, hur skulle vi orka ända fram till huset.
Allting verkade väsensfrämmande.
Gustavs hulkande gråt och fullständiga uppgivenhet gjorde mig skrämd. Den Gustav som
ville gömma sig för resten av världen och som till och med tala om självmord var mig totalt
främmande.
Jag var mycket rädd. 736

736 Gustav Jonsson & Britt Jonsson, Smittad. Ett personligt dokument (Stockholm: Tidens förlag,
1988), s. 21-2
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Del 3: Konsolideringen 1989–1992

Under slutet av 1980-talet var det officiella Sveriges svar på epidemin – sett till
lagstiftning, informationsarbete, resursfördelning och samhällsorganissation –
till stora delar på plats. Uppenbart var dock att smittspridningen inte var stoppad då nya smittade hela tiden tillkom. Trots ett omfattande engagemang kunde
också bristerna i det svenska aidsarbetet uppfattas som stora och de strategier
som valts som ineffektiva, olämpliga, rent av destruktiva och kontraproduktiva.
Epidemin var med andra ord långt från över, även om både smittspridningen
och samhällsdebatten gått in i en lugnare fas. Syftet med denna tredje del är att
visa på både kontinuitet och förändring, att analysera både den enighet och
konflikt som rådde under denna mindre intensiva fas. De övergripande frågeställningar är: Hur organiserades det nationella aidsarbetet i en tid det breda
aidsintresset var på väg att sjunka undan? Vilka konsekvenser såg man av epidemin och dess hanterande, vilka nya åtgärder ansågs krävas? Och på vilket sätt
kom det nationella aidsarbetet att förändras då epidemin över tid framstod som
allt mer komplex: socialt, geografiskt och existentiellt?

3.1 Samförstånd och kriser
Den 1 januari 1989 hade strax över två tusen smittade personer rapporterats i
Sverige. Samtidigt fanns allt fler tecken på att smittspridningen höll på att
bromsas upp. Efter toppnoteringen år 1986, då 968 smittade nyanmälts, konstaterade SBL att antalet fall minskat till ca 300 per år. Samtidigt ökade antalet
sjuka. I slutet av 1988 hade totalt 256 personer insjuknat i aids, övervägande
delen homo- och bisexuella män, varav ungefär hälften avlidit. Nära tre miljoner tester hade också genomförts, varav två tredjedelar på donerat blod. Och
även om det var svårt att veta exakt hur många människor som testats – en del
hade testas endast en gång medan andra testats vid upprepade tillfällen – gjordes bedömningen att ungefär en fjärdedel av den sexuellt aktiva befolkningen
testats. Bilden var med andra ord tydlig: epidemin var på väg att plana ut.1
På Socialstyrelsen gjorde man en liknande bedömning. Myndighetens aidsansvarige, socialläkaren professor Robert Olin, ansåg att man utifrån det omfatMargareta Böttiger, Anders Blaxhult, ”Antalet nydiagnostiserade HIV-positiva personer har
minskat under 1988”, Läkartidningen volym 86, nr 16 (1989), s. 1495–7.
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tande testandet ”på goda grunder” kunde uppskatta det tidigare så omdiskuterade mörkertalets storlek till ca tre tusen personer. Totalt fanns det därför ca
fem tusen smittade i Sverige, varav ungefär hälften kände till sin smittstatus.
Smittspridningen hade alltså blivit betydligt mindre än vad man till en början
befarat. Därmed inte sagt att hotet från aids var undanröjt. Tvärtom. Men eftersom spridningstakten inte längre tycktes öka och smittspridningen dessutom
i huvudsak var begränsad till ett fåtal väl identifierade befolkningsgrupper, var
det, sett till hela befolkningen, istället läge att börja tala om hiv som en endemi
snarare än en epidemi.2
Att förståelsen av epidemin var på väg att förändras kan dock inte enbart
härledas till minskad smittspridning. Även själva sjukdomen hade ändrat karaktär. Genom en allt effektivare symtombehandling och antiviral läkemedelsterapi
lyckades man skjuta upp insjunkandet, minska de allvarliga symtomen och öka
de sjukas livskvalitet. Även om aids fortfarande var en både dödlig och obotlig
sjukdom, kunde man med hjälp av de nya kunskaperna i allt högre grad ersätta
den kostsamma, långvariga och komplicerade sjukhusvården med ökade öppenvårdsinsatser. Patienterna kunde inte enbart vårdas hemma under längre tid,
aids kom även i andra sammanhang uppfattas som ett förvisso dödligt men
långsamt och utdraget sjukdomstillstånd än en hastigt uppblossande, dramatisk
epidemisjukdom.3 Aids höll alltså på att förlora sin unika ställning, bli ”en sjukdom bland andra”, om än särskilt allvarlig och svår, som Robert Olin uttryckte
det i en intervju hösten 1988. Den snabba omkastningen spåddes också få omfattande konsekvenser, inte minst opinionsmässigt. ”Om inte något oförutsett
inträffar”, konstaterade Olin, ”tror jag att vi nu får vara beredda på att aidsfrågan går in i ett tyst skede där vi kommer att få svårt att få ut vårt budskap
och hålla intresset levande”.4
Även andra talade mot slutet av 1980-talet om en tilltagande ”Aids-trötthet”.
Speciellt ungdomar hade tröttnat på ”tjatet”, menade en barnmorska i Läkartidningen våren 1989. Att motverka fortsatt smittspridning borde därför i högre
grad fokuseras på riktade, rent av ”individorienterade” förebyggande insatser.5
Den växande tystnaden var sannolikt en följd av att Sverige inte fått någon
massepidemi, spekulerade delegationens Johan Wallin, men eftersom smittspridningen fortsatte både i Sverige och utomlands, måste man i framtiden på
Citat från Mats Carlbom, Micke Jaresand, ”Socialstyrelsens aidsexpert: Allmänt test onödigt”,
Dagens Nyheter 9 september 1988.
3 Anna-Lena Haverdahl, ”Aidspatienter överlever allt längre. Tidig diagnos och nya mediciner
betydelsefullt”, Svenska Dagbladet 12 mars 1990. Vid den internationella aidskonferensen i
Montreal i juni 1989, deklarerade amerikanska myndigheter att aids skulle uppfattas som en
kronisk sjukdom och att den lämpligaste behandlingsanalogin var cancer. Jfr Elisabeth Fee, Daniel M. Fox, ”Introduction: The Contemporary Historiography of AIDS”, i AIDS. The Making of a
Chronic Disease, red. Elisabeth Fee, Daniel M. Fox (Berkeley: University of California Press, 1992),
s. 4–5.
4 Anne-Marie Svedin, ”Aids ramlar snart bort från massmedias tio-i-topp-lista”, Socialnytt nr 9
(1988), s. 34–7.
5 Bo Lennholm, ”Hiv-prevention inför 90-talet bör bli mer individinriktad”, Läkartidningen volym
86, nr 15 (1989), s. 1330–1.
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ett tydligare sätt utforma informationsinsatser och utbildning så att rätt mottagare verkligen nåddes av rätt budskap. Ett exempel på detta var att bredare
informationskampanjer för att få fler svenskar att testa sig inte längre ansågs
motiverade. Givetvis skulle man fortsätta att testa dem som var mest riskutsatta, men bland ungdomar var det på grund av det lilla antalet smittade i de
flesta fall sannolikt mer motiverat med ett klamydiatest än ett test för hiv. Det
breda aidsarbetet borde också på ett tydligare sätt integreras som en självklar del
i samhällets övriga hälso- och sjukvårdsarbete.6
En ökande larmtrötthet kan också spåras inom massmedia, åtminstone numerärt. Från att endast ett fåtal artiklar publicerats under epidemins absoluta
inledning, hade det mediala intresset från slutet av 1984 växt lavinartat. Enligt
en undersökning av de ledande dagstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Expressen och Aftonbladet och av nyhetsbyrån TT, nåddes kulmen under
1987 med sammanlagt 2 166 publicerade artiklar med hiv eller aids som tema.
Redan året därpå hade antalet sjunkit till hälften, 1 255 artiklar, en siffra som
därefter kom att minska ytterligare.7 Även internationellt fanns en oro för att
informationen varit allt för massiv. Vid ett expertsymposium inom WHO våren
1990 varnades det exempelvis för att mottagarna av hiv- och aidsinformation
lätt blev ”överbelastade”, att man uppnått en ”mättnadseffekt”.8
Trenden var alltså tydlig, och det oavsett om man såg till antalet nyregistrerade fall av hiv eller till den mediala uppmärksamheten: aids höll på att förlora
sin status både som en allvarlig, dagsaktuell samhällsfråga och som en kollektiv,
hotfull epidemi.
Förändringen provocerade, om än av lite olika skäl. Att andra samhällsfrågor
under slutet av 1980-talet tagit över allt mer, inte minst miljöfrågorna, orsakade
frustration. Varför intresserar sig politiker i valrörelsen 1988 mer för ”sälvirus”
än för det virus som skulle komma lägga ”miljoner unga människor i en för
tidig grav”, skrev Svenska Dagbladet apropå det hastigt växlande debattklimatet.
Hur kunde intresset för aids så plötsligt bara ”försvinna”, frågade sig tidningen
rakt ut.9 ”Då var artiklarna många och ingående i tidningarna”, skrev samma
lederasida lite senare. ”Då ägnade sig de ledande politikerna åt aidsfrågan. Då
började aidsdelegationen verka och informationsarbetet komma igång. Nu har
vi istället månader av tystnad bakom oss”.10 Tystnaden hade därmed växt fram
som ett eget, mot både individer och samhället livsfarligt tillstånd, varnade
Mats Carlbom, Micke Jaresand, ”Socialstyrelsens aidsexpert: Allmänt test onödigt”, Dagens
Nyheter 9 september 1988.
7 Gunilla Jarlbro, Annelis Jönsson, Sven Windahl, Aids – ett drama i flera akter. En innehållsanalys av
svensk press (S.I: 1992), s. 14. Se även Admassu Tassew, Reporting a Pandemic. A Comparative Study of
AIDS News Coverage in African and European Prestige Dailies (Göteborg: Göteborgs universitet,
1995), s. 138-47. Stig Hadenius, Lennart Weibull, Massmedier. Press, radio & TV i förvandling
(Stockholm: Bonnier, 2002), s. 364.
8 Stephan Rössner, ”WHO-symposium: Viktigt undvika överbelastning i aids-informationen”,
Läkartidningen volym 87, nr 21 (1990), s. 1848.
9 Ledare, ”Sälar och aids”, Svenska Dagbladet 31 augusti 1988.
10 Ledare, ”Den nya aidsvågen”, Svenska Dagbladet 8 februari 1989. Kursivering i original.
6

339

samma tidning för lite senare. ”Aids är inte ett bemästrat problem utan ett växande hot […] Den fjärde epidemin, förnekandet, måste bekämpas”.11
Det fanns även en oro för att det minskade intresset skulle leda till ett försvagat engagemang. Från det att Sverige varit ett föregångsland riskerade nu
den svenska kampen mot aids att ”reducerats till en begränsad folkbildning,
ackompanjerad av motsägelsefulla uttalanden om HIV:s risker”, skrev läkaren
Stefan Einhorn i en kritisk och upprörd debattartikel hösten 1988.12 Andra
tolkade istället den ökande tystanden som ett bevis för att aids var ett betydligt
större hot än vad myndigheterna ville, kunde eller vågade erkänna. För att
slippa fatta obekväma men nödvändiga beslut som bland annat obligatorisk
testning av hela befolkningen hade det svenska folket avsiktligt vilseletts av de
”officiella experterna”, skrev professor Olof Lindahl i Svenska Dagbladet, ett
påstående dock som avvisades starkt från myndighetshåll.13
Att aids förlorat en del av sin retoriska kraft kunde också uppfattas som ett
problem i sig. Hos vissa debattörer kan man till och med spåra en frustration
över att hotet från aids inte längre tycktes fungera som argument, exempelvis
för nödvändigheten av en omläggning av sexualvanorna i riktning mot ökad
sexuell avhållsamhet och trohet.14 Invändningarna kunde också vara av en mer
vetenskaplig, epidemiologisk karaktär. Utifrån de data som fanns tillgängliga
gick det inte att med säkerhet uttala sig om vare sig mörkertalets storlek eller
framtida smittspridning, skrev smittskyddsläkaren Johan Giesecke och statistikern Gianpaolo Scalia-Tomba i en debattartikel i Dagens Nyheter. Att som vissa
myndighetsföreträdare gå ut och beskriva epidemins omfattning utöver de fall
man kände till var därför vetenskapligt mycket tveksamt: ingen kunde annat än
gissa hur epidemin såg ut, hur den skulle komma att utvecklas och vilka åtgärder som därför skulle komma visa sig nödvändiga.15
Trots att epidemin inte fått den omfattning man inledningsvis befarat, framstod alltså både samtid och framtid som fortsatt präglad av betydande ovisshet.
Socialminister Gertrud Sigurdsen valde också att vara ytterst försiktig i sina
kommentarer angående epidemin och möjliga utveckling. Det var allt för tidigt
att blåsa faran över, menade hon i ett formellt uttalade i slutet av december
1988. Även när det gällde mörkertalets storlek framställde hon sig också medvetet oprecis och vag. ”Jag aktar mig för att ange en exakt siffra – ingen kan
göra det”.16
Ledare, ”Den fjärde epidemin”, Svenska Dagbladet 14 november 1989.
Stefan Einhorn, ”Kampen mot aids riskerar att förloras”, Svenska Dagbladet 22 september 1988.
13 Olov Lindahl, ”Aidsexperter vilseleder”, Svenska Dagbladet 30 december 1988. C G Carpel,
”Även kyssar smittar – åtminstone djupa”, Svenska Dagbladet 10 januari 1989. Lars Olof Kallings,
”Frånstötande skrämsel om aids”, Svenska Dagbladet 11 januari 1989.
14 Se exempelvis Lars Samuelsson, ”Kondomkampanjer stoppar inte aids”, Dagen 11 februari
1988. Conny Brännberg, ”De kristna och sexualmoralen”, Dagen 10 november 1988.
15 Johan Giesecke, Giuanpaolo Scalia-Tomba, ”Inget ljus över mörkertalet”, Dagens Nyheter
12 oktober 1988.
16 Magdalena Ribbing, ”Socialministern om HIV/aids: Faran är inte över”, Dagens Nyheter
21 december 1988.
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Det fanns med andra ord ingen anleding att slå sig till ro. Lyftes blicken utanför landets gränser blev det också allt mer uppenbart att hiv och aids hade
utvecklats till en global katastrof. Antalet smittade och sjuka accelererade
snabbt, inte minst i fattiga länder söder om Sahara. Även i Asien, Latinamerika
och Östeuropa var smittspridningen stor och snabbt ökade, framförallt bland
injektionsmissbrukare och prostituerade. Miljoner, kanske tiotals miljoner män,
kvinnor och barn uppskattades därför redan vara smittade av viruset, även om
de officiella siffrorna i många fall var avsevärt lägre. Utrymmet för tvekan var
obefintligt. Hiv och aids hade uppenbarligen utvecklats till en fullskalig och
mycket omfattade pandemi.17
Skillnaderna mellan enskilda länder och även inom olika länder kunde dock
vara stor. I de stora industriländerna i väst ökade inte längre smittspridningen, i
vart fall inte längre i samma snabba takt, samtidigt som den smittade gruppens
sammansättning på att förändras. I USA passerade redan 1989 injicerande narkomaner homosexuella män som den största gruppen smittade, ett mönster
som snart väntades bli detsamma i Europa.18 Även kvinnorna var en snabbt
ökande grupp. I New York var redan aids den vanligaste dödsorsaken för kvinnor mellan 25 och 35 år, skrev Stiftelsen Kvinnoforum i ett försök att uppmärksamma den högre risken för kvinnor att smittas heterosexuellet jämfört
med män.19 Hiv kom därmed att kopplas allt hårdare till människor som hade
en redan svår, i vissa fall mycket svår, livssituation. Sjukdomens sociala, ekonomiska och medicinska konsekvenser blev därigenom också än mer komplex
och det oavsett ifall det gällde fattiga länder (där hälsovården många gånger var
starkt underdimensionerad och ofta oförmögen att möta de ökade behoven)
eller rika (där missbrukarnas behov och förmåga många gånger starkt skiljde sig
från de mer väletablerade homosexuella männen som tidigare varit i majoritet).
Viruset globala spridning medförde även att svenska medborgare som riskerade
att smittas utomlans gavs en ökad uppmärksamhet. En eskalerande smittspridning bland svenska ”sexturister”, det vill säga i första hand män som åkte utomlands för att ha sexuella kontakter med prostituerade, visade tydligt att smittspridningen, därmed de smittbekämpande åtgärderna, inte längre kände några
självklara nationella gränser.20
17 Se exempelvis Anna-Lena Haverdahl, ”Aids utplånar hel generation”, Svenska Dagbladet
11 november 1989. Bo Lennholm, ”Dramatisk HIV-spridning i Sydostasien. Andelen smittade
sprutnarkomaner ökade från 16 till 43 procent på ett år i Thailand”, Läkartidningen volym 86, nr 8
(1989), s. 633–4; ”Aids i Brasilien. Alarmerande ökning av aids-sjuka. Heterosexuellt överförd
smitta ökar snabbt”, Läkartidningen volym 86, nr 37 (1989), s. 3065–6. Lennart Edqvist/TT, ”I
Asien sprids HIV snabbt”, Göteborgsposten 23 november 1989. Anita Sjöblom, ”Öppen gräns
sprider aids i Östeuropa”, Dagens Nyheter 4 februari 1990.
18 Osign., ”Sprutnarkomaner största gruppen bland aidssmittade”, Svenska Dagbladet 9 juni 1989.
Kerstin Tunving, ”HIV/aids och narkotikamissbruk ett växande medicinskt och socialt problem i
Europa”, Läkartidningen volym 88, nr 15 (1991), s. 1408–12.
19 Christina Gyllenhammar, Bi Puranen, Bam Björling, ”’Kvinnor får lättare aids’. Risken att
smittas är dubbelt så stor för kvinnor”, Dagens Nyheter 30 november 1990.
20 Se exempelvis Osign., ”Thailand erkänner HIV-risken. Svenskar smittade i Bangkok”, Svenska
Dagbladet 27 mars 1989. Bo Rosén, ”Hit går svenska kvinnors sexresor”, Hiv-aktuellt nr 5 (1991),
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Under slutet av 1980-talet fanns det alltså ett ökande erkännande att epidemin hade blivit global på fler än ett sätt. Det var också uppenbart att hiv och
aids hade kommit för att stanna, att världen trots ett redan mycket stort antal
smittade och sjuka bara befann sig i början av en pandemi, att viruset i ett slag
hade skapat en ny verklighet där man för generationer framåt måste lära sig leva
med hiv och aids som en ständigt aktuell realitet. Men samtidigt som aids innebar en mänsklig katastrof av historiska proportioner hade sjukdomen också fött
ett engagemang, synliggjort orättvisor och undanskuffade samhällsproblem och
därmed kommit att utmana både traditionella tankesätt och mer moderna handlingsmönster, skrev Lars Olof Kallings i ett försök att väcka hopp. Katastrofen
rymde därmed en potentialitet för samhällsförändring, fungerade som ett imperativ om ökad solidaritet och internationellt sammarbete. I bästa fall skulle alltså
hiv och aids kunna bli ett verktyg för att skapa en bättre värld, bortom kallt krig
och ett destruktivt uppdelande i öst- väst, nord-syd. ”Aids har så djupgående
effekt på vår kultur att man kommer att kunna tala om en ny internationell era”,
skrev Kallings i ett försök att väcka tillförsikt inför den globala utmaningen.
”Mänskligheten står inför ett gemensamt hot som inte kan lösas genom att man
stänger gränser […] eller delar upp sig i block. Det blir istället nödvändigt att
stärka det internationella samarbetet”.21
Delegationen blir en egen myndighet
Mot slutet av 1980-talet var det inte enbart epidemins medicinska, mediala och
politiska innebörder som kom att förändras. Även det svenska aidsarbetets
nationella organisationsformer genomgick en betydande transformation.
Mot slutet av våren 1989 sattes den svenska aidsdelegationen under en allt
hårdare press. I en av regeringen beställd rapport riktade Riksrevisionsverket
skarp kritik mot delegationen för att de nationella informationskampanjerna,
trots väl tilltagna resurser, hade haft en svårmätbar effekt, att samarbetet med
andra samhällssektorer och organisationer varit bristfälligt och att insatserna
inte hade riktats mot de grupper som varit mest utsatta, det vill säga i första
hand homosexuella män och narkomaner.22 I en debattartikel krävde journalisten och gayaktivisten Jon Voss att delegationen borde läggas ned samtidigt
som han underkände stora delar av den officiella svenska aidspolitiken. Delegationen hade kombinerat de sämsta sidorna med ett ”centraliserat och puritanskt samhälle”, skrev Voss upprört. Man hade inte vågat tala klarspråk, inte
vågat lita på fotfolket, inte vågat ge smittade förtroenden samtidigt som man
s. 11–3. Anders Blaxhult, Margareta Böttiger, ”Varannan HIV-smittad heterosexuell svensk har
blivit infekterad under utlandsvistelse”, Läkartidningen volym 86, nr 48 (1989), s. 4215–9. Kerstin
Hellbom, ”Hiv spritt över hela jorden”, Dagens Nyheter 17 juni 1990.
21 Inger Atterstam, ”HIV-epidemin här för att stanna”, Svenska Dagbladet 8 januari 1989. Citat ur
Lars Olof Kallings, ”Aids i världen – och i Sverige”, Läkartidningen volym 84, nr 20 (1987),
s. 1740–1.
22 För en fördjupad diskussion, se Del 2:4.
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använt kontroll och lagstiftning som ett sätt att lugna ”massmedier och hyenor”. Med en sådan strategi kunde resultatet inte bli annat än katastrofalt.23
Våren 1989 initierades alltså en bredare diskussion huruvida det svenska
aidsarbetet behövde en omstart. Kritiker menade att delegationen överlevt sig
själv och att aidsarbetet borde föras över till de myndigheter som egentligen bar
ansvaret. Formellt saknades också ett beslut om hur länge delegationen skulle
finnas kvar. I debatten lyftes det dock fram att en nedläggning lätt skulle kunna
uppfattas som att samhället ansåg faran var över, något som uppfattades som
mycket olyckligt. Det blev också tydligt att det fanns ett brett politiskt stöd då
frågan kom upp till diskussion, delvis som en direkt följd av den mediala uppmärksamheten.24
Delegationens sammansättning och organisation skulle dock komma att förändras. SBL:s Lars Olof Kallings avslutade 1989 sitt engagemang i delegationen
för att istället verka inom WHO. Även Socialstyrelsens generaldirektör MajBritt Sandlund avgick ungefär samtidigt i och med att hon slutade som myndighetens generaldirektör.25 I början av 1989 avträdde också Gertrud Sigurdsen
posten som statsråd (hon hade året innan fyllt 65 år), även om hon stannade
kvar som delegationens ordförande och som riksdagsledamot.26 Personförändringarna innebar visserligen inte att delegationens formella status hade förändrats. Däremot innebar de en relativ försvagning av delegationens politiska och
administrativa tyngd och förmodligen även aktionsutrymme, inte minst i förhållandet till regering och departement. Anslaget för budgetåret 1990/91 minskade
också något jämfört med föregående år, från 226 miljoner till 193,5 miljoner
kronor. Det minskade anslaget hade dels sin grund i en omfördelning av resurser mellan olika myndigheter, dels i att de medel som avsatts för det nationella
aidsarbetet inte förbrukats fullt ut.27 Året därpå lämnades dock medeltilldelningen oförändrad och regeringen uttalade också sitt uttryckliga stöd. ”Jag anser att
det finns starka motiv till att behålla AIDS-delegationen under ytterligare ett
antal år”, skrev exempelvis finansministern i budgetpropositionen.28
Jon Voss, ”Lägg ned aidsdelegationen!”, Dagens Nyheter 5 juli 1989.
AD protokoll 31 maj 1989, ADA F 9:1. Eva Wrange, ”Socialministern nekar till snar nedläggning”, Svenska Dagbladet 4 juli 1989. Några veckor tidigare hade delegationens inköp av ett kostsamt informationspaket (som inte använts) väckt en viss debatt. Se exempelvis Osign., ”Aidsdelegationens köp av informationspaket kritiseras: För högt pris och för dålig kvalitet”, Svenska Dagbladet 16 maj 1989.
25 Kallings hade redan i slutet av 1988 påbörjat sitt internationella arbete på heltid, först som
vetenskaplig rådgivare åt regeringen och sedan som ordförande i WHO:s globala aidskommission, se Kallings (2005), s. 145.
26 Elisabeth Crona, ”Sigurdsens nya roll. Aidskampen huvudsaken”, Svenska Dagbladet 11 april
1989.
27 I reella tal innebar förändringen en minskning av de statliga aidsmedlen med 11 miljoner, det
vill säga ca 5 procent. Regeringens proposition 1989/90:100 med förslag till statsbudget för budgetåret
1990/91, bil. 7, s. 15–7.
28 Regeringens proposition 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92, bil. 7, s. 19. Av
de 193,5 miljonerna veks ca 25 miljoner till socialstyrelsens arbete för att utveckla en offensiv
narkomanvård, 120 miljoner till storstadsområdenas hivpreventiva arbete medan resterade medel
fördelades till bland annat frivilligorganisationer och för delegationens informationsinsatser.
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Delegationens framtid var därmed politiskt tryggad, åtminstone under innevarande regering. För att effektivisera och renodla det nationella aidsarbetet
initierades ändå en diskussion ifall delegationskansliet skulle flytta från regeringskansliet till Socialstyrelsen och där slås samman med myndighetens egen
aidsorganisation som funnits sedan hösten 1986, Socialstyrelsens samarbetsgrupp för aidsfrågor.29 Resultat blev till sist det omvända. De som arbetade med
hiv och aids på Socialstyrelsen (sammanlagt fem personer) övergick istället till
delegationskansliet samtidigt som delegationen, från den 1 juli 1991, ombildades till en egen myndighet – Aids-delegationen – direkt underställd regeringen.
Även om uppdraget förblev detsamma, att svara för det nationella samordnings- och informationsarbetet, kom det svenska aidsarbetet därmed att institutionaliserats i en ny, fastare och mer reglerad myndighetsform.30
En fortsatt oroande smittspridning
Även om epidemin höll på att plana ut, fanns det fortfarande en oro för att
smittspridningen skulle fortsätta att öka. ”I Sverige ger bisexuella män och injektionsmissbrukare störst anledning till oro”, skrev Socialstyrelsens Robert
Olin i Läkartidningen. Trots att män som hade sex med andra män var den
grupp som smittats först, var kunskaperna gällande både antalet män med
”riskbeteende” och smittspridningen inom och från gruppen bristfällig, medgav
Olin. Kunskapsläget gällande narkomanerna var något bättre. Bilden var dock
nedslående. I en större undersökning genomförd vid allmänna häktet i Stockholm 1987 konstaterats att två av tre heroinister bar på antikroppar. Visserligen
var de flesta av stadens injektionsmissbrukare amfetaminister eller blandmissbrukare. Men även bland dessa grupper syntes ett ökat antal smittade, om än
från en initialt sett betydligt lägre nivå. Nästan alla som undersökts bar också
spår av hepatitinfektion, något som indikerade ett utbrett riskbeteende oavsett
drog- eller missbruksmönster, sexuellt eller via delade injektionsverktyg. Var
tionde tillfrågad uppgav också att de ofta delade sprutor med andra och var
femte att de bar på en sexuellt överförd sjukdom, hade flera partner eller
oskyddade samlag. Kunskaperna om såväl missbruk som missbruksmönster
och sexualmönster måste därför öka, konstaterade Olin. ”Eftersom narkotikan
inte tycks kunna elimineras behövs dessa kunskaper för att bromsa HIVspridningen”.31
29 Regeringens proposition 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92, s. 19. Se även
Aidsdelegationen, ”Synpunkter på lämpligheten att AIDS-delegationen förs till socialstyrelsen”,
PM daterat 6 november 1990, ADA F 9:5.
30 Protokoll vid regeringssammanträde 20 juni 1991, nr S91/3788/S. ADA F9:5. Regeringens proposition 1990/91:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92 (kompletteringsproposition), s. 36. Gudrun Winfridsson, ”Hiv-prevension över gränserna”, Hiv-aktuellt nr 7 (1991),
s. 2-5.
31 Robert Olin, ”HIV och injektionsmissbrukarna”, Läkartidningen volym 85 nr 5 (1988), s. 305-7.
Se även Robert Olin, Kerstin Käll, ”HIV-statys och riskbeteende bland anhållna och häktade
injektionsmissbrukare i Stockholm, Läkartidningen volym 85 nr 5 (1988), s. 334–9.
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Det fanns även en uppfattning om att de omfattande åtgärder som vidtagits
– inte minst riktade mot missbrukarna – inte varit kraftfulla nog. Den svenska
aidsdebatten hade varit allt för ”gullig”, menade exempelvis en distriktsläkare i
Upplands Väsby norr om Stockholm. ”På socialdepartementet säger man att
aids-epidemin har nått sin kulmen”, citerades han i Läkartidningen, en uppfattning han inte delade då smittan nu nått landets kanske 20 000 amfetaminmissbrukare. Det fanns alltså fortfarande ett betydande mörkertal rörande såväl
antalet missbrukare och antalet potentiellt smittbärare. ”Många fungerar också
socialt”, förklardes diskrepansen mellan de olika uppskattningarna, ”och vi
känner helt enkelt inte till dem”.32
Mot slutet av 1980-talet flyttades alltså åter hotbilden i riktning mot narkomanerna. Den ökande insikten om att missbrukargruppen var starkt heterogen,
såväl sett till vilken typ av narkotika man använde, hur ofta och på vilket sätt
som vilka medicinska, sociala och personliga konsekvenser missbruket kunde få
i det individuella fallet. Bilden av narkomanen kom alltså att breddas. Den klassiska ”knarkaren” – socialt och ekonomiskt utslagen, kriminell eller prostituerad
– fick sällskap av en i samhället mer etablerad och i samhället mer delaktig narkoman med arbete, bostad och ett, till det yttre, i övrigt välordnat liv. Inte enbart narkotiamissbruket kunde därmed vara betydligt mer spritt än vad man
tidigare trott utan även antalet smittade kunde vara högre än vad man tidigare
trott då flera grupper, trots massiva insatser, kunde ha undgått test och därmed
inte heller kommit till myndigheternas kännedom.
Samtidigt fanns det inte längre någon tvekan om att delar av missbrukargruppen var mycket hårt drabbade. Sommaren 1989 hade sammanlagt nio injektionsmissbrukare fått diagnosen aids. Fyra av dessa hade avlidit i aids, två av
andra sjukdomstillstånd, tre var fortfarande i livet. Den sociala situationen var
starkt utmanande för alla som insjuknat. Flera saknade bostad och de flesta
hade också fortsatt sitt missbruk, trots att de över tid blev allt sämre. I ett upprop publicerat i Dagens Nyheter skrev personalen vid infektionskliniken vid Roslagstulls sjukhus att de på grund av den alarmerande situationen för de aidssjuka narkomanerna starkt ifrågasatte narkomanvårdens konkreta insatser och
allmänna effektivitet. Men inte bara narkomanvården brast. Hela samhället
tycktes stå ”handfallet” inför de aidssjuka narkomanerna och deras behov, en
situation som var både ”absurd” och ”inhuman” då svårt sjuka ”in i det sista
tvingas jaga knark på gatan med allt vad det innebär av fortsatt smittspridning,
prostitution, kriminalitet och svårigheter att få behandling för sin HIVsjukdom”.33
Situationen var knappast ljusare för de narkomaner som bar på viruset men
ännu inte insjuknat. En stockholmsundersökning slog hösten 1989 fast att den
32 David Finer, ”HIV-projekt i Upplands Väsby: Allt för ’gullig’ aidsdebatt. Amfetaminmissbrukarna den stora faran, Läkartidningen volym 85 nr 6 (1988), s. 428.
33 Personalen OBS A Roslagstulls sjukhus, ”Väntan på döden inhysta på hotell”, Dagens Nyheter
6 november 1988.
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genomsnittlige hiv-positive missbrukaren var en manlig heroinist mellan 30 och
39 år och som under den senaste tioårsperioden åkt in och ut på olika avgiftningskliniker, behandlingshem och fängelser. Få hade annan försörjning än
socialbidrag, missbruket oftast finansierat genom kriminalitet. Trots upprepade
kontakter med såväl sjukvård, socialtjänst, narkomanvård som kriminalvård var
alltså regeln att de smittade i många fall fortsatte sitt injektionsmissbruk, ofta
kombinerat med ett ökande missbruk av andra droger som alkohol, psykofarmaka, cannabis och amfetamin. En tredjedel av alla smittade i gruppen ansågs
ha ett tydligt riskbeteende (som delande av sprutor och oskyddade sexuella
kontakter) även om andelen som bedömdes som smittfarliga genom prostitution var mycket liten, sammanlagt åtta personer (alla kvinnor). Sammantaget
beskrevs dock behoven av insatser som fortsatt mycket stora. Inte minst var
bostadssituationen ofta akut. Varannan hiv-smittad narkoman saknade egen
bostad och var mer än var fjärde var ”helt bostadslös”.34
Trots alla extra resurser hade alltså inte tillräckliga insatser kommit de mest
utsatta till del. Ytterligare ansträngningar måste därför till, skrev en otålig Barbro Holmberg, redaktör för STOFF, Socialstyrelsens tidskrift för en offensiv
missbrukarvård, i slutet av 1989. Situationen blev för var dag allt mer ohållbar
och ovärdig. ”Det finns idag 522 HIV-positiva narkotikamissbrukare. Ett
femtital av dessa har förstadier till aids. Tiden är knapp!”.35
Vissa narkomanvårdssatsningar hade dock gett resultat. Bilden av epidemin
var till exempel god så till vida att ett omfattande testande inom sjukvården, på
häkten, fängelser och behandlingshem hade lett till att de flesta av de mer socialt utsatta missbrukare som smittats var kända av myndigheterna. På grund av
de omfattande testrutinerna upptäcktes också nysmittade i gruppen förhållandevis snabbt. Även olika lokala och regionala narkomanvårdsbaser, narkomanvårdssektioner och andra samverkans- och sammarbetsorgan hade byggts upp
för att öka effektiviteten och kvaliteten i insatserna. Det uppsökande och motiverande narkomanvårdsarbetet hade även det förstärkts kraftigt samtidigt som
öppen- och slutenvården byggts ut. Resultatet hade i vart fall numerärt inte låtit
vänta på sig. Aldrig tidigare hade antalet platser på avgiftningsenheter, behandlingshem, motivations- och stödboenden samt platser avsedda för vård enligt
LVM varit så många och så spridda över landet.36
Trots att fler narkomaner än någonsin både kom i kontakt med sjuk- och
narkomanvård eller genomgick behandling för sitt missbruk, var dock så svå34 Kjell Andersson, Uppföljning av de HIV-positiva narkomanmissbrukarna i Stockholms stad. En social
studie av Hiv-positiva narkotikamissbrukare aktuella 1988 och 1989 i Stockholms stad, FOU-rapport
nr 127 (Stockholm: Stockholms socialförvaltning, 1989).
35 Barbro Holmberg, ”Tiden är knapp”, STOFF nr 4–5 (1989), s. 2–3.
36 Antalet platser inom den svenska missbruksvården är svårt att beskriva exakt men tycks sedan
slutet av 1970-talet ha varit relativt konstant under 1980-talet med ca 6 000 institutionsplatser.
Narkomanvårdens expansion tycks alltså ha skett dels på den mer traditionella alkoholostvårdens
bekostnad, dels som en omorientering från tvångsvård till frivillig vård. Jan Blomqvist, Från
ideologi till ekonomi. Institutionsförlagd missbrukarvård under tre decennier, FoU-rapport 1996:2 (Stockholm: FoU-byrån, 1996), s. 5–6, 59–63.
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righeterna stora att såväl nå som framgångsrikt behandla de narkomaner som
bar på hiv. ”Allt färre hiv-positiva narkotikamissbrukare finns inom den drogfria behandlingen”, konstaterade Barbro Holmberg i av de första större genomgångarna av de smittade missbrukarnas situation, behov och erfarenheter, publicerad 1990. ”Behandlingshemmens främsta erfarenhet av hiv-positiva missbrukare är att de avviker från behandlingsprogrammen efter mycket kort tid”.
Istället hade metadonbehandling blivit den främsta åtgärden för de narkomaner
som smittats. I mars 1990 ingick 268 missbrukare i det nationella metadonprojektet, nära hälften av dem var hiv-positiva. De flesta nyinskrivna i projektet var
också smittade. Utslagningen var samtidigt stor. Kraven på att man följde reglerna var hårda. Ett positivt drogtest innebar exempelvis att man automatiskt
skrevs ut från programmet, något som i praktiken nästan alltid innebar ett återfall i dagligt injektionsmissbruk. Krav hade därför kommit från flera håll, inte
minst från sjukvården, om att förskrivningen borde göras mer frikostig och att
det så kallade ”taket” för metadonverksamheten på 300 personer borde höjas
eller slopas helt.37 I slutet av 1990 utökades också metadonprogrammet, efter
det att aidsdelegationen uttalat sitt stöd men klart markerat att den numerära
begränsningen borde vara kvar, till 450 patienter. Nytt var också att det inte
krävdes tre misslyckade försök med drogfri behandling för att skrivas in i projektet. Det tidigare kriteriet ”tecken till pågående missbruk” hade också tagits
bort då det uppfattades som en negativ meritering, det vill säga att missbrukarna fortsatte sitt missbruk för att kunna kvalificera sig för metadon.38
Under det sena 1980-talet och tidiga 1990-talet fanns det alltså ett fortsatt
fokus på narkomanerna. Smittspridningen inom och från gruppen sågs fortfarande som ett av de största hoten samtidigt som den tidigare beslutade strategin
låg fast. Genom en offensiv narkomanvård skulle landet samtliga narkotikamissbrukare nås för test, avgiftning och behandling. Trots att riksdagen våren
1989 beslutat att gå vidare med en försökverksamhet gällande sprutbyte, begränsades försöket i praktiken till regionen Malmö–Lund. Kritiken och moståndet också bland läkare kunde ibland vara stark. ”Jag har inte funnit några skäl
som styrker att fria sprutor skall delas ut till alla injektionsmissbrukare när det i
själva verket är en minoritet på 70 narkomaner av 2 000 som är smittfarliga”,
konstaterade socialläkaren Gunnar Ågren i Svenska Dagbladet.39 För att öka tillgången till rena sprutor prövades därför andra vägar. I ett sammarbete mellan
RFHL och Läkare mot Aids togs det exempelvis fram en guide med råd om hur
man kunde rengöra tidigare använda sprutor och spetsar med hjälp av en natri37 Barbro Holmberg, HIV – narkoman och smittad (Stockholm: Brevskolan, 1990), s. 75. Citat från
s. 7. Barbro Westerholm var en av dem som, i rollen som riksdagsledamot för folkpartiet, krävde
att taket skulle tas bort. Osign., ”Ta bort taket på metadonprogrammet!”, Socialnytt nr 5 (1990),
s. 40–1.
38 AD protokoll 6 juni 1990, ADA, F 9:1. SOSFS 1990:16. Osign., ”Metadonprogrammet utökas
från 300 till 450 platser”, Läkartidningen volym 87, nr 44 (1990), s. 3577.
39 Benita Andersson, ”Forskare ifrågasätter effekten av fria sprutor”, Svenska Dagbladet 12 mars
1989.
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Bild 3:1. Information om desinfektion utgivna av RFHL och
Läkare mot AIDS (1989). Ur
Läkartidningen nr 3 (1991).

umhypoklorid lösning, ett kit som också delades ut till missbrukare som ett sätt
att öka deras möjligheter att skydda sig mot smitta. ”Min önskan”, skrev en av
de läkare som drev projektet, ”är att man som i exempelvis San Francisco utbildar personer som på heltid har till uppgift att informera om smittskyddande
åtgärder till narkomaner, samt att tillsammans med informationen ge möjlighet
till sprutbyte och HIV-testning”.40
Kritiken mot initiativet var dock stark. Kampen mot narkotika var inte läkarnas bord, dundrade en upprörd Gerturd Sigurdsen på Dagens Nyheters debattsida senhösten 1989. När det gällde narkotikamissburk och narkomanvård var
det socialsekreterare och föräldrar som besatt ”den verkligt stora sakkunskapen”, skrev hon, något som gjorde att de självklart borde få stöd från såväl politiker som läkare. ”Jag utgår ifrån att även läkare följer politiskt fattade beslut
[…] Eller måste det till en förbudslagstiftning?”.41 En allt för stark fokusering
på sprututbyte hade också förhindrat en mer nyanserad diskussion kring olika
40 Kerstin Vinterhed, ”Organissationer vill förebygga HIV-risk. ’Hälsopåse’ till narkomaner”,
Dagens Nyheter 14 november 1989. Bengt Bäckström, ”Klorintvätt – en metod för desinfektion av
injektionsverktyg”, Läkartidningen volym 88, nr 3 (1991), s. 111.
41 Gertrud Sigurdsen, ”Kampen mot narkotika inte läkarnas bord”, Dagens Nyheter 11 november
1989. För några avvikande åsikter, se John Takman, ”Omänskliga regler för narkomanvård”,
Dagens Nyheter 25 november 1989. Barbro Westerholm, Kerstin Tunving, ”’Föråldrad aidspolitik’.
Kampen mot HIV-smittan försvåras av politiska låsningar”, Dagens Nyheter 1 december 1989.
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metoder för att undvika smittspridning bland narkomaner, skrev Sten Iwarson
lite senare, betonade att läkarkåren var långtifrån enig i synen på sprututdelning
och dess effektivitet ur ett smittspridnings- eller narkomavårdsperspektiv.42 I en
replik försvarade dock lundaläkaren Kerstin Tunving både sprututbytesförsöket
och andra åtgärder som vidtagits för att narkomanernas sprutor skulle kunna
vara fria från smitta. ”Tyvärr har sprutan både i debatten och i människors
medvetande blivit en symbol för knarket”, skrev hon. ”Att motarbeta ’fria sprutor’ har blivit en reflexartad och emotionell symbol för en ’rak och fast hållning
mot knarket’”.43
Polariseringen fortgick alltså och det även genom att WHO i en rapport
1991 konstaterade att det inte fanns några bevis för att de sprututbytesprojekt
som utvärderats ökat antalet missbrukare: tvärtom hade projekten enligt rapporten lett till ett minskat riskbeteende (i form av färre delade injektionsverktyg) och ökat möjligheter till information om hiv och andra hälsofrågor.44 En
skärpt syn på narkomanen och på narkotikamissbruket var dock inte bundet till
partifärg (även om det när det gällde just sprututbyten fanns olika positioner).
Genom olika utökade insatser och en ytterligare skärpt lagstiftning skulle trycket på narkomanerna öka för att på så sätt kunna få dem att sluta med sitt missbruk, betonade folkparitets Bengt Westerberg hösten 1991. ”Droger skapar
beroende och måste bekämpas. Missbrukarna ska helt enkelt inte lämnas
ifred”.45
Den nya smittskyddslagen
Den nya smittskyddlagen innebar en skärpning jämfört med 1968 års smittskyddslag och kan ses ett försök att vinna kontroll över och begränsa smittspridningen. Lagförslaget presenterades i augusti 1988, antogs av riksdagen i
slutet av året och trädde i kraft den 1 juli 1989. Liksom förarbetet var lagen
omfattande och gällde i princip alla smittsamma sjukdomar bland människor.
De flesta bestämmelser rörde dock endast de allvarigaste sjukdomarna, det vill
säga de sjukdomar som i lagen benämndes som ”samhällsfarliga sjukdomar”.
Den nya lagen hade inte någon särreglering för veneriska sjukdomar och gjorde
därmed inte, som den tidigare, någon principiell skillnad mellan sjukdomar som
spreds sexuellt eller på annat sätt. En grundläggande princip var att var och en
som hade andledning att tro att man smittats av en samhällsfarlig sjukdom utan
42 Sten Iwarson, ”Aids-bekämpningen bör ändra inriktning – nya målgrupper identifierade”,
Läkartidningen volym 88, nr 19 (1991), s. 1759–60.
43 Kerstin Tunving, ”Den sterila sprutan – en symbol för smittskydd”, Läkartidningen volym 88,
nr 34 (1991), s. 2660.
44 För den fortsatta politiska debatten, se exempelvis Socialutskottets betänkande 1990/91:SoU5.
HIV/aids m.m, s. 18-20; 1991/92:SoU15. Socialpolitik – inriktning och anslag, s. 67–8;
1993/94:SoU7. Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor, s. 61–2.
45 Se exempelvis Vi ger oss ALDRIG! Rapport från Regeringes Aktionsgrupp mot Narkotika (Stockholm: Aktionsgruppen mot narkotika, Socialdepartementet 1992). Citat ur Cattis Grant, ”Nye
socialministern. Missbrukarna ska inte lämnas ifred”, Slå tillbaka! Nr 6 (1991), s. 21.
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dröjsmål skulle söka läkare för provtagning och behandling. Man var också
skyldig att följa de förhållningsregler läkaren meddelade. Läkare i offentlig tjänst
var i sin tur skyldiga att undersöka och behandla samhällsfarliga sjukdomar och,
som så långt det var möjligt, spåra smittan. Den behandlande läkaren var även
skyldig att anmäla smittan till olika myndigheter, bland annat smittskyddsläkaren. Vid anmälningar av sexuellt överförbar sjukdom fick dock inte anmälan
innehålla uppgifter om patientens identitet (eller uppgifter om vem som kunnat
smitta denne). Lagen innebar även utökade befogenheter för landets smittskyddsläkare. Om en person inte följde sin läkares föreskrifter kunde länsrätten,
efter smittskyddsläkares anmälan, som en yttersta åtgärd besluta om tvångsintagning och isolering på sjukhus (där polis fick användas för att verkställa beslutet om det ansågs nödvändigt). Det var också smittskyddsläkaren som bedömde
när smittorisk inte längre förelåg och som hos länsrätten begärde förlängd isolering i de fall där behov ansågs föreligga i mer än tre månader. I samråd med
ansvarig överläkare på den klinik där patienten var tvångsinternerad avgjorde
också smittskyddsläkaren om möjligheten till permissioner. Överläkaren kunde
vid behov ytterligare inskränka den intagnes rörelsefrihet (som införande av
besöksförbud, censurering av post, kroppsvisitering etc.). Tvångsbehandling
fick dock inte förekomma. Patienten hade alltså precis som vid annan typ av
vård rätt att vägra behandling även om detta kunde äventyrade patientens egen
hälsa eller liv). Någon övre gräns för den totala interneringstiden fanns inte.
Kvarhållandet på sjukhus skulle istället fortgå så länge som det bedömdes finnas ett behov av det även om länsrätten var skyldig att ompröva sitt beslut var
sjätte månad.46
I praktiken fanns med andra ord utrymme för mycket långa perioder av internering, och därmed potentiellt omfattande ingrepp i den enskilde individens
liv. Lagens följder kunde därmed bli ”groteska”, skrev bland annat ordföranden
i Svenska infektionsläkarföreningen i Läkartidningen hösten 1990. En ung kvinna
hade redan med hjälp av den äldre lagen hålls isolerad på infektionsklinik under
tre års tid. En hiv-smittad man med mångårigt förflutet inom psykiatri, missbruk- och kriminalvård (och som blivit mycket omskriven i massmedia under
epitetet ”HIV-mannen” då han visat sexuellt intresse för barn) hade också han
hållits tvångsisolerad under långa perioder. ”Vi måste snabbt bryta den olyckliga
utvecklingen som lett till att patienter utsätts för långvarig och innehållsfattig
tvångsisolering på landets infektionskliniker”, avslutade läkarna sin artikel.
En ändring i smittskyddslagen måste skyndsamt göras så att möjlighet bereds att tvångsisolering kan ske på andra institutioner. De patienter som nu är aktuella måste med eller
utan tvång, få tillgång till kvalificerad hjälp för att hantera den personlighetsstörning som

Smittskyddslag. (1988:1472). Regeringens proposition 1988/89:5 med förslag om ny smittskyddslag mm.,
Socialutskottets betänkande 1988/89:9. Ny smittskyddslag. Rskr 1988/89:54.

46
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gör dem till en risk för övriga samhället. För detta behövs i första hand psykiatriker, psykologer och beteendevetare – inte infektionsläkare.47

Men även bland psykiatriker fanns en mycket stark motvilja att ta på sig uppgiften. Svenska psykiatriska föreningen hävdade exempelvis att tvångsisolering av
hiv-smittade stod i konflikt med psykiatrikernas etiska kod, Hawaiideklarationen, som endast medgav tvångsvård vid allvarig psykisk sjukdom och
då patienten eller annan riskerar komma till svår skada. Det räckte alltså inte
med att patienten inte förstod sitt eget bästa, förtydligade ordföranden professor Marie Åsberg ställningstagandet i Läkartidningen 1990. ”Det centrala är att
oförmågan att avgöra sitt bästa beror på psykisk sjukdom”. Sjukdomsförklaringar eller
medicinsk behandling fick alltså inte användas för att tillmötesgåsamhällets krav
på kontroll över medborgarna. Tvång i samband med hivinfektion kunde därför
endast försvaras i undantagsfall, till exempel vid psykoser, och därmed kom att
uppfylla lagen om sluten psykiatrisk vård (LSPV) villkor för tvångsvård.48
Socialstyrelsen gjorde dock en annan bedömning. Styrelsen ansåg att psykiatriker ”ibland åberopar etiska skäl och tillämpar LSPV med stor restriktivitet för
att slippa vårda personer i fall där tvångsvård är påkallad men personen i fråga
är speciellt vårdkrävande”, skrev byråchef Börje Lassenius i en spetsigt formulerad replik. Vidare skrev han att man på Socialstyrelsen ansåg att ”vissa psykiatriker” inte tog sitt ansvar för att ge patienter som tvångsisolerats enligt smittskyddslagen ”det stöd och den behandling” psykiatrin hade tillgång till. ”Ett
erbjudande om vård och behandling kan utformas på olika sätt”, fortsatte Lassenius sin kritik.
I psykiatrisk verksamhet är det viktigt att man utvecklar ökad skicklighet i motivationsarbete och i att skapa den kontakt med svårmotiverade patienter som behövs för behandling. Ett sådant socialpsykiatriskt arbetssätt är i överensstämmelse med hälso- och sjukvårdslagens principer för god vård på lika villkor och med etiska principer.49

Konflikten gällde inte enbart vilken typ av läkare eller klinik som var bäst lämpad att ansvara för den faktiska tvångsisoleringen och dess innehåll. Lagen uppfattades också som rättsosäker, riskerande individuellt godtycke då smittskyddsläkaren och i viss mån även överläkaren gavs betydande befogenheter
över en enskilds människas liv. Kanske borde man istället för det system som
lagförslaget avgav pröva ett förfarande med en utskrivningsnämnd bestående av
47 Bo-Eric Malmvall, Anders Lindberg, ”Stoppa långvarig isolering på landets infektionskliniker!”,
Läkartidningen volym 87, nr 40 (1990), s. 3154. Om ”HIV-mannen”, se exempelvis Ola Linjedahl,
”Läkare protesterar: Vansinne släppa ut HIV-mannen”, Expressen 11 februari 1990. Johan Åsard,
”’HIV-mannen är extremt farlig”, Expressen 20 februari 1990. Johan Erséus, ”HIV-mannen rymde
i natt. Firade ned sig med lakan”, Expressen 26 februari 1990. Thomas Nilsson, ”Advokaten om
’HIV-mannens’ rättslöshet”, Expressen 6 juni 1990.
48 Marie Åsberg, ”Psykiatrikerna, HIV-smittade och tvånget – håll isär medicinsk terapi och social
kontroll”, Läkartidningen volym 87, nr 16 (1990), s. 1387. Kursivering i original.
49 Börje Lassenius, ”Tvångsisolering av HIV-smittade. Psykiatrikerna måste ta sitt ansvar”, Läkartidningen volym 87, nr 16 (1990), s. 1556.
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medicinsk och juridisk expertis samt lekmän motsvarande den som fanns inom
psykiatrin, skrev Läkarförbundet i en kommentar redan innan lagen trätt i kraft.
På det sättet skulle en mer oberoende bedömning komma tillstånd då länsrätten
i praktiken sällan visat sig gå emot smittskyddsläkarens rekommendationer.
Även sekretessen borde enligt förbundet ses över så att patientens sjukvårdsdata från ett integritetsperspektiv skulle komma att hanteras på ett bättre och
för individen säkrare sätt.50
Debatten kring smittskyddslagen var alltså irriterad redan innan lagen trätt i
kraft. Även dess faktiska effekter kom att kritiseras starkt.
Smittskyddslagens isoleringsparagraf hade i praktiken visat sig ”nyckfullt
grym, ekonomiskt kostsam och epidemiologiskt ineffektiv”, skrev professor
Sven Britton, överläkare vid Roslagstulls sjukhus i Dagens Nyheter knappt ett år
efter lagen trätt i kraft.51 De som hamnade under tvång var också uteslutande
mycket nedgångna narkomaner, psykiskt sjuka eller kriminella, skrev Johan
Giesecke, biträdande smittskyddsläkare i Stockholms läns landsting, människor
som skulle kunna tas omhand på ett mycket bättre sätt inom den övriga socialeller sjukvården än på de infektionskliniker där de i praktiken kom att hamna.52
Frågan om smittfarligt beteende borde inte heller avgöras i en smittskyddslag,
skrev han lite senare efter att i protest mot lagen sagt upp sig som biträdande
smittskyddsläkare. När samhället valde att ingripa i detta svåra dilemma – där
det å ena sidan ansågs oacceptabelt att människor tilläts att uppsåtligen smitta
ned andra människor med ett dödligt virus, å andra sidan ansågs lika obekvämt
att människor hölls isolerade i flera år, kanske till livet slut, på grund av vad
man ansåg som ett smittfarligt beteende – borde det enligt Giesecke regleras
genom brottsbalken, inte smittskyddslagen. Det var alltså tveksamt om hiv
överhuvudtaget borde omfattas av smittskyddslagen i detta avseende, inte minst
då den enskildes rättssäkerhet var så utsatt.
Det kan dock inte vara rätt att den icke tidsbegränsade isoleringen i svensk lagstiftning
kan utdömmas av en förvaltningsdomstol på grunder som inte skulle hålla ens för åtal i
en tingsrätt. […] Det lilla antalet patienter som genom grov hänsynslöshet utsätter andra
för smittrisk bör ställas till svars för sina handlingar precis som den som gjort sig skyldig
till andra allmänfarliga beteenden.53

Föreningen Läkare mot aids var starkt kritisk av samma skäl. Också de krävde
att isoleringsparagrafen skulle upphävas när det gällde hiv och att kontrollen
50 Osign., ”HIV/aids och hälso- och sjukvården: Smittskyddsläkarna måste få befogenheter leda
smittskyddsarbetet”, Läkartidningen volym 85, nr 21 (1988), s. 1850–1.
51 Sven Britton, ”Socialstyrelsen måste stoppa hiv-isoleringen. Prostituerade omhändertas av
bekvämlighetsskäl”, Dagens Nyheter 22 april 1990.
52 Johan Giesecke, ”Upphör med tvångsvård!”, Dagens Nyheter 27 februari 1990. Giesecke avgick
samma dag som biträdande smittskyddsläkare i protest mot att hiv omfattades av smittskyddslagen. Osign., ”Smittskyddsläkare går i protest”, Expressen 27 februari 1990. Ledare, ”Giesecke ger
en lektion”, Expressen 28 februari 1990.
53 Johan Giesecke, ”Brottsligt utsätta andra personer för risk”, Svenska Dagbladet 12 maj 1990.
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över dem som utsatte andra för smitta skulle övertas av rättsväsendet, precis
som det gällde andra typer av brott. Risken var annars stor att människor
skrämdes bort från sjukvården och samhället därmed riskerade att förlora kontrollen över epidemin. Smittskyddslagen tvingade dessutom in läkare i för dem
”onaturliga roller av angivare, åklagare, polis och fångvaktare”.54
Smittskyddslagen, med dess skrivning, tillämpning och vidare konsekvenser
kunde därmed ses som ett hot mot både smittskyddsarbetet och rättsäkerheten,
summerade biträdande överläkare vid infektionskliniken Danderyds sjukhus,
Göran Stiernstedt den kritik som riktats mot lagen. Smittskyddslagens tvångsparagrafer borde därför reformeras snarast av såväl effektivitets- som anständighetsskäl. Den svenska smittskyddslagstiftingen framstod också i ett internationellt sammanahang som mycket ovanlig. ”Vid den internationella aidskonferensen i Montreal 1989 framkom det att förutom Sverige var Sydafrika,
Kuba och Bayern som valt en tvångsvårdslösning”, avslutade Stiernstedt sin
kritiska sammanställning. ”Sällskapet känns inte riktigt förtroendeingivande”.55
I en replik försvarade dock bland annat smittskyddsläkaren Per Lundbergh
den nya smittskyddslagen och dess omstridda tvångsparagrafer. Lagens stora
styrka var att den kunde användas preventivt, det vill säga innan smitta har
spritts. Den var därmed både mer rimlig och mer ändamålsenlig än ett eventuellt tillämpande av brottsbalken. Antalet personer det faktiskt rörde sig om var
också i praktiken mycket få. Senhösten 1990 hade sammanlagt nio personer, tre
män och sex kvinnor, tvångsisolerats under olika tidslängd till följd av lagen.
Samtidigt hade dock ”ett hudratal” personer på grund av lagens yttersta möjligheter ”förmåtts att återgå till sin behandlade läkare och förbättrat sitt beteende”, argumenterade artikelförfattarna. Smittskyddslagen hade därmed visat
sig varit till gagn för epidemibekämpningen. Stränga sanktioner inte bara var
nödvändiga utan räddade också liv.56
Även socialminister Ingela Thalén rättfärdigade den nya smittskyddslagen
och beskrev den som effektiv, en lag som hon också påminde om var konstruerad just med hänsyn till hiv och aids. ”Smittskyddslagen har i grunden en humanitär innebörd, nämligen att förhindra att smitta sprids”, skrev hon i Dagens
Nyheter i ett försvar för lagen. Det var inte rimligt att man skulle vänta med ett
ingripande till dess att det var försent, det vill säga till dess att smittan spritts
vidare, något som var nödvändigt för att brottsbalken skulle kunna användas.
Lagen angav dessutom en rad rättigheter i form av fri vård, ekonomisk ersättning och annat som kunde bli konsekvensen av att man bar på en smitta som
Osign., ”HIV-spridning bör straffas som brott”, Läkartidningen volym 87 nr 25 (1990), s. 2167.
Göran Stiernstedt, ”Avskaffa tvångsvård enligt smittskyddslagen. Ett hot mot rättssäkerheten”,
Läkartidningen volym 87, nr 30–31 (1990), s. 2406. Se även Göran Stiernstedt, ”Lagen om tvångsvård skadar HIV-bekämpningen”, Svenska Dagbladet 6 oktober 1990.
56 Per Lundbergh, m.fl, ”Sanktioner behövs. Smittskyddslagen gagnar epidemibekämpningen”,
Svenska Dagbladet 30 november 1990. Se även Brith Christenson, Solveig Danielsson-Ekbom,
Andreas Alexandersson, ”Smittskyddslagens tvångsregler fungerar bättre än brottsbalken”, Läkartidningen volym 87, nr 42 (1990), s. 3368–9.
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omfattades av lagen. Men på en punkt var lagen glasklar. Individen hade under
vissa omständigheter en skyldighet att underkasta sig kollektivet.
En tvångsisolerad hiv-smittad narkoman har rätt till vår och hjälp. Men han kan inte ha
rätt att vistas i frihet om han utnyttjar den friheten till att utsätta andra för smitta. Den
hjälp till den enskilde och det skydd för samhället som krävs – det klarar vi om vi tillämpar smittskyddslagen – och om vi ser till att det också finns resurser för att tillämpa lagen.57

Socialministerns formuleringar visar inte enbart för vilka smittskyddslagens
tvångsåtgärder i första hand var tänkt att gälla (och i praktiken främst gällde),
utan också på vilka grunder den utformas, det vill säga som ett samhällsskydd
som under vissa omständigheter tilläts väga tyngre än individens frihet och
integritet. De problem som fanns uppfattades därför av Thalén inte primärt
vara kopplade till lagen utan till möjligheterna att tillämpa den på ett så bra och
tydligt sätt som möjligt.
Kritiken mot lagen var sig i många fall vara direkt relaterad till själva isolerings- och bevakningsuppdraget. ”Sjukvården har inte klarar av uppgiften som
’fångvaktare’ – en uppgift som enligt min mening hör till kriminalvården och
inte till sjukvården”, skrev överläkare Jan Halldin, ansvarig för en av de vårdavdelningar där patienter hölls kvar enligt lagen men där det också hade förekommit en uppmärksammad rymning. Mycket talade därför för, fortsatte han,
att de specialkliniker som börjat diskuterats borde ha kriminalvården och inte
sjukvården som huvudman. Dock rörde sig verksamheten i en gråzon, medgav
han. Ärendet blev samtidigt allt mer brådskade. ”Enligt min mening är det i
realiteten en flytande gräns mellan tvångsisolering och tvångsvård […] Enligt
Stockholms socialförvaltning har 78 av 219 HIV-positiva intravenösa missbrukare smittfarliga beteenden genom att dela sprutor och/eller ha oskyddade
samlag”.58
I debatten hade det också framförts olika förslag på specialenheter och hur
de skulle inrättas och var de skulle ligga. Redan 1988 hade det kommit ett kontroversiellt förslag om att man borde placera en enhet med 5–10 platser för
tvångsinternering av hiv-smittade på Adelsö i Mälaren, fem mil väster om
Stockholm.59 Under 1990 hade uppskattningen av platsbehovet ökat till mellan
30 och 50 platser nationellt.60 I Stockholms läns landsting hade det också inrättats en specialklinik på Danderyds sjukhus, ”Gula villan”, där man under infektionsklinikens ledning hade möjlighet att tvångsisolera hiv-smittade. Konflikterna var dock stora, inte minst vem som skulle ha det övergripande ansvaret för
verksamheten och dess innehåll. Förutom den kritik som riktades mot lagens
Ingela Thalén, ”Specialklinik för hiv-mannen?”, Dagens Nyheter 9 mars 1990.
Jan Hallin, ”Psykiatrin kan inte på kort sikt ända ett smittfarligt beteende”, Läkartidningen volym
87, nr 30–1 (1990), s. 2407.
59 Ingert Nilsson, ”Intuitionen hotar idyllen”, Slå tillbaka! Nr 1 (1988), s. 14–6.
60 Anna Maria Rehnberg, ”Kliniker för tvångsvård planeras”, Svenska Dagbladet 10 maj 1990.
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konstruktion, dess integritets- och rättsäkerhetsaspekter, fanns det även ett stort
motstånd bland många infektionsläkare mot lagens tvångsparagrafer då de menades undergräva förtroendet mellan läkare och patient, något som i förlängningen skulle kunna ha en negativ påverkan på såväl smittspridningen som
möjligheten att uppfylla hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård. Socialstyrelsen hade därför i samråd med Landstingsförbundet föreslagit att smittskyddslagen skulle förändras så att även andra befattningshavare inom hälsooch sjukvården än överläkarna skulle kunna vara ansvariga för isoleringen. Efter
ett extrainsatt delegationssammanträde hösten 1990 föreslogs det också att
infektionsläkarna borde slippa vara ansvariga, något som riksdagen genom en
lagändring strax därefter, från och med 1 juli 1991, också beslutade om. Förändringen innebar dock inte att möjligheten att tvångsisolera hiv-smittade försvann. Istället var det upp till varje landsting själv att bestämma hur isoleringen
skulle skötas och vem som var bäst lämpad att ha ansvaret för den.61
Ändringarna betydde dock inte att debatten var över. Smittskyddslagen, dess
konstruktion och tillämpning, utsattes även fortsättningsvis för både stark kritik
och starkt försvar. Smittskyddslagen var en köns- och klasslag sade exempelvis
Barbro Beck, basenhetschef och ansvarig för Gula Villan. ”Det är de svagaste,
de längst därnere – kvinnorna på gatan – som drabbas. De som ingen ställer
upp på”.62 Våren 1992 uppmärksammades i media att en av de tvångsisolerade,
en ung prostituerad kvinna, suttit inlåst i nära fem år, sedan 1987.63 Vilka personer som blev tvångsisolerade var uppenbart styrt mer av godtycke än fakta,
konstaterade också infektionsläkaren Ove Berglund i en starkt kritik av lagen i
Dagens Nyheter. Isoleringsförfarandet hade i praktiken en ”ytterst marginell betydelse” för smittspridnigen, fortsatte Berglund som även ifrågasatte om den
ansvariga smittskyddsläkaren Per Lundbergh verkligen var lämplig för sitt uppdrag då han uppfattades som ansvarig för de ibland mycket långa perioderna av
isolering. ”Ingen annan smittskyddsläkare i Sverige tolkar smittskyddslagen så
som Lundbergh gör”.64 Per Lundbergh och hans ersättare, biträdande smittskyddsläkare Brith Christenson, var dock övertygande om att vad de kallade
den ”svenska modellen” baserad på information, intensiv testning, smittspårning samt smittskyddslagens hot om tvång jämfört med andra länder varit
”framgångsrik” och i praktiken bromsat smittan.65 ”Smittskyddslagen är till för
61 AD protokoll 10 samt 17 oktober 1990. Ann-Hjördis Larsson, ”Läkarna slipper ansvar för
’HIV-fängelset’”, Expressen 3 november 1990. Elizabeth Martinell, ”Vem blir hjälpt av smittskyddslagen?”, Alkohol och narkotika nr 1 (1991), s. 30–2. Anders Arnell, ”I huvudet på en psykiater”, Perspektiv på hiv nr 4 (1996),
http://web.u1914483.fsdata.se/pphiv/publikationer/nr4/4.asp (2009-11-04).
62 Elizabeth Martinell, ”Många med riskbeteende – bara kvinnorna låses in”, Alkohol och narkotika
nr 1 (1991), s. 34.
63 Kerstin Hellbom, ”Sex smittade tvångsisolerade”, Dagens Nyheter 1 april 1992.
64 Ove Berglund, ”Byt ut smittskyddsläkaren!”, Dagens Nyheter 6 juli 1993.
65 Brith Christenson, Inger Lindén, Per Lundbergh, ”HIV-situationen i Stockholm 1991. Den
’svenska modellen’ bromsar smittan”, Läkartidningen volym 89, nr 23 (1992), s. 2086–8. Se även
Ove Berglund, ”Smittskyddslagens tvångsbestämmelser har ingen plats i HIV-preventionen”, och
Per Lundbergh, m.fl., ”Kommentar”, Läkartidningen volym 88, nr 12 (1991), s. 1048–9.
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de ännu osmittade och är samhällets skydd för att förhindra smittspridning”,
besvarade de Berglunds hårda kritik. ”Alla krafter i samhället borde samverka
för att bekämpa utbredningen av hiv, som är vår allvarligaste infektionssjukdom
med dödliga konsekvenser för dem som drabbas. Smittskyddsläkaren kommer
även i fortsättnigen att verka mot medveten smittspridning”. 66
Även i Stockholms läns landsting fanns en osäkerhet om lagen verkligen var
effektiv. Tvångsinterneringen var inte bara mycket kostsam. Det fanns även
uppgifter om att läkare avstod från att rapportera enskilda individers smittfarliga beteende till smittskyddsläkare eftersom man menade att det motverkade
en effektiv smittspårning.67 Även RFSL var starkt kritisk till lagen och de allmänna råd och föreskrifter om dess tillämpning som Socialstyrelsen kom att
utfärda. Smittskyddslagens utformning gällande hiv var inte enbart orättfärdig
och ineffektiv, den stred även enligt RFSL mot grundlagen. Förskrifterna borde
dessutom vara skrivna så att den tog hänsyn till att smittade, som RFSL hävdade, kunde ha sexuellt umgänge utan att det fanns risk att föra smittan vidare.
Förbundet förespråkade istället en mer symmetrisk ansvarsprincip där alla parter i en sexuell relation hade ett ömsesidigt ansvar för att undvika smittoöverföring, och inte som lagen föreskrev att ansvaret enkom låg på den som bar (eller
misstänkte sig bära) på viruset. Lagens krav på att den som bar på smittan
skulle informera sin partner om att man bar på smitta (informationsplikt eller
upplysningsskyldighet) ledde enligt förbundet till såväl falsk säkerhet (då de
som var smittade av andra förväntades upplysa om sin smitta) som till färre
tester (då människor på grund av lagen avstod från att testa sig eller gjorde det
utomlands för att inte komma till svenska myndigheters kännedom) och riskerade därmed i förlängningen, tvärtemot lagens avsikt, till en ökad risk för smittspridning.68
Under det tidiga 1990-talet tillkom ytterligare en dimension då det blev känt
att förutom narkomaner, prostituerade och psykiskt sjuka även några afrikanska
män dömts till tvångsisolering. ”Jämlikheten gäller inte för afrikanerna”, sade en
av dem som arbetade på Gula villan i ett reportage i Dagens Nyheter. ”Långt där
inne sitter hos många en bild av något slags stora svarta gorillor som sprutar
sperma över försvarslösa vita flickor”. Men det var så lätt att säga ”åk här ifrån”
eller komma med krav om utvisning, konstaterade föreståndaren Barbro Beck
dystert. ”Faran är inte hudfärgen”, kände hon sig tvingad att understryka. ”En
svart kille är inte smittfarligare än en vit”.69 Smittskyddsläkarnas intresse för
66 Per Lundbergh, Brith Christensen, ”Smittskyddslagen har stor preventiv effekt”, Dagens Nyheter
12 juli 1993.
67 Osign., ”Smittskyddslagen hindrar spårning”, Dagens Nyheter 6 augusti 1993.
68 SOSF 1989:18. Smittskyddslag. Smittskyddsförordning. Socialstyrelsens allmänna råd och
föreskrifter. Ledare, ”Smittskyddslagen är ett brott mot de mänskliga rättigheterna”, Kom Ut! Nr 2
(1990), s. 2. Inger Atterstam, ”HIV-smittade bryter mot smittskyddslag. Homo- och bisexuella
män hotas av utvidgad tvångsvård”, Svenska Dagbladet 19 maj 1990. Kerstin Hellbom, ”’Omänsklig lag’. Hiv-smittade behandlade som i Sydafrika”, Dagens Nyheter 23 augusti 1990.
69 Kari Molin, ”Jämlikheten gäller inte för afrikanerna. Personalen i Gula villan vårdar de svagaste
och mest utsatta i hela samhället”, Dagens Nyheter 18 juni 1993.
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gruppen hade dock uppenbarligt ökat betydligt. I Stockholm hade också 44 av
266 kända smittade med ursprung i Afrika varit föremål för någon form av
ingripande, konstaterade Per Lundbergh och Brith Christenson i Läkartidningen,
något som enligt dem talade för att afrikaner var mer oansvariga än svenskar.
”Från smittskyddsynpunkt ser vi det oroande att så många nu smittas heterosexuellt av personer som förnekar att de är HIV-smittade”, skrev de vidare.
”Man måste därför fråga sig om det är rimligt att HIV-smittade personer som
inte respekterar svenska grundläggande värderingar och bryter mot svensk lagstiftning skall få uppehållstillstånd här”.70 Men förutom det mycket tvivelaktiga
att på detta sätt ”peka ut en hel folkgrupp”, skrev Dagens Nyheters ledarsida,
kunde följden av smittskyddsläkarnas agerande bli att människor med utländskt
ursprung skrämdes bort från sjukvården. ”Vi kan inte kasta ut invandrarna och
stänga gränserna, utan måste inse att aids finns – mitt ibland oss”.71
Som en konsekvens av smittskyddslagen var Sverige det enda land i Europa
som inte skrev under Europarådets rekommendationer om hiv-positivas
mänskliga rättigheter.72 Smittskyddslagen väckte även internationella protester.
Vid en manifestation utanför Sveriges ambassad i Oslo fördömdes lagens
tvångsparagrafer som en kräkning av de mänskliga rättigheterna av ett 30-tal
nordiska aktivister.73 Även på Sveriges ambassad i Paris utbröt demonstrationer
något senare av samma skäl.74 Även på landets ledarsidor kunde kritiken vara
hård. ”Oansvarighet beror inte på hiv”, skrev Dagens Nyheter på världsaidsdagen
1 december 1991. ”Brottslingar bör tas om hand av kriminalvården, psykiskt
sjuka av psykiatrin och narkomaner av narkomanvården. Ingen människa ska
behöva kunna isoleras på livstid på grundval av vad en socialarbetare har hört
ryktas”.75
Men inte bara den nya smittskyddslagen vittnade om att det skett en gradvis
skärpning. Smittskyddslagen tillät under vissa speciella omständigheter tvångstestning. Sommaren 1988 godkändes dock även ett lagförslag om att alla gärningsmän som kunde ha överfört smitta i samband med brott skulle kunna
testas mot sin vilja. Någon dom i tingsrätt eller annan juridisk instans behövdes
dock inte utan testning mot den testades vilja kunde alltså i princip genomföras
redan på anhållandestadiet. ”Sverige skiljer sig från övriga Västeuropa i synen
på tvångsåtgärder i samband med smittskydd”, förklarade kammarrättsassessor
Christer Lindau bakgrunden till den nya lagen i Svenska Dagbladet. ”I Sverige tror
70 Brith Christenson, Per Lundbergh, ”HIV-positiva afrikaner sprider smitta. Många nonchalerar
smittskyddsreglerna”, Läkartidningen volym 90, nr 15 (1993), s. 1478–81. Jonas Sima, ”’Afrikaner
är det största aids-hotet’. Smittskyddsläkare slår larm”, Expressen 13 mars 1993.
71 Ledare, ”Alla måste skydda sig mot hiv”, Dagens Nyheter 26 april 1993.
72 Benny Henriksson, ”Tjurskallig strutspolitik”, Dagens Nyheter 17 augusti 1990. Ledare, ”HIVfascism?”, Expressen 18 augusti 1990. Ingela Thalén, ”Svensk aidspolitik följer Europarådet”,
Dagens Nyheter 4 september 1990.
73 Tobias Hellström, ”HIV-smittade kräver ändrad smittskyddslag”, Expressen 1 oktober 1990.
74 Osign., ”Svensk aidspolitik kritiseras”, Dagens Nyheter 19 augusti 1995.
75 Ledare, ”Aids kan inte lagstiftas bort. Att låta hiv innefattas av smittskyddslagen undergräver
det viktiga förtroendet för vården”, Dagens Nyheter 1 december 1991.
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vi av tradition på att den som är smittad av en samhällsfarlig sjukdom skall ta
ett visst ansvar”.76 Oklarheter kvarstod, menade dock straffrättsprofessor Madeleine Leijonhufvud 1993.
Det är angeläget att den svenska lagstiftaren tar klar ställning till den principiella frågan
om straffhotets berättigande i kampen mot HIV/ADS. De uttalanden som hittills gjorts
har skapat oklarhet och tvekan om statsmakternas inställning. När nu allt fler åklagare
och domare konfronteras med problematiken blir behovet av klara riktlinjer akut. […]
Att medvetet eller av vårdslöshet smitta en annan människa med HIV är ett så klandervärt beteende, att det rimligen måste betraktas som straffvärt. Om man därvid bör förlita
sig på de traditionella straffbuden om brott mot liv och hälsa – eller kanske bestämmelserna om allmänfarliga brott – eller om en annan lösning är lämpligare för denna nya och
tragiska verklighet är en fråga som också kräver närmare överväganden.77

Sammanfattningsvis: Den svenska smittskyddslagen understök att smittskyddet
inte främst borde upprätthållas genom hot om straff. Att lita till informationsåtgärder och individens egen förmåga, intresse och möjligheter att inte föra
smitta vidare var norm. Samtidigt gavs samhället, om individen brast, genom
lagen inte bara en rätt utan en skyldighet att ta över. Kopplingen mellan narkotikapolitik och aidspolitik var med andra ord fortsatt stark då kombinationen
missbruk och uppfattades som något exceptionellt, svårhanterligt och farligt.
Blodsmittade och ersättningsdiskussioner
Blödarsjuka hörde till de första grupperna att smittas och var därmed bland de
första att insjukna. I april 1985 avled en svensk blödarsjuk pojke i aids efter att
ha smittats av de amerikanska faktorpreparat han använt för att behandla sin
hemofili. Strax därefter stod det klar att ett hundratal av landets ca 600 blödarsjuka bar på antikroppar, bland de svårast blödarsjuka var en tredjedel smittade.
I några fall hade virus även överförts till den smittades partner, en situation som
givetvis gjorde situationen än svårare för de familjer som drabbats.78 Chocken
blev stor, inte minst eftersom den svenska blödarvården varit en internationell
framgångssaga. Med hjälp av en allt effektivare behandling hade den förväntade
meridianlivslängden under 1970-talet stigit från 19 till 58 år samtidigt som de
invalidiserande och smärtsamma blödningarna minskats till ett minimum.79
Banden mellan blödarsjuka, koagulationsläkare och läkemedelsindustrin var
starka. Att så många smittats genom de livgivande faktorpreparaten ledde därför till en akut förtroendekris. Krisen förvärrades av att även ett svensktillverkat
Peter Carlberg, ”Våldsmän föreslås tvingas till HIV-test”, Svenska Dagbladet 10 augusti 1988.
Madeleine Leijonhufvud, HIV-smitta. Straff och skadeståndsansvar (Stockholm: Norstedts juridik,
1993), s. 80–1.
78 Regeringens proposition 1985/86:171 om särskilda medel för bekämpandet av AIDS, s. 4.
79 Inger Marie Nilsson, Blödarsjuka (Stockholm: Kabi Pharmacia, 1991), s. 8. Bland milda och
moderat blödarsjuka män var förbättringen än mer påtaglig: meridianlivslängden kom vid behandling att endast obetydligt skilja sig från den övriga manliga befolkningens.
76
77
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faktorpreparat, Preconativ, trots försäkringar om motsatsen 1986 visade sig vara
förorenat av virus med resultat att ytterligare fyra personer smittats.80
Den trygghet som många blödarsjuka och deras anhöriga känt inför både
sina mediciner och sina läkare vändes alltså till sin motsats. Vågade man fortsätta behandla sina barn eller innebar faktorpreparaten en potentiell livsfara?
Vågade man lita på läkarnas råd om att man skulle fortsätta behandlingen även
om de inte tycktes ha kunskaperna att rätt värdera riskerna eller modet att säga
som det egentligen var? Och vågade man verkligen berätta för andra om sin
egen, sin partner eller sitt barns blödarsjuka eller riskerade man därmed att särbehandlas vare sig man bar på viruset eller inte?81 Också för koagulationsläkarna
innebar hiv och aids en katastrof och en omprövning av den egna självbilden.
”Även för mig var det ett hårt slag”, skrev en av pionjärerna bakom den framgångsrika faktorbehandlingen, professor Inger Marie Nilsson. ”Jag tyckte att
mitt livsverk raserades”.82
Krisen drabbade även kollektivt. Förbundet blödarsjuka i Sverige, FBIS,
hade bildats 1964 (under namnet Föreningen för blödarsjuka) för att öka gemenskapen och främja blödarsjukas intressen. I början av 1980-talet hade organisationen ca 600 medlemmar i första hand blödarsjuka och deras anhöriga men
också läkare, sjukgymnaster och annan vårdpersonal. I takt med de medicinska
framgångarna under 1970-talet hade förbundets verksamhet ökat. Framtiden
tycktes ljus. Vid sidan av att erbjuda olika former av medlemsaktiviteter (som
gemensamma semesterresor, föräldraträffar och information om nya behandlingar), arbetade föreningen opinionsbildade. Hösten 1978 genomfördes exempelvis kampanjen ”Blod ger liv” i samarbete med radiohjälpen för att sprida
information om blödarsjukas situation och stimulera intresset för ökad blodgivning. Förutom exponering i radio och TV arrangerade förbudet presskonferenser, sammanställde redaktionellt pressmaterial och annonserade i Stockholms tunnelbana. ”Vi måste utnyttja varje tillfälle till att påminna om vår existens och vad vi kräver för att leva ett drägligare dagligt liv”, skrev ordföranden
Raoul Bolinder i förbundets nyutgivna förbunds tidskrift Journalen. Kampanjen
blev också en stor framgång, ekonomiskt och opinionsmässigt. Den broschyr
föreningen tagit fram till kampanjen premierades exempelvis med ett ”silverägg” vid den svenska reklambranschens årliga prisutdelning våren 1979 och
den breda kommunikationsstrategin ansågs nydanande: aldrig tidigare hade en
så liten patientgrupp agerat med en sådan medial medvetenhet för att få uppmärksamhet för sin existens och verksamhet. Men trots ett tidvis mycket inten80 SOU 1993:61. Överföring av HIV-smitta genom läkemedlet Preconativ, (Stockholm: Allmänna förlaget,
1993). Vanja Blomkvist, HIV Infection in Hemophiliacs. Psychosocial Aspects, (Stockholm: Karolinska
institutet, 1995).
81 Margareta Gisselsson, Psykosociala konsekvenser av AIDS. En studie av upplevelser, attityder och förändrade livsmönster (Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift, 1988). Situationen var densamma i andra
länder, se exempelvis Susan Resnic, Blood Saga. Hemophilia, AIDS, and the Survival of a Community,
(Berkeley: University of California Press, 1999), s. 125–49.
82 Inger Marie Nilsson, ”Förord”, ur Eva Jansson, Livlinan som brast (Stockholm: Informationsförlaget, 1998), s. 9.
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sivt opinionsarbete kan FBIS knappast beskrivas som radikalt eller aktivistiskt.
Det ökade självförtroendet var istället i hög grad ett resultat av de medicinska
behandlingsframgångarna och den optimism som de innebar. I samband med
kampanjen 1978 valde också förbundet att beskriva sig själv som ”musen som
röt”, något som signalerar att man snarare ville uppfattas som en liten men
energisk patientförening än som en mer öppet konflikt- eller kampinriktad intresseorganisation.83
Hemofili var med andra ord en sjukdom som förenade och engagerade,
FBIS en organisation präglad av självförtroende och gemenskap. Aids kastade
därför den svenska koagulationsvården och många blödarsjuka bakåt i tiden.
Ett långt och jämförelsevis smärtfritt liv var inte längre en självklarhet. Tvärtom
riskerade livet att förkortas som en konsekvens, om än oförutsedd, av de hyllade och eftertraktade faktorpreparaten. Förutom de rent medicinska svårigheterna medförde alltså smittspridningen starka känslor och ett ifrågasättande av
en nyvunnen identitet och framtidstro. I takt med att allt fler medlemmar upptäcktes vara smittade, ökade också trycket. Spänningen blev till sist så pass stor
att förbundet valde en tystnadens strategi i syfte att skydda blödarsjuka i allmänhet och smittade blödarsjuka i synnerhet. Kravet på diskretion blev absolut:
blödarsjuka eller hemofili fick inte på något sätt kopplas samman med hiv.
”Vem behöver dessa reportage?”, frågade sig en av FBIS regionstyrelser i Journalen 1986 apropå en nyligen publicerad artikel om smittade blödarsjuka i en
veckotidning. ”Inte minst för våra blödarsjuka barn och ungdomar är det viktigt
att vi inte får en sammankoppling blödarsjuka/AIDS”.84
Tystnaden var alltså självpåtagen. Reaktionen speglade den kluvenhet som
många blödarsjuka och även FBIS hade inför hiv och aids. För trots att så
många av förbundets medlemmar var smittade, skevs det från och med sommaren 1985 knappt något alls om den nya smittan i förbundets egen tidskrift.
Framförallt tycktes man vara rädd för en polarisering mellan medlemmarna,
mellan de som bar på virustet och dem som, av tillfälligheter, undgått att smittats. Rapporteringen från den internationella hemofilikonferensen i Milano
1986 är i sammanhanget typisk. FBIS:s delegater valde först efter ”stor tvekan”
att inför medlemmarna vidarebefordra vad som sades om hiv och aids som
trots allt helt kommit att överskugga alla andra ämnen under konferensen och i
samtalen mellan sessionerna. ”De problem som man med anledning av HIV
upplever i andra länder, har styrkt oss i vår uppfattning att blödarsjuka inte skall
skiljas ut som en särskild riskgrupp och så lite som möjligt figurera i massmedia
Raoul Bolinder, ”Musen som röt! Höstens radiohjälpskampanj i närbild”, Journalen. Medlemstidning för föreningarna för blödarsjuka nr 2 (1978), s. 3. Osign., ”Broschyren ’Att leva med blödarsjuka’
vann pris!”, Journalen. Medlemstidning för föreningarna för blödarsjuka nr 1 (1979), s. 41. Raoul Bolinder,
”Föreningen för blödarsjuka i Sverige”, Opuscula Medica nr 4 (1982), även publicerad i Journalen
nr 1 (1983), s. 26. Se även FBIS, Aktiv medlem. 5 förbund: FBIS, PSO, RLE, RNj, SEF (Stockholm:
Brevskolan, 1977).
84 Gösta Knutsson, ”Vem behöver dessa reportage? Gagnar detta de blödarsjuka?”, Journalen
nr 3–4 (1986), s. 10.
83
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och andra samhällsorgan”, avslutade de utsända delegaterna sin motvilliga redovisning. ”Ordet blödarsjuk skall därför inte förekomma i sammanget – det
som nu mera heter blod-smittade. Vi hoppas därför, att alla vi som på något
sätt är knutna till föreningen och de blödarsjuka – personal, familjemedlemmar,
vänner och blödarna själva – visar på hänsyn och diskretion i alla sammanhang
som rör HIV. På så sätt stöder vi bättre våra vänner som drabbats av smitta”.85
Samtalet styrdes alltså på olika sätt bort aktivt bort från kombinationen blödarsjuk och hiv. Istället skulle termen ”blodsmittade” användas när man talade
om dem som smittats, en förändring som visserligen var rätt i sak (då fler än
blödarsjuka smittats genom blodprodukter) men som ändå är ett exempel på
hur man på olika sätt – även språkligt – försökte skapa distans mellan blödarsjuka och aids.
Strategin fick en rad konsekvenser, inte minst relaterat till diskussionen kring
samhällets ansvar för att en stor gupp människor smittats genom medicinsk
behandling. De stora medicinska, ekonomiska, sociala och inte minst psykiska
följderna av smittspridningen ledde också tidigt till krav på ekonomisk kompensation. De blodsmittade hade endast följd följt läkares råd, menade Centerpartiets Agne Hansson i riksdagen i februari 1986, men hade på grund av smittan drabbats ”dubbelt” och ”oförskyllt”. Samhället måste därför träda in, menade han och inte minst ekonomiskt göra allt för att underlätta för dem som
drabbats.86 Socialminister Gertrud Sigurdsens besked var dock att de skador
som uppkommit inte skulle särbehandlas utan precis som i alla andra fall regleras genom den allmänna patient- och läkemedelsförsäkringen. Initiativet låg
därför hos den enskilde att få sitt fall prövat via en personlig anmälan hos Konsortiet för läkemedelsförsäkringen, den instans som hade hand om ersättningar
för skador som orsakade i samband med medicinsk behandling.87
Under 1986 gick också Konsortiet för läkemedelsförsäkringen ut med ett erbjudande om ekonomisk ersättning i form av ett engångsbelopp. Ersättningens
storlek var åldersrelaterad, i praktiken rörde det sig dock mellan 25 000 och
75 000 kronor per person för de blödarsjuka som smittats.88 Transfusionssmittade erbjöds ungefär samtidigt ett liknande belopp genom en annan försäkringslösning täckande skador som uppkommit inom vården. Kritiker, däribland den
socialdemokratiske riksdagsledamoten och advokaten Hans Göran Franck,
menade dock att ersättningarna var allt för komplicerad att söka samt att beloppen var allt förs små i relation till de påfrestningar som hiv orsakade. I sitt
svar beklagade visserligen Gertrud Sigurdsen djupt det som inträffat men var
85 Osign., ”Efterord”, Journalen nr 2 (1986), s. 59. Föreningen gav dock ut ett mindre häfte med
viss information riktad till medlemmarna, Lennart Stigendal/FBIS, ”Information om HTLV-IIIinfektion”, borschyr (Stockholm: FBIS, 1986).
86 RD protokoll 1985/86:81, s. 63.
87 RD protokoll 1985/86:92, s. 34. Konsortiet för läkemedelsförsäkringen skapades 1978 i syfte
att hantera skaderegleringar och utbetalningar i samband med läkemedelsskador. Systemet byggde
på att läkemedelsföretag frivilligt valde att ansluta sig för att därigenom reglera eventuella skadeståndsanspråk som kunde uppkomma.
88 Anders Palmblad, ”Ersättningsfrågan”, Journalen nr 1 (1987), s. 4–5.
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fortsatt starkt avvisade till andra typer av lösningar. ”Jag anser att det är orätt att
påstå att patientförsäkringen inte behandlar dessa fall med tillräckligt allvar”,
sade hon i sitt skarpt formulerade svar under en riksdagsdebatt i maj 1988. ”Det
finns enligt min mening inte någon anledning för regeringen att vidta särskilda
åtgärder i detta fall”.89
Officiella regler och förordningar skulle alltså gälla. Efter ytterligare återkommande krav på ekonomisk ersättning i olika sammanhang, bland annat i
riksdagen, erbjöds de som smittats efter långdragna förhandlingar mot slutet av
1980-talet ett individanpassat ersättningsbelopp på mellan 100 000 och 160 000
kronor.90 1991 betalades ytligare 200 000 kronor ut till de ca 50 personer som
fortfarande var i livet (det vill säga ungefär hälften av dem som smittats), en
kostnad som delades av Konsortiet för läkemedelsförsäkringen och Svenska
staten (vilket alltså måste ses dels som ett avsteg från den tidigare officiella linjen, dels som en mycket ovanlig speciallösning).91 Att inte summorna blev större
– beloppen i de övriga nordiska länderna var exempelvis mellan två och fyra
gånger högre – motiverades med att svenska skadeståndsrättsliga principer
skiljde sig åt jämfört med många andra länder. I Sverige lämnandes ersättning
för i första hand inkomstförluster och endast till mindre del för ideell skada, det
vill säga för ”sveda och värk” som Gertrud Sigurdsen förklarade förhållanderena under en riksdagsdebatt 1988. Någon ersättning utöver den som erbjöds
ansåg man sig alltså från regeringen mer eller mindre formellt förhindrad att
erbjuda.92
Under den inledande diskussionen hördes inte heller några publika ersättningskrav från FBIS. Istället arbetade förbundet i det tysta genom att, i vissa fall
under största hemlighetsmakeri, uppvakta olika myndigheter och enskilda politiker. Trots en viss påstådd framgång dömdes dock den lågmälda strategin till
sist ut som otillräcklig. ”Vi måste nu kavla upp ärmarna och visa att vi finns
till”, skrev ordföranden Raoul Bolinder i Journalen inför det nya året 1989. ”De
blödarsjuka är som alla andra vuxna medborgare i Sverige skattebetalare och
har rätt att ställa krav på stöd och service ifrån samhällets sida”, fortsatte han
89 RD protokoll 1987/88:103, s. 93. Citat från RD protokoll 1987/88:116, s. 61–2. Sigurdsen
medgav visserligen lite senare att hon personligen såg att också anhöriga till blodsmittade som
smittats skulle kunde erbjudas ekonomisk ersättning. Hon var dock noga att påpeka att frågan,
även om den var behjärtansvärd, var upp till ansvariga myndigheter att reglera och inte regeringen. RD protokoll 1988/89:22, s. 99.
90 Beloppet avgjordes av bland annat försörjningsbörda och om man insjuknat eller ej (om man
blivit sjuk i aids fick man det lägre beloppet). Torkel Södergren, ”Ersättningen till våra HIVsmittade bröder och systrar”, Journalen nr 2/3 (1989), s. 35. Kritiken förblev dock starkt mot att
processen gick så långsamt, se exempelvis Lotta Renberg, ”Thalén, du är en fegis”, Expressen
4 maj 1990. Ledare, ”Blodskulden”, Dagens Nyheter 11 maj 1990. Ingela Thalén, ”Expressen fortsätter att blanda ihop fakta”, Expressen 29 maj 1990. Ledare, ”Eva, sviken av alla”, Expressen
9 november 1990. SOU 1991:34. HIV-smittade – ersättning för ideell skada. Delbetänkande av kommittén
om ideell skada (Stockholm: Allmänna förlaget, 1991).
91 Gösta Karlsson/Föreningen Blödarsjuka i Sverige, Katastrof på recept. En vitbok om läkemedelsskador (Stockholm: Föreningen Blödarsjuka i Sverige, 2005), s. 53.
92 RD protokoll 1988/89:22, s. 99–100.
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med eko av de krav och den retorik om likabehandlade, rättvisa och inflytande
som inte minst RFSL brukade lyfta fram. ”Vi kräver en höjning av ersättningen
till en anständig nivå för de HIV-drabbade. Vi har ingen anledning att i 1980talets Sverige nöja oss med några allmosor”.93
Det kan finnas flera orsaker till att förbundet mot slutet av 1980-talet försökte välja en ny väg. Kanske hade det redan från början funnits olika linjer om
hur man skulle hantera krisen men där den mer försiktiga segrat (förbundets
medverkan i massmedia och bevakningen av aids i Journalen vittnar exempelvis
om att det åtminstone fram till sommaren 1985 fanns en önskan hos vissa att
nå ut i såväl den interna som den offentliga samhällsdebatten), kanske hade
chocken över att så många av föreningens medlemmar smittats helt enkelt blivit
alltför förlamande. Även om organisationsgraden bland de blödarsjuka och
deras familjer var hög var gruppen också liten och geografiskt utspridd. Gemenskapen var dessutom primärt kopplat till blödarsjukdomen och de delade
erfarenheter som en vardag med sjukdomen medförde. Många av de smittade
var dessutom barn. Genom att tala så tyst om hiv och aids som möjligt, fanns
det alltså en vilja att skydda barnen från diskriminering eller annan negativ särbehandling. Strategin ledde dock till att det var svårt att bygga allianser eller
skapa opinionsstöd, ett faktum som blödarsjuka också delade med den än mer
heterogena gruppen transfusionssmittade. Under 1987 bildades visserligen
Kamratföreningen NU för att stödja de transfusionssmittade och deras anhöriga. Även om föreningen fick ett visst ekonomiskt bistånd och hade ett politiskt stöd fick den dock inte något större inflytande och drev inte heller offentligt några egna frågor.94
Tystnadens pris var dock inte enbart ekonomiskt och organisatoriskt. Många
av FBIS medlemmar kände sig svikna och besvikna över förbundets ledning
och de andra medlemmarnas reaktion. De som smittats kände sig i många fall
både osedda och övergivna samtidigt som många var rädda att lämnas utanför
gemenskapen ifall det blev känt att just de bar på viruset. Trots vissa ansatser
mäktade inte heller FBIS med någon egen mer omfattande verksamhet riktad
direkt till dem som smittats. Istället startades en stödverksamhet i samarbete
med Noaks Ark-Röda Korset. Och även om verksamheten uppskattades av
många var den inte utan konflikter. Kulturen och sammanhanget kunde upplevas som allt för annorlunda, allt för långt från det man efterfrågade. ”Vi var inte
där så ofta, även om det var ganska trevligt”, minns en anhörig. ”Det var på
något sätt bögarnas ställe och för oss var det en helt annan värld som vi inte
hade något gemensamt med”.95 Det hela var ytterst ”komplicerat och känsligt”,
Raoul Bolinder, ”Ersättningsfrågan högaktuell”, Journalen nr 4 (1988), s. 4. Ett exempel på den
nya linjen är den offentliga kritik FBIS hösten 1988 riktade mot socialdepartementet angående
svårigheterna att få ekonomiskt stöd för olika åtgärder riktade till de smittade medlemmarna och
deras familjer. Se Inger Atterstam, ”Kritik mot stöd för HIV-smittade blödarsjuka. ’800 000 kr är
bara hälften av vårt behov’”, Svenska Dagbladet 9 oktober 1988.
94 Se exempelvis RD protokoll 1987/88:116, s. 61–2.
95 Gösta Karlsson/Föreningen Blödarsjuka i Sverige (2005), s. 43.
93
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minns även Noaks Arks-Röda Korsets Jan-Olof Morfeldt. För samarbetet påverkades inte enbart av den osäkerhet en del blödarsjuka, åtminstone inledningsvis, kände inför homosexualitet och människor med missbruk, menade
han. Relationen försvårades även av att de sannolikt smittats av blod från just
de två grupper som utgjorde Noaks Arks huvudsakliga besökare.96
Spänningarna ledde till att det 1992 det bildades en ny organisation, Stiftelsen Preparat Blödarsjuka (SPB), vilken riktade sig enbart till smittade blödarsjuka och deras familjer. SPB var alltså ett försök att skapa en annan form av
tillhörighet och bli ett svar på den önskan som fanns om en gemenskap baserat
på andra intressen, erfarenheter och identiteter än de som var de gängse inom
såväl FBIS som Noaks Ark. Samtidigt är det uppenbart att det fanns ett behov
av att genom SPB markera en skillnad i hur man blivit smittad. ”Det är en jävla
skillnad om man är smittad av preparat eller rajtan tajtan”, som Lennart Lindkvist, tidigare ordförande i FIBS, förklarade initiativet till den nya organisationen i Journalen.97 SPB kan alltså ses som ett försök att skapa en arena där man fick
vara blödarsjuk och hiv-positiv men där identiteten som blödarsjuk ändå var den
mest grundläggande, trots de dramatiskt förändrade livsvillkor hivinfektionen
innebar. ”Jag lider av äkta, ärftlig blödarsjuka av typen hemofili A i svår form”,
presenterade sig Lindkvist några år senare i intervjuboken Livlinan som brast, en
bok där smittade blödarsjuka och deras anhöriga också gavs en möjlighet att
komma till tals på sina egna unika villkor. ”I den egna kretsen, bland andra
sjuka, smittade på samma grymma sätt, vågar vi prata om det svåraste. Men där
vågar vi också se framtiden, hur kort den än är, och se till att livskvaliteten finns
kvar ända fram till slutet”.98
Kanske var det just förlusten av framtiden, av det nyvunna hoppet och löftet
om en ökad livskvalitet och ett längre liv som faktorpreparaten kommit att
innebära som också var den starkaste orsaken till att FBIS och många blödarsjuka gick in i tystnaden. Reaktionen blev nämligen i det närmaste identisk då
det 1989 uppdagades att många blödarsjuka även smittats av hepatit C, med
dess potentiellt allvarliga komplikationer som kronisk infektion och levercancer.
Siffran över antalet smittade var dock fyra gånger fler än när det gällde hiv, fyra
av fem svenska blödarsjuka hade smitts av viruset, och ändå valde man även
denna gång att vara tyst.99
Det stränga tystnadskravet speglar alltså även en tragik som gick bortom
själva smittan. För att upprätthålla den nyvunna, positiva och livsbejakande
innebörden av blödarsjuka som faktorpreparaten inneburit, var det som man
Johansson (1997), s. 37.
Anne Hafström, ”Det är en jävla skillnad om man är smittad av preparat eller rajtan tajtan”,
Journalen nr 2 (1992), s. 8–9.
98 Eva Jansson, Livlinan som brast (Stockholm: Informationsförlaget 1998), s. 11–3.
99 Citat från Gösta Karlsson/Föreningen Blödarsjuka i Sverige (2005), s. 14, 46, 54. Smittan hade
visserligen varit känd sedan mitten av 70-talet (då som non-A-non-B hepatit) men beskrevs först
1989. Kommersiella tester utvecklades strax därefter och från och med 1992 testas allt svensk
blodgivarblod för hepatit C (HCV).
96
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inte orkade, inte ville se de problem som visade sig vara en del av den mirakulöst effektiva substitutionsbehandlingen. De fruktansvärda konsekvenserna av
smittspridningen och förlusten av framtiden födde en bitterhet inför FBIS,
läkarna och de preparattillverkande läkemedelsbolagens agerande. ”Jag kan inte
förlåta att man försköt oss de första åren”, minns en mamma FBIS agerande
efter det att hennes blödarsjuka son smittats. ”Vi fanns helt enkelt inte”. De
ekonomiska ersättningar som efterhand betalades ut i olika omgångar kunde på
grund av alla smärtor och konflikter kännas som blodspengar. ”Först tar sjukvården död på min son och sedan kommer en slant som plåster på såren”, säger
en annan mamma. ”Vi kände bara obehag för de där pengarna”.100 Trögheten i
själva ersättningsdiskussionen gödde även den misstänksamhet och misstro.
Det var som att förhandlingarna avsiktligt drogs ut på tiden så att så få som
möjligt skulle kunna göra anspråk på pengarna, menar en av de smittade, ett
motstånd mot samhället som tragiskt nog var det som höll gruppen samman.
”Dom har velat bli av med oss, helt klart […] egentligen har kampen mot Konsortiet [för läkemedelsförsäkringen] varit den enda enande kraften för oss”.101
Hiv och aids bröt alltså sönder den starka gemenskap och det förtroende
som många blödarsjuka haft för varandra, sjukvården, läkemedelsföretagen och
samhället i stort. Behovet av ett nytt sätt att möta virusets utmaningar växte
dock över tid. Kravet på att FBIS likt sin danska motsvarighet Danmarks
Bløderforening skulle våga tala om hiv och arbeta opinionsbildande och offentligt kom också underifrån. Under början av 1990-talet började de unga – de
som skulle skyddas – kräva en förändring i riktning mot ökad öppenhet, tydlighet och solidaritet. ”Hiv finns ju där, smittan går ju inte att ta bort”, menade en
smittad ung man i Journalen sommaren 1993. ”Det är uppenbart att det är bättre
att tala sanning och ta smällen med en gång än att hålla på och ljuga för det
kommer ju fram till sist ändå”.102
Den nya öppenheten välkomnades också av de flesta, även om processen
kunde ta tid.103 Den ekonomiska och sociala situationen för dem som smittats
var dock i många fall fortsatt svår, trots ekonomisk ersättning och möjlighet till
förtidspension och inkomstbaserad livränta.104 Värst var det för de unga, för

Gösta Karlsson/Föreningen Blödarsjuka i Sverige (2005), s. 38–9.
Ibid., s. 18.
102 Anders Molander, ”Hiv fick oss att gå in i tystnaden”, Journalen nr 3 (1993), s. 3. Citat ur Per
Wik, ”Det är bättre att tala sanning och ta smällen”, Journalen nr 3 (1993), s. 8.
103 Se exempelvis Eva Andersson, ”Det har varit många år av tystnad”, Journalen nr 4 (1993), s. 2.
104 Se exempelvis Kerstin Hellbom, ”Hivsmittade ställer krav. Blödarsjuka vill ha större skadestånd från staten”, Dagens Nyheter 5 december 1992. Johan Brännström, ”’Jag måste trygga familjens framtid’. Hiv-smittades på Karolinska – nu kräver han 3,5 miljoner av Landstinget”, Expressen 3 juni 1993. För vissa blödarsjuka försvann också stora delar av ersättningen i skatt då den
lades på den övriga inkomsten. 1994 utbetalades ytterligare 200 000 kronor per person till de som
smittats. 1997 togs ett beslut om ersättning med 100 000 kronor till nära anhörig till smittad i
hälso- och sjukvården. Sammanlagt har alltså Konsortiet för läkemedelsförsäkring ersatt skadan
med engångsbelopp på mellan 270 000 och 350 000 kronor och staten med 260 000 kronor plus
100 000 till anhörig. 1998 avslogs en ansökan om ersättning till de blödarsjuka som smittats av
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dem som på grund av sin sjukdom och 90-talskris hade svårt att komma in på
arbetsmarkanden. ”Vi har tvingats gå till socialen för att överleva”, sade en 26årig blödarsjuk man till Expressen 1993. ”Det är tufft även normalt sett, men för
mig som är blödarsjuk och hiv-smittad var det jättetungt”.105
Att FBIS 2005 valde att publicerade en vitbok, Katastrof på recept – en vitbok om
läkemedelsskador, visar i sig vilket trauma hiv och aids kom att skapa. Tystanden
inför hiv och hepatit var ett misstag som drabbat såväl enskilda som blödarsjuka som kollektiv, skriver också Gösta Knutsson, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen i boken. ”Om vi talat öppet om det och gett saklig information till
allmänheten skulle paniken inte blivit så stor och vi skulle ha fått ett bättre
stöd”.106 FBIS initialt starkt nedtonade reaktion kunde dock uppskattas av den
enskilde. ”Det är ett dilemma, vi är en liten grupp som inte kunnat försvara oss,
eftersom priset för den enskilde blir för högt”, citeras en blödarsjuk man som
smittats som barn. ”Min mamma ställde sig gärna på barrikaderna och slogs för
de blödarsjukas rättigheter, men det var jag som fick betala priset”.107 Även hos
ledande myndighetsföreträdare förmedlas det en känsla av att allt inte gått rätt
till även om man följt de regler och den praxis som gällde då. ”Jag har fortfarande dåligt samvete för att vi gjorde för lite”, menar en av de ansvariga på
Socialstyrelsen i en intervju under sent 1990-tal. Man kunde helt enkelt ha gjort
så mycket mer.
Det fanns också en snålhet från hälso- och sjukvårdens sida. Om man jämför med andra
grupper som var berörda, som de homosexuella männen, så fick blödarsjuka otroligt lite
stöd, både mänskligt och ekonomiskt. Det var ju en så ohyggligt svår fråga. Alla var
chockade över det som hänt. Ingen speciell grupp skulle pekas ut. Jag tänker på hur rädda
vi var för att formulera oss fel och såra de homosexuella männen. Där satt vi en grupp
vuxna, kloka människor och diskuterade hur vi skulle benämna folk. Vi borde ha ägnat
oss åt att hjälpa till mer i stället.108

Invandrare och aids
Mot slutet av 1980-talet blev det allt tydligare att den svenska epidemin var en
del av den globala pandemin. Av de ca 2 500 personer som sommaren 1990
hade rapporterats bära på viruset, var ca 500 utländska medborgare. Två femtedelar av dessa var från Europa, lika många från Afrika och resterande från
Nord- och Sydamerika. Andelen som smittats utomlands ökade också allt
snabbare. År 1990 uppgav hälften av de nyanmälda att de smittats utomlands.
Delvis rörde det sig om ett ökande antal svenska medborgare som smittats
hepatit C. Först 2002 betalar Läkemedelsförsäkringen ut 250 000 kronor per person till de ca 450
blödarsjuka som smittats.
105 Charlotte von Proschwitz, ”De tvingar oss att dö i fattigdom. Anders och Stefan hiv-smittades
av svensk sjukvård”, Expressen 24 oktober 1993.
106 Gösta Karlsson/Föreningen Blödarsjuka i Sverige (2005), s. 72.
107 Ibid., s. 49.
108 Jansson (1998), s. 136.
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under utlandsvistelser. Men framförallt handlade det om människor – män såväl
som kvinnor – som immigrerat till Sverige från delar av världen där smittan var
utbredd, så kallade högendemiska områden. I sammanhanget menade man dock
inte USA eller andra västländer även om smittan där kunde vara betydligt vanligare än i Sverige. Diskussionen kom istället att fokusera framförallt på invandrare och flyktingar från länder söder om Sahara. ”Flyktingar är en växande riskgrupp för HIV-smitta i Sverige”, kunde man läsa i en nyhetsartikel i Svenska
Dagbladet våren 1990. En ”obehaglig” men icke desto mindre ”oundviklig” sanning, fortsatte tidningen, då sammanlagt ”tre tonårsflickor” smittats under vintern av ”utomnordiska medborgare” och en fjärde smittats utomlands.109
Inledningsvis hade invandrare varit en tämligen osynlig kategori i den offentliga statistiken och den svenska aidsdebatten. För även om afrikaner och haitier
redan 1984 av smittskyddsskäl beskrivits som olämpliga blodgivare var såväl
myndighetsaktiviteterna som det mediala intresset relativt begränsat. I aidsdelegationens informationsstrategidokument ”Information om HIV/AIDS. Mål
och strategi för samhällets insatser. Förslag till ytterligare insatser” från sommaren 1986, nämndes exempelvis invandrare som en grupp bland andra som likt
syn- och hörselskadade i första hand krävde en språkligt anpassad information,
även om det också talades om vikten av att förmedla information på ett ”övervägt och kulturanpassat sätt”.110 Inte heller i samband med de stora nationella
informationskampanjerna sågs invandrare som en speciellt fokuserad grupp än
att den allmänna samhällsinformationen gjordes tillgänglig på de största invandrarspråken.111 I medierna förekom visserligen tidigt artiklar om aidssituationen i
utlandet. Reportagen hade dock mer karaktären av redogörelser för ett utländskt katastrofläge än som en situation med några mer direkta kopplingar till
den svenska epidemin.112
Läget förändrades emellertid mot 1980-talet slut. I allt högre grad började då
både myndigheter och massmedier tala om invandrare och flyktingar som en
egen kategori som krävde specifika åtgärder. Orsaken var i första hand numerär. I takt med att ett ökat antal smittade, inte minst inom gruppen nyanlända
flyktingar, ökade helt enkelt behovet av riktade insatser. I maj 1990 ställde sig
delegationen bakom ett förslag om att alla som sökte uppehållstillstånd i Sverige
skulle erbjudas hivtest i den allmänna hälsokontroll som ingick i mottagandet.
109 Se exempelvis TT, ”Unik utveckling av aids och hiv i Sverige”, Upsala Nya Tidning 12 februari
1990. Marianne Hedenbro, ”HIV-risken ökar. Många flyktigar smittade”, Svenska Dagbladet
15 april 1990.
110 Aidsdelegationen (1986), s. 41.
111 Socialstyrelsen informerar om aids nr 2 (1987), s. 3. Totalt trycktes broschyren ”Aids kan drabba
alla. Kunskap är bästa skyddet” på 16 olika språk förutom svenska.
112 Liknande artiklar förekom givetvis även senare. Stora delar av den aktiva generationen i
Uganda är förlorade, skrev exempelvis Röda korsets generalsekreterare Olof Karlander efter ett
besök i landet 1990. ”Effekterna av aids i Uganda är jämförbara med digerdöden i Europa på
1300-talet […] Aids är en katastrof i ultrarapid”. Olof Karlander, ”Varannan är smittad”, Dagens
Nyheter 9 maj 1990. Inget år under perioden 1982–1988 berör fler än 2 % av artiklarna Afrika,
konstateras det i Jarbro, Jönsson, Windhal (1992), s 55.
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Samtidigt informerade Gertrud Sigurdsen att hon i samråd med invandrarminister Maj-Lis Lööv beslutat tillsätta en referensgrupp till delegationen, ”Arbetsgruppen för frågor om invandrare och HIV/AIDS – Invandrargruppen”,
vilken skulle arbeta vidare med frågan.113 Testverksamheten var dock redan
innan delegationsbeslutet omfattande. Uppskattningsvis accepterade mer än 98
procent av de tillfrågade asylsökande ett erbjudande om test. Socialstyrelsen
arbetade också med möjligheten att utvidga testandet genom att aktivt söka upp
anhöriga till flyktingar och asylsökanden som redan fått uppehållstillstånd.114
Kritiker menade dock att ett rutinmässigt testande, trots att det var frivilligt,
av den enskilde kunde uppfattas som obligatoriskt. På grund av sin utsatta situation var man också som flykting benägen ”att acceptera allt”, som en invändning lydde. Andra vände på resonemanget. Det var både oetiskt och oansvarigt
att inte erbjuda test till en grupp där man visste att smittan var utbredd, menade
delegationens Håkan Wrede under ett möte med den nybildade arbetsgruppen.
Av både individuella- och samhällsskyddsskäl borde därför ett erbjudande om
test ges redan innan ett formellt beslut om uppehållstillstånd fattats. Själva testtillfället skulle dessutom fungera som ett tillfälle för rådgivning och samtal,
något som i sig kunde ha en preventiv funktion. Ett undvikande av testprogram
för grupper där man visste att smittan kunde vara utbredd riskerade dessutom
bli en jordmån för negativ ”ryktesspridning”, avslutade Wrede, något som riskerade sända fel signaler i en redan inflammerad och bitvis hätsk invandringsoch flyktingdebatt.115
Aids hade också snabbt blivit en del av en öppet rasistisk propaganda. På ett
spritt flygblad – ”Rör inte min kompis – han har aids” – karikerades en välkänd,
internationell antirasistisk kampanj samtidigt som det gjordes en direkt koppling
mellan invandrare och aids.116 I Dagens Nyheter gjorde dock läkaren Johan Giesecke en tydlig markering. Epidemiologiskt sett utgjorde svenskar smittade
utomlands ett större problem än smittade utländska medborgare som av olika
skäl rest till Sverige. Istället för att försöka gå på utseende, ursprung eller nat113 AD protokoll, 2 maj 1990. ADA F9:1. Gruppen leddes av Bo Göransson, statssekreterare vid
arbetsmarknadsdepartementet, och samlade representanter från både myndigheter (exempelvis
Statens invandrarverk, Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen) och organisationer (exempelvis
Svenska röda korset, Sveriges invandrare mot narkotika och SIOS, Samarbetskansliet för invandrar organisationer). ”Arbetsgruppen för frågor om invandrare och HIV/AIDS – Invandrargruppen”, Promemoria Arbetsmarknadsdepartementet, 9 maj 1990, ADA F9:19.
114 AD protokoll, 10 september 1990, ADA F9:1.
115 Citat från Arbetsgruppen för frågor om invandrare och HIV/AIDS, Minnesanteckningar
förda vid seminarium om HIV/AIDS och invandrare den 18–19 september 1990, ADA F 9:10.
Se även Ylva Brune, Bengt-Erik Ginsburg, Luis Abascal, Rädd för det okända. HIV/AIDS i ett
mångkulturellt samhälle (Stockholm: Brevskolan, 1990). Kuratorer inom sjukvåden var liksom Läkare mot AIDS var starkt kritiska till det sätt på hur testförfarandet (om meddelandet av ett
positivt provsvar) kunde se. Se exempelvis Margareta Strandberg, Mikael Westrell, ”Vågar flyktigar vägra genomgå HIV-test? Den press som varje HIV-positiv människa känner drabbar asylsökande i ännu högre grad”, Svenska Dagbladet 19 maj 1990. Brev från Läkare mot AIDS/Kerstin
Tunving till invandrarminister Birgit Friggebo/Invandrarverkets chef Christina Rogestam/Aidsdelegationen 12 december 1991. ADA F 9:19.
116 ”Rör inte min kompis – han har aids”, flygblad. ADA F9:19.
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ionalitet var det de välkända reglerna om försiktighet och kondom som skulle
fortsätta gälla, och det oavsett om ens parter kommit från något annan land
eller var ”blond, blåögd och uppvuxen med Pippi Långstrump och havregrynsgröt”.117
På grund av den irriterade debatten var aidsdelegationen mycket tydlig i sin
analys. ”Även om andelen personer med utländsk härkomst är relativt hög
bland de HIV-smittade i Sverige”, skrev delegationen i en utförlig promemoria
1990, ”finns idag inget som talar för att denna står för en större proportion av
smittspridningen än andra”.118 I referensgruppen arbetade man också fram ett
vägledande policydokument. ”Risk finns att hela invandrargrupper diskrimineras”, skrev gruppen i sitt förslag till gemensamt dokument. ”Alla tendenser till
en sådan utveckling måste med kraft förhindras”.119
Men även hos aidsdelegationen fanns det en viss osäkerhet inför hur man
skulle agera och vilken effekt olika typer av information skulle kunna få. När de
första statistiska uppgifterna om att andelen utländska medborgare snabbt
ökade bland de nyanmälda noterades särskilt i kallensen till delegationssammanträdet att den interna promemoria och de uppgifter som ställts samman ”inte
är att betrakta som offentlig handling”.120 I ett annat dokument beskrevs att
det när det gällde invandrare och aids också kunde råda en ”välviljans censur”
inom vissa myndigheter och inom officiell förvaltning. Det fanns med andra
ord en osäkerhet för hur olika uppgifter skulle värderas och presenteras då man
uppfattade att man genom att tala om ”hur illa det är” uppmuntra till ”främlingsfientlighet”.121 I riksdagen hävdade också moderaten Sten Andersson att
delegationens emellanåt undvikande svar kunde uppfattas som om det var ”viktigare att dölja var den ökande aids-smittan kommer ifrån än att hindra spridning”, en formulering som fick socialminister Ingela Thalén att reagera starkt
mot vad hon tolkade som ett försåtligt insinuerande. ”Det finns människor med
riskbeteenden och det finns områden som är högepidemiska”, sade hon i sitt
svar. ”Men det finns absolut inga etniska riskgrupper”. 122
Samtidigt var gränserna mellan olika begrepp och beskrivningar flytande.
Frågan om den så kallade ”importsmittan”, en term som användes i exempelvis
Socialstyrelsens officiella informationsmaterial, knöt därför an till en rad andra
ofta känsliga diskussioner där man, inte minst från svenska myndigheters sida,
Johan Giesecke, ”Omöjligt stänga gränserna för hiv”, Dagens Nyheter 2 juni 1990.
Aidsdelegationen, ”Invandrare och HIV/AIDS”. Promemoria daterad 30 maj 1990, s. 7
119 Arbetsmarknadsdepartementet, ”Förslag till policydokument”, daterat 16 januari 1991. ADA F
9:19.
120 Understrykning och fetstil i original. Delegationsledamöterna förväntades dock inte meddela
vad delegationen diskuterade under sina sammanträden innan delegationen offentliggjorde en
gemensam ståndpunkt. Att man så tydligt understryka att vissa dokument var konfidentiella var
ändå en i sammanhanget särskilt stark markering. Kallelse till delegationssammanträde 2 maj
1990. ADA F9:4.
121 Arbetsgruppen för frågor om invandrare och HIV/AIDS, Minnesanteckningar förda vid
seminarium om HIV/AIDS och invandrare den 18–19 september 1990, s. 30. ADA F9:10.
122 RD protokoll 1990/91:6, s. 154. RD protokoll 1990/91:13, s. 35.
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var orolig att man skulle bidra till diskriminering och ett förstärkande av fördomar.123 Människor med ursprung i Afrika hade också tidigt gett uttryck för att
de stigmatiserats eller förföljts på grund av aids. ”De kallade oss AIDS-smittade
och alla möjliga hemska saker som jag inte ens vill ta i min mun”, citerades en
man med ursprung i Nigeria i intervju redan 1986. ”En dag skickade de en
docka insmetad i blod adresserad till min gravida fästmö. ’Du har AIDS i magen’, stod det bland annat i brevet”. Mannen gav även svenska myndigheter en
del av skulden eftersom exempelvis Socialstyrelsen beskrivit afrikaner och deras
sexpartners i allmänhet som olämpliga för blodgivning. ”De borde ha tänkt
igenom effekterna av att peka ut ett speciellt folk som riskgrupp”.124 Även om
man inte var smittad kunde man genom människors fördomar, massmedias
rapportering och myndigheternas ibland okänsliga och okunniga språkbruk
känna sig som om man var det, menade en annan man med afrikanskt ursprung. ”Folk sätter sig inte bredvid mig i tunnelbanan. Folk undviker att skaka
hand med mig”.125
Osäkerheten förvärrades samtidigt av de svårigheter som kunde finnas också
inom många invandrargrupper när det gällde att tala öppet om sexualitet och
hiv. ”Vi kan inte gå ut till våra lyssnare direkt och säga att vi vill diskutera
HIV/AIDS”, konstaterade en företrädare för en arabiskspråklig närradiostation
i Stockholm. Istället fick man informera om hiv, om kondomer och homosexualitet i förbifarten eller i samband med programpunkter som inte direkt annonserades handla om aids.126
Den omfattande smittspridningen på den afrikanska kontinenten kunde
också tolkas som att det fanns något väsensskilt mellan kontinenterna, mellan
nord och syd. Det fanns de som explicit frågade sig om det var något med afrikaners sexualitet som gjorde dem särkskilt utsatta eller mottagliga för smitta:
Var afrikaner mer promiskuösa, hade de fler oskyddade samlag eller andra sextekniker? Resonemanget mötte samtidigt ett starkt motstånd. Det gick inte att
betrakta den afrikanska kontinenten som ett land eller afrikaner som en homogen grupp, menade de som starkt motsatte sig schabloniserade bilder av afrikaner som särskilt förknippade eller mottagliga för viruset.127
Varken invandrare, flyktingar eller afrikaner kunde heller betraktas som riskgrupper i sig, betonade också Socialstyrelsens Gudrun Winfridsson i Hiv-aktuellt
1990. Precis som bland befolkningen i övrigt handlade det istället om individer
där en del hade ett riskbeteenden, andra inte. Alla som levde i Sverige, även de
Osign., ”Importsmittan ökar”, Hiv-aktuellt nr 2–3 (1991), s. 36.
von Sivers (1986), s. 66–7.
125 Gudrun Winfridsson, ”Vi måste ta vara på invandrarnas egna kunskaper”, Socialstyrelsen informerar om AIDS nr 3–4 (1988), s. 3.
126 Arbetsgruppen för frågor om invandrare och HIV/AIDS, Minnesanteckningar förda vid
seminarium om HIV/AIDS och invandrare den 18–19 september 1990, s. 19. ADA F 9:10.
127 Se exempelvis Moussa Awounda, ”Dansen lär ut sexuellt ansvar”, Hiv-aktuellt nr 20 (1989),
s. 2-3. Gudrun Winfridsson, ”Afrikaner mot hiv”, Hiv-aktuellt nr 5 (1991), s. 6–7. R. Lusac, ”Afrikaner görs till syndabockar”, Hiv-aktuellt nr 7 (1991), s. 13–4. Kerstin Hellbom, ”Nya fördomar
oroar afrikaner”, Dagens Nyheter 29 maj 1992.
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utan tillräckliga kunskaper i svenska eller en dålig kontakt med det svenska
samhället, hade därför rätt till information för att kunna skydda sig själva och
sin partner och för att inte behöva känna en onödig rädsla.128 Infektionsläkaren
Sten Iwarson krävde en än mer tydlig förändring. I en situation när mer än
varannan nyandmäld hivsmittad var av ”utländskt härkomst” och antalet
heterosexuellt smittade svenska medborgare som smittats utomlands överstag
antalet smittade i Sverige, måste hela aidspolitiken läggas om så att man bättre
kunde nå de grupper som nu utgjorde epidemins kärna, krävde han i Dagens
Nyheter. ”Vi befinner oss i en omprövningsfas där erfarenheterna från åttiotalets
senare hälft måste utvärderas noggrant innan nya preventiva strategier kan utformas för 90-talet”.129
I sina försök att nå ut med aidsinformation försökte svenska myndigheter att
arbeta på ett liknande sätt som med andra identifierade målgrupper. Nationella
satsningar kombinerades alltså med lokala, offentliga förenings- och folkrörelseinitiativ. En stor del av den såväl skriftliga som muntliga informationen sköttes
därför av olika invandrarföreningar själva, exempelvis genom informationsträffar och närradioinslag. På grund av gruppens heterogenitet talades det också
om vikten av att forma och ”kulturanpassa” budskapet, något som dock gavs
en vidare betydelse än att informationen skulle förmedlas på olika språk. Det
betonades till exempel att skillnader i synsätt på hur man talade om sexualitet
skulle mötas med respekt och tolerans, snarare än att man skulle försöka överföra vad man från myndighetshåll beskrev som en svensk uppfattning eller
modell. ”Kan invandraren välja information som ges på ett sådant sätt att den
inte i onödan kränker hans värderingar och tro?”, frågade sig Socialstyrelsen
1988.130 Tillvägagångssättet borde därför vara flexibelt och lyhört, betonade
Socialstyrelsens aidskansli, allt för att kunna genomföra hälso- och sjukvårdslagnens intentioner utan att kränka eller diskriminera. Det behövdes en förståelse för uppfattningen att sexualiteten och sängkammaren måste få vara en
frizon där ”den svenska kulturen” skulle hålla sig på avstånd, skrev Socialstyrelsens expert explicit. ”Att tvinga vissa invandrargrupper att acceptera vår sexuella ’naturlighet’ skulle uppfattas som en kränkning av integriteten och respekten”.131
Problemet var alltså att invandrare, trots ambitionen om motsatsen, ofta behandlades som en homogen grupp snarare än individer. Begreppet användes
exempelvis relativt oreflekterat även då man valde att skilja mellan olika invandrargrupper (som i exemplet ovan) som en övergripande kategori, per definition skild från svenskar och med i grunden andra behov, värderingar och
kunskapsnivå än svenskar. Tvärtemot avsikten rymde därför diskussionen ofta
Gudrun Winfridsson, Ledare, Hiv-aktuellt nr 4–5 (1990), s. 3
Sten Iwarson, ”Hiv ofta utlandssmitta”, Dagens Nyheter 17 juni 1991.
130 Socialstyrelsen informerar om aids, nr 3–4 (1988), s. 1.
131 Luis Abascal, ”Hiv/aids i ett mångkulturellt samhälle”, i Ylva Brune, Bengt-Erik Ginsburg,
Luis Abascal, Rädd för det okända. HIV/AIDS i ett mångkulturellt samhälle (Stockholm: Brevskolan,
1990), s. 85.
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en hierarkisk dimension där invandraren ”inte bara var ’annorlunda’”, som
Anna Bredström skriver i en analys av en del av det officiella informationsmaterial om hiv och aids som vände sig till invandrare, utan ofta också beskrevs
som ”omodern” och ”efter”. Vad som uppfattades som svenskt ställdes alltså
mot det som uppfattades som icke-svenskt – individualism mot kollektivism,
rationalitet mot känslomässighet, medicin och vetenskap mot magi och tradition – en kodning som också var hårt kopplad till kön och sexualitet. Den svarte
mannens ”överdrivna” och ”aggressiva” sexualitet var en sådan könad, sexualiserad och rasifierad metafor, exemplifierar Bredström, den ”beslöjade, förtryckta, muslimska kvinnan” en annan; en bild som bidrog till att förstärka en
mer allmän uppfattning av invandrarmäns sexualitet som macho och patriarkal
än svenska män och invandrade kvinnors sexualitet som mer traditions- eller
religionsbunden alternativt mer förtryckt än svenska kvinnors. Kulturella skillnader kunde därmed ges ett sådant djup att de i praktiken inte bara försvårade
utan rent av omöjliggjorde ”varje egentligt närmande”.132
Även om Bredströms slutsats kan tyckas väl snål pekar den ändå på en mer
genomgående problematik i hanterandet av inte bara det faktum att den
svenska epidemin mot slutet av 1980-talet kom att bli allt mer lik den globala
utan också hur den svenska aidsdebatten kom att färgas av en i samtiden betydligt vidare invandrings- och flyktingdebatt. Även mer specifika svårigheter tillkom som en konsekvens av virusets fortsatta globala spridning (borde till exempel barn som adopterades rutinmässigt testas för antikroppar och vilken
konsekvens skulle ett positivt provsvar i sådant fall få för adoptionens genomförande, för barnet, för familjen) vid sidan av mer generella svårigheter kopplade till nationell hälsoupplysning, informationsspridning och motarbetande av
homofobi, sexism och rasism.133 Epidemins snabbt föränderliga demografi visade alltså tydligt att Sverige inte var isolerat och att den nationella epidemin i
allt mindre grad gick att avgränsa från den komplexa, hastigt växande globala
pandemin.
De mörka åren
Åren kring 1990 ökade antalet aidsdiagnoser i takt med att allt fler av dem som
smittats under 1980-talets första hälft kom att insjukna. 1989 nåddes en ny
toppnivå med 121 insjuknade personer, 1990 insjuknade 131 och 1991 ytterligare 137. I takt med att epidemin fortsatte kom också sammansättningen av de
sjuka att förändras. Majoriteten utgjordes fortfarande av homo- och bisexuella
män men antalet som smittats genom injektionsmissbruk ökade snabbt: gruppen utgjorde år 1991 ungefär en femtedel av alla nya aidsfall. Även antalet
132 Anna Bredström, ”’Invandrare’ i svensk hiv- och aidspolicy 1985–2005: Från kulturpluralism
till neo-assimilering”, i SOU 2006:37. Välfärdens gränser. Bidrag till utredningen om makt, integration och
strukturell diskriminering (Stockholm: Fritze, 2006), s. 88.
133 Preben Bendtsen, Lemm A. Proos, Yngve Hofvander, ”Alla adoptivbarn bör HIV-testas!”,
Läkartidningen volym 86, nr 50 (1989), s. 4408–12.
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dödsfall hade ökat stadigt under slutet av 1980-talet, från 87 år 1988 till 132 året
därpå, en siffra som därefter höll sig mer eller mindre konstant under 1990talets första år. Också bland dem som avled till följd av aids, ökade gruppen
intravenösa missbrukare och heterosexuellt smittade över tid samtidigt som
andelen homo- och bisexuella män minskade såväl relativt som absolut.134
Trots ökade kunskaper och ständigt förbättrad symtomdämpande behandling präglades den svenska aidsvården även under det tidiga 1990-talet av
många svåra överväganden, medicinska som omsorgsmässiga. Olika psykiatriska och neurologiska symtom, även akuta, tolkades exempelvis i allt högre
grad vara kopplade till infektionen.135 Allt fler smittade kvinnor och barn ställde
också nya krav på läkarnas kompetens och den svenska sjukvårdens organisation, inte minst inom förlossnings- och mödravård.136 Ett ökat antal smittande
och succesivt allt sjukare narkomaner ställde på samma sätt sjuk- och narkomanvård inför en allt mer komplex situation.137 Aids blev också allt mer en realitet inom kriminalvården, något som ställde ökade krav på flexibilitet och nytänkande då interner insjuknade – och i vissa fall dog – under tiden de avtjänande
fängelsestraff.138 Ett engagerat utvecklingsarbete hade tillsammans med ökade
kunskaper om symtombehandling inte enbart förändrat omvårdnaden och
vårdmiljön på de speciella aidsavdelningarna som öppnats. I allt högre grad
vårdades dessutom patienterna polikliniskt, det vill säga utanför sjukhuset, med
resultat att antalet inneliggande patienter trots ett ökat antal insjuknade inte
ökade så snabbt som man tidigare befarat.139 En lösning på aidsgåtan tycktes
samtidigt fortfarande var långt borta. WHO uppskattade att antalet smittade vid
decenniets slut skulle uppgå till ca 40 miljoner människor, en mångdubbling av
det redan mycket stora antal som redan smittats.140

134 Margareta Böttiger, Gunilla Eriksson, ”Aids och HIV i Sverige. Siffrorna i ett tioårsperspektiv”, Läkartidningen volym 89 nr 12 (1992), s. 963–4.
135 Jan W. Martel, ”Encefalit i samband med HIV-primärinfektion som differentialdiagnos vid
akut psykos”, Läkartidningen volym 86, nr 18 (1989), s. 1701. Birgitta Alexius m.fl., ”Tre av fyra
HIV-1-infekterade män hade subkortikala patologiska förändringar”, Läkartidningen volym 86,
nr 22 (1989a), s. 2108–11. Birgitta Alexius, m.fl., ”LSPV-vård av psykotiska, somatisk sjuka HIV1-infekterade patienter”, Läkartidningen volym 86, nr 46 (1989b), s. 4020. Björn Petrini m.fl.,
”Första fallet i Sverige av generaliserad histoplasmos hos aids-patient”, Läkartidningen volym 86,
nr 47 (1989), s. 4101–2.
136 Ann-Britt Bohlin m.fl., ”HIV-infekterade kvinnor och deras barn: smittsituation och omhändertagande”, Läkartidningen volym 87, nr 48 (1990), s. 4064–71.
137 Per O. Toråker, Lisbeth Spångberg, Pehr-Olof Pehrson, ”HIV-smittade narkomaner vid
infektionsklinik har otillfredsställda önskemål om behandling”, Läkartidningen volym 88, nr 12
(1991), s. 1069–72.
138 Barbro Holmberg, ”Kriminalvården planerar för aids”, STOFF nr 4–5 (1989), s. 23. Socialstyrelsen, Aidssjuka inom kriminalvården, SoS-rapport 1991:31 (Stockholm: Socialstyrelsen, 1990).
139 Bo Lennholm, ”HIV/aids-avdelningen på Södersjukhuset – ett experiment i omvårdnad. Unik
vårdmiljö bjuder på bättre omhändertagande av aids-patienter”, Läkartidningen volym 87, nr 48
(1990), s. 4072–80.
140 Osign., ”WHO befarar: 40 miljoner HIV-infekterade år 2000”, Läkartidningen volym 88, nr 26–
27 (1991), s. 2400.
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De medicinska och epidemiologiska utmaningarna var med andra ord fortsatt stora. Hoppet fick därför även i fortsättningen sättas till en utvecklad antiviral behandling i syfte att skjuta upp insjuknandet och minska individens smittsamhet, snarare än till en botande behandling och ett skyddande vaccin.141 Beskedet om ett antikropspositivt hivtest var därför, trots allt som förändrats till
det bättre, varken lättare att bära eller förmedla. ”Att meddela att vi funnit antikroppar mot HIV innebär att öppna en Pandoras ask”, skrev Venhälsans Eric
Sandström i Läkartidningen 1991.
Synd, skam och skuld kravlar ut tillsammans med rädslan att bli förskjuten av den man
älskar, anhöriga och arbetskamrater, rädslan att vara nedsmutsad och farlig för sin omgivning tillsammans med kunskapen om att man inte längre kan ha sexuellt umgänge som
förr och skaffa barn, tron att HIV är lika med aids och död jämsides med kunskapen om
sjukdomens långsiktiga, i nuläget obotliga, karaktär.142

De etiska frågeställningarna var komplicerade, inte minst eftersom det vid aids
till sist alltid handlade om vård i livets slutskede. Enligt Socialstyrelsen skulle
man i valet mellan att avstå från eller avbryta en livsuppehållande behandling,
alltid försöka höja patientens livskvalitet och ge full smärtlindring. I Läkartidningen skrev Roslagstullsläkaren Ove Berglund att han tolkade myndighetens
besked som att morfin eller annan smärtlindring i vissa fall borde ges även om
patientens liv därmed skulle riskera att förkortas. Men de formella riktlinjerna
var inte nog tydliga, menade han. När det gällde de svåra frågorna kring vad
som i formell mening kunde räknas som dödshjälp lämnades den behandlande
läkaren olyckligtvis utan någon tydlig vägledning. ”Att låta en människa dö –
genom att man avbryter eller låter bli att sätta in behandling – är i min erfarenhet en självklar handling i vissa situationer. Lika självklart är det att aldrig någonsin sätta in en behandling med avsikt att avbryta patientens liv”.143
Situationen var självklart värst för de sjuka och deras närmaste. Infektionen
påverkade inte bara de sjuka utan också de anhöriga, deras självkänsla och identitet. ”Jag tyckte inte att jag var något eller kunde någonting”, skrev en mamma
vars blödarsjuka son insjuknat i aids. ”Jag kände mig som en nolla i samhället.
Ständigt satt jag hemma med sjuka barn eller reste fram och tillbaka mellan
läkare och sjukhus. Det var min tillvaro i ett nötskal”. Även den egna tystnaden
som omgav sjukdomen var förlamande, destruktiv. ”Nu eller aldrig måste det
bli av, vi orkade inte längre”, motiverades familjens beslut att gå ut med sonens
141 Se exempelvis Sigurd Vitols, ”Intensiv forskning om antivirala läkemedel – en översikt”,
Läkartidningen volym 86, nr 25 (1989), s. 2383–7. Bo Lennholm, ”Dynamisk utveckling inom
forskningen om vacciner och läkemedel mot HIV”, Läkartidningen volym 87, nr 44 (1990),
s. 3628–9. Bo Öberg, ”Snar fler ’bromsmediciner’ mot HIV/aids visar översikt över läkemedelsutvecklingen”, Läkartidningen volym 88 nr 48 (1991), s. 4139–42.
142 Eric Sandström, ”Med löfte om långsiktig medicinsk och psykologisk hjälp”, Läkartidningen
volym 88, nr 4 (1991), s. 225.
143 Ove Berglund, ”Socialstyrelsen snärjd i juridiken”, Läkartidningen volym 88, nr 36 (1991),
s. 2886.
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svåra diagnos. ”Vi var helt körda i botten. Alla i familjen påverkades av problemen med sjukdom och elände, förtigande och ångest”.144
Trots att antalet sjuka hela tiden ökade, blir det paradoxalt nog inte lättare att
finna samtida röster inifrån. Kanske var smärtan alltför för stor för att viljan
och orken att dela med sig skulle bära hela vägen fram till ett publikt vittnesmål.
Kanske hade begäret efter att höra om de sjukas erfarenheter mättats, aids blivit
något inaktuellt och medialt slentrianmässigt, rent av förträngt. ”Det finns en
likgiltighet inför aids som är fullständigt obegriplig”, utbrast en frustrerad Lars
Olof Kallings sommaren 1990. ”Det här ointresset är inte rationellt”.145 Överläkaren på Roslagstull, professor Sven Britton, välkomnade dock dem som
valde att dela med sig. ”Jag trodde att jag visste hur det ska kännas att ha aids,
ty jag anser mig ha varit ett par sådana människor nära. Men så var det inte”,
skrev han i en recension av två till svenska översatta sjukdomsberättelser. ”Det
är naturligtvis mycket allvarligt för mig som läkare, ty inlevelseförmåga bör
jämte den förvärvade kunskapen vara en klinikers viktigaste egenskap. Och jag
har ändå haft chansen. Men hur värre är det ändå för alla som ännu bara har
tidningarna och TV. Hur skall de någonsin kunna begripa vilket lidande sjukdomen döljer och den storhet som därmed uppenbarar sig?”146
Avskedet blev till sist oundvikligt. I boken Sara. Paradiset är en drömlös sömn.
Dokumentär om en ung flickas död skriver en pappa utlämnade om aidsdöden och
om saknaden av en älskad dotter som först förlorats till heroinet och sen, som
konsekvens av missbruket, till hiv och aids:
Bilen körde mot huvudingången men den var stängd. Vi fortsatte mot infektionsklinikens
närmaste ingång och sedan till klinikens västra sida. Stängt på båda ställena. För att se om
jag kunde påkalla uppmärksamhet följde jag raden av sjukrum till gaveln mot södra sidan
och därifrån till Saras rum. Jag ringde på ringklockan. Inget hände. Fönstret stod på glänt.
Jag sköt upp det så att jag kunde se in. Vid Saras säng stod två sköterskor. Jag hörde Saras hastiga, ansträngda flämtande andetag och såg en orangefärgad syrgasmask lagd över
hennes ansikte. Sköterskorna fick syn på mig. En av dem öppnade dörren så jag kunde
komma in. Jag förklarade att Inger, Lena och Håkan väntade vid stora entrén och en av
sköterskorna gick för att släppa in dem.
Jag gick fram till Sara, tog hennes högra hand, kramade den, sade att det var jag, hennes pappa som kommit, frågade om hon hörde mig, såg mig. Sara visade inga tecken på
att hon märkte min närvaro.
De andra kom. Sköterskorna hämtade stolar. Inger satte sig vid Saras högra sida. Lena
vid den vänstra. De höll hennes händer, smekte dem, försökte tala med Sara. Efter en
stund stötte hon fram några korta stön frampressade med synbart desperat engagerade
krafter. Jag frågade sköterskan om jag fick ta av Sara masken för att höra vad hon ville
säga. Men det hördes inte tydligare. Saras blick var halvsluten. Hon arbetade våldsamt
med bröstet för att få luft, med över fyrtio andetag i minuten. Jag räknade dem för att
144 Vigdis Rabben, En hand att hålla i. En tonårings kamp mot AIDS (Alingsås: Förlags AB Nytt liv,
1994) s. 35, 87.
145 Gunilla von Hall, ”’Aidshotet förträngs’, Svenskens inställning bekymrar regeringens HIVexpert”, Svenska Dagbladet 20 maj 1990.
146 Sven Britton, ”När bara hoppet… rädda mitt liv – med aids”, Läkartidningen volym 89, nr 48
(1992), s. 4181.
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distrahera mig och bland mina tankar som for i mitt huvud var också att jag på nytt stod
vid min flickas gräns till livet – men förra gången var hon på väg till oss i födelsen.
Det var svårt att se och höra min flickas lidanden. Jag bad en sköterska följa med mig
utanför rummet. Där frågade jag om Sara fick morfin mot smärtorna och den ångest
hennes kämpande andnöd visade och som föreföll mig ohygglig. Sköterskan sade att hon
frågat Sara om hon hade ont och att Sara sagt att hon inte hade det. Morfin hade man
inte gett. Men Sara hade tagit sitt metadon. Jag tänkte att även om Sara inte hade fysiska
smärtor måste ångesten över att inte få luft vara värre än någon smärta.
En stund senare kom jourhavande läkaren. Jag tog upp problemet med smärtlindring
och föreslog att vi skulle sätta oss i dagrummet och gå igenom situationen. Vi gick in,
satte oss bredvid varandra på varsin ända av två små soffor. Mellan oss stod ett litet bord
med en lampa som gav ett dämpat ljus i nattvakets dunkla, nedsläckta rum. Under taket,
diagonalt från där vi satt, lyste en teve som visade en porrfilm.
Vi talade om smärtlindring och morfin. Läkaren sade att han talat med Sara ett par
timmar tidigare. Då hade hon uppfattat honom. Sagt att hon inte kände några smärtor.
Hon hade ändå bett att få Stesolid.
Läkaren frågade sedan om Saras syn på det vi måste ta ställning till; att genom morfin
lindra och korta hennes lidanden. Jag svarade med Saras egna ord: ”Jag är inte rädd för
att dö, bara att det ska göra ont”.
Därmed hade jag gett läkaren vår syn på saken och befriat honom från det etiska ansvaret. Det var dock ännu en svårighet, en teknisk sådan. Om Sara skulle få morfin måste
man vänta till morgonen, då metadonet gått ur kroppen. Jag menade att då skulle hon
plågas in i det sista. Efter någon eftertanke kom läkaren fram till att man kunde öka metadondosen och ge henne den intravenöst.
Läkaren sa åt sköterskorna att utföra detta och lämnade oss. Sara andades fortfarande
tungt och häftigt men det lättade något undan för undan. Hon började ge ifrån sig stötande ljud som tyckes hon vilja säga något. Jag tog bort syrgasmasken, sade namnen på
oss som var där och jag hälsade från Åssie. Sara stötte med en yttersta ansträngning fram
en mening som jag uppfattade:
– Jag älskar er!
Jag sade till de andra att jag hört Sara säga detta, men blev så överväldigad av känslor
att jag måste lämna rummet. När jag kom tillbaka hade Sara slappnat av något. Tappade
ibland ett andetag samtidigt som hon blev alldeles lugn, innan hon åter började arbeta
med bröstkorgen för att få luft.
Hon började sedan rossla. Sköterskan sade att hon skulle ge henne vätskedrivande
medel. Hon motiverade detta med att Sara fått det tidigare, med bra resultat. När sköterskan gett henne det lämnade hon oss ensamma med Sara. Inger märkte efter en kort
stund att Sara gjort på sig. Jag ringde efter sköterskan som bad oss gå ut i korridoren medan Sara tvättades. Vi han knappt lämna rummet förrän sköterskan kom efter oss och
sade att det blivit för mycket med ansträngningen och att Sara var på väg att sluta.
Vi gick in. Sara hade stelnat till. Ögonen kunde bara anas under de nästan helt slutna
ögonlocken. Munnen var öppen. Hon andades inte längre. Kramperna och den intensiva
hävningen av bröstet var borta. Allt hade blivit stilla.
Jag satte mig på stolen vid Saras sida och höll hennes hand. Kände en svag, snabb
puls som försvann. Den förut varma, arbetande kroppen svalnade hastigt. Vi smekte
Sara, talade till henne.
Jag bad sköterskan känna efter Saras puls, men inte heller hon fann den. […]
Vi lämnade Sara och gick in i personalrummet medan sköterskorna tog hand om
henne. Inger och jag satte oss i den vänstra soffan där läkaren suttit när vi bestämde om
Saras död, Lena och Håkan i den högra. Lena snyftade i hans famn. Jag höll om Ingrids
axlar, kände hur hon också skakade och jag spände mig för att inte förlora fattningen.
Håkan smekte Lena och jag tänkte att det var bra att han kommit med. På bordet stod
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det ett ljus som jag tände. Efter en stund kom en sköterska. Vi gick in i Saras rum. Sköterskan sade att vi skulle stänga dörren efter oss när vi lämnade det.
Sara låg med händerna korsade över magen. Huvudet var upphöjt och hakan stöttat
av ett förband. Ansiktet belystes av ett ljus på bordet till höger om henne.
När jag kom till henne på eftermiddagen hade hon stirrat mot mig med uppspärrade
ögon och pupiller frigjorda från ögonlocken och gett mig intrycket av att befinna sig i en
oerhörd skräck.
När hon nyss dog framför mig och jag satt vid hennes sida och allting stannade upp
och hennes huvud låg tätt vridet mot mig var munnen öppen, rund, med tänderna skymtande i överkanten och ögonen halvt dolda av ögonlocken och de utstrålade död, stelhet,
att de inte längre såg denna världen.
Nu var munnen och ögonen slutna.147

3.2 Kampanjer 1989–1992
Från att hiv och aids under ett par år funnits i den svenska samhällsdebattens
absoluta centrum, tappade alltså epidemin mot slutet av 1980-talet allt mer av
sin mediala och kulturella attraktionskraft, över tid överskuggad av omvälvande
omvärldshändelser och andra, som det uppfattades, mer brännande samhällsfrågor.
Under det tidiga 1990-talet skulle också aidsdelegationens informationsarbete komma att förändras. Den kritik som riktats mot de tidigare kampanjerna
– att de hade haft oklara informationsmål, bristande konkretion i genomförandet och svåröverblickbara informationseffekter – hade också hotat delegationens status som det svenska aidsarbetets mest självklara och enande aktör. De
framtida informationsinsatserna skulle i fortsättningen präglas allt mindre av
breda upplysningskampanjer, skrev också delegationssekreteraren Håkan Wrede
i ett internt PM hösten 1989. Man skulle istället satsa på mer riktade insatser,
dels för att kunna nå de grupper man främst ville påverka, dels för att den nationella informationen skulle kunna fungera som ett understöd till det viktiga
regionala och lokala informationsarbetet. Behovet av nationella informationsinsatser skulle därför finnas kvar under lång tid framöver, fortsatte Wrede,
”kanske flera generationer”. Som en markering i förändringsarbetet var dock ett
byte av reklambyrå att föredra. ”Avtalet med Ted Bates AB bör inte förlängas”,
skrev Wrede explicit. ”Detta oavsett att vi är nöjda med samarbetet”. 148 Strax
därefter påbörjades en ny upphandling dit sammanlagt åtta av de större byråerna bjöds in. I en utförlig offertförfrågan underströks vikten av långsiktighet och
att hotbilden borde tonas ned till förmån för, som det formulerades, ”möjligheterna att hantera HIV-faran, och vårda kärleken, bejaka sensualismen, erotiken och glädjen i sexuallivet”. Aidsdelegationens välkända namn lyftes fram
147 Bengt Johansson (pseudonym), Sara. Paradiset är en drömlös sömn. Dokumentär om en ung flickas död
(Stockholm: Exit Bokförlag, 1997), s. 122–7. Boken är del 3 i serien om Sara. De första två delarna publicerades 1987 respektive 1992.
148 Håkan Wrede, ”Fortsatta informationsaktiviteter angående HIV/aids genom masskommunikation”, 18 september 1989, ADA F 9:20.

377

som en resurs. Önskemålen om vad kampanjförslagen skulle innehålla preciserades också i detalj, inklusive en skrivelse om att upphovsrätten till de idéer,
skisser och textförslag som lämnades i offerterna – alltså även i de anbud som
inte gick vidare – skulle tillfalla delegationen för att därefter kunna användas
fritt i det kommande informationsarbetet. Offertförfrågan utmärktes med andra
ord av en betydande självsäkerhet. På grund av upphovsrättsfrågan och den,
som det uppfattades, låga ekonomiska ersättningen för att delta i anbudsförfarandet, avböjde flera av de inbjudna annonsbyråerna att svara, alternativt att
presentera sina förslag muntligen. Någon övergripande bedömning av offerternas inriktning är därför inte möjlig att göra, men i slutändan kontrakterades två
av de tävlande för huvuddelen av de kommande årens kampanjer: Annonsbyrån
Garbergs och BöttigerRafsted&Oscarsson Reklambyrå AB (B.R.O.). Gemensamt för de två vinnande bidragen var att de starkt betonade en önskan att
pröva nya vägar och nå nya målgrupper. Argumentationen kan visserligen ses
som ett led i annonsbyråernas försäljningsstrategi då formuleringarna både låg
nära offertinbjudan och samtidigt var ett sätt att försöka sticka ut och markera
sin ambition. Men även delegationen hade ett tydligt intresse att genom valet av
annonsbyrå visa att man både ville och kunde förnya sig, inte minst för att bemöta den kritik som förekommit i den offentliga debatten.149
Detta kapitel syftar därför till att beskriva delegationens nationella informationskampanjer, deras innehåll, tilltal och budskap och samtidigt relatera dem till
en snabbt föränderlig omvärldssituation. Hur kom kampanjernas målsättning
och genomförande att förändras mer konkret jämfört med tidigare kampanjer,
på vilket sätt anpassades exempelvis kommunikationsmetoder, medieval och
informationsmål till den nya situation och nya tid som rådde? Och vilken funktion skulle kampanjerna komma att få inte bara för det informationsarbetet utan
också för aidsdelegationen, för dess legitimitet som samlande kraft i det nationella aidsarbetet?
Det egna ansvaret: ”Vi kan inte skydda dig. Men det kan du”
I det nya informationsarbetet ville aidsdelegationen bryta tystnaden kring aids.
Vårkampanjen 1990 skulle innebära en nystart, ett startskott för en ny medvetenhet om att smittan fortfarande spreds både i Sverige och utomlands. Budskapet var enkelt. ”Aids är här för att stanna. Du bestämmer själv riskerna för
att just du ska drabbas”, skrev den ansvariga annonsbyrån Garbergs i en presentation i delegationens egen publikation Just nu, en enklare tidning i tabloid-

149 Aidsdelegationen, ”Offertförfrågan”, ADA F 9:20. B.R.O., ”Offert”, ADA F 9:20. Brev från
Sören Blanking AB till Håkan Wrede, 7 oktober 1989, ADA F 9:20. Brev från Bo Aggerborg AB
till Håkan Wrede, 17 november 1989, ADA F 9:20. Trots Wredes kommentarer hörde dock även
Ted Bates till de formellt inbjudna och byrån lämnade även en relativt omfattande offert.
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format som 1990 utkom halvårsvis som en ersättning för den tidigare, mer
påkostade, Kampen mot AIDS.150
Även annonserna präglades av en ny enkelhet och ett mer direkt språkbruk.
”Man får inte aids av att vara bög. Lena vet”, var exempelvis rubriken på en av
de fem annonser som publicerades dagarna efter varandra i slutet av mars i ett
tjugotal av de större svenska dagstidningarna.
Vare sig du är kvinna eller man, homosexuell eller ej, så kommer AIDS att påverka dig
resten av ditt liv. Risken att smittas har inget att göra med vem du är, utan vad du gör.
Det finns inget vaccin som skyddar. Ingen medicin som botar. Bara ditt eget förnuft. Du
vet redan hur du blir smittad. Ett oförsiktigt samlag kan räcka. Vad du gör på semestern i
Spanien, på hotellrummet i Göteborg, på bordellen i Bangkok eller på gayklubben i
Hamburg är inte bara din ensak, utan också ditt ansvar. Hur stor risk du vill ta bestämmer du själv. Vi kan inte skydda dig. Men det kan du.151

Budskapet underströks än tydligare i annonskampanjens startannons, ”Vi
kommer att tala om AIDS i 200 år. Får vi be om din uppmärksamhet i 30 sekunder?” Aids var här för att stanna, slog annonsen fast. ”Oavsett om du är
hetero-, homo-, eller bisexuell, så kommer risken att drabbas påverka dig resten
av ditt liv. Innan ett effektivt vaccin eller botemedel kommit fram, och är tillgängligt för alla, kan du redan vara död. Av ålder, sjukdomar, olyckor eller av
AIDS. Det sista alternativet kan du undvika själv. Du vet redan hur du blir
smittad. Ett oförsiktigt samlag kan räcka”.152 Den självreflekterande ansatsen
underströks ytterligare i kampanjveckans avslutande annons – ”Kan du skydda
dig mot AIDS? Ja eller nej?” – en annons uppbyggd kring en rad påståenden.
”Klarar du AIDS-testet?”, frågade annonstexten.
Risken att drabbas av AIDS kommer att påverka dig resten av ditt liv.
Vi saknar vaccin som skyddar.
Vi saknar medicin som botar.
Det är omöjligt för dig att se om en människa är smittad.
HIV kan smitta vem som helst.
Ett oförsiktigt samlag kan räcka. Hur stor risk du tar bestämmer du själv.
Du kan skydda dig själv.
Du sitter med facit i handen. Svaret är ja på samtliga frågor. Svarade du nej på flera av
dem, så bör du kanske överväga ett riktigt HIV-test. AIDS är här för att stanna. Testa
dina vänner! Ju fler som kan det du kan nu, desto mindre är risken för dig själv. Sprid din
kunskap istället för HIV. Vi kan inte skydda dig. Men det kan du.153

150 Kontaktrapport Garbergs, 9 januari samt 17 januari 1990, ADA F 9:21. Garbergs, ”Aids är här
för att stanna”, Just nu mars (1990), s. 15.
151 Expressen 21 mars 1990.
152 Östersundsposten 19 mars 1990.
153 Aftonbladet 23 mars 1990.
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Bild 3:2. Affisch/annons Aidsdelegationen (1990).
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Budskapet i den stora vårkampanjen 1990 var alltså att aidsdelegationen
skulle uppfattas som den som – på folkets uppdrag – sade sanningen om hiv
och att risken för att smittas inte berodde på beteende, inte sexuella identitet.
Annonserna ville alltså betona att delegationen inte lade sig i vem man var.
Avsikten med det individualiserade tilltalet var istället att jag skulle reflektera
över mitt eget beteende, på de val och de risker som just jag tog, något som
ytterligare underströks av den devis som avslutade varje annons: ”Vi kan inte
skydda dig. Men det kan du”.154
Den omfattande annonseringen – där man inte bara satsade på rikspress
utan också annonsering i ett stort antal lokaltidningar – förstärker också intrycket att man verkligen ville framstå som hela svenska folkets aidsdelegation.
Längst ned på alla annonser, under aidsdelegationens logotyp, tillkom också
texten ”På uppdrag av svenska folket”, tryckt med versaler i fetstil. Av arbetsmaterialet framgår det dock att texttillägget var starkt omdiskuterat. Delegationskansliet ansåg att textraden var onödig men annonsbyrån framhävde under
annonsarbetet att det var viktigt att kampanjen skulle öka människors ”tilltro”
och ”sympati” för delegationen.155 Det tycktes alltså finnas en uppfattning om
att inte bara epidemin blivit allt mindre uppmärksammad, rent av bortglömt,
utan även att delegationens status var mer allmänt ifrågasatt. Kampanjen skulle
därför, förutom att ånyo öka uppmärksamheten och medvetenheten kring hiv
och aids, också bidra till att stärka delegationens legitimitet. Även beslutet att
låta en bild av Sighsten Herrgård fånga intresset i kampanjens inledande annons
vittnar om en viss osäkerhet. För utöver det faktum att bilden i sig ökade annonsens uppmärksamhetsvärde – Sighsten Herrgård hade avlidit i slutet av
november 1989, bara några få månader innan kampanjen drog igång – är det
troligt att man genom att använda Sighsten Herrgårds välkända namn och goda
rykte ytterligare ville förstärka aidsdelegationens status, dess allmänna anseende
och mediala laddning.156

154 Redan i Garbergs offert från senhösten 1989 var analysen klar. ”Alla vill undvika en Aidsepidemi. Men i Sverige räknar vi ofta med att myndigheterna ska skydda oss och förbjuda det som är
farligt. Men med Aids fungerar det inte. Det hänger på oss alla om vi ska kunna förhindra att
epidemin får fotfäste. ’Myndigheten’ som ska skydda oss är vi själva. Delegationen är ett sekretariat som bara gör en del av jobbet. Därför ska vi tala om att Aids-delegationen samlar information, bevakar utvecklingen och informerar svenska folket på uppdrag av svenska folket. På så sätt
får vi fler som lyssnar”. Garbergs, ”Offert”, ADA F 9:20.
155 Kontaktrapport Garbergs, 9 januari samt 17 januari 1990, ADA F 9:21. ”Delegationens arbete
är hela svenska folkets ensak”, skrev förtydligade också annonsbyrån den avslutande devisen när
kampanjen presenterades officiellt. Garbergs, ”Aids är här för att stanna”, Just nu mars (1990),
s. 15.
156 Den bild som användes var ett fotografi från firandet av Sighsten Herrgårds 46-årsdag i januari 1989. Av arbetsmaterialet till kampanjen framgår det att delegationskansliet lade ned en hel del
arbete på att få tillåtelse till att använda bilden i sin kampanj, bland annat togs direktkontakt med
Sighsten Herrgårds närmsta familj. Sighsten Herrgård hade under sin livstid valt att inte medverka
direkt i aidsdelegationens informationsarbete utan samarbetade istället med andra organisationer,
i första hand Noaks Ark-Röda Korset. Kontaktrapport Garbergs, den 24 januari, 30 januari samt
2 februari 1990, ADA F 9:21.
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Strategin var möjligen något mer subtil i den efterföljande kampanjen ”Privata frågor”, genomförd som en tremånaders annonskampanj i de stora kvällstidningarna våren 1990. I arbetsmaterialet beskrevs dock kampanjen öppet som
”en kanal” för att kunna kommunicera aidsdelegationens ”syn på aktuella aidsföreställningar”. Annonseringen byggde på ett antal fabricerade frågor som
förespeglades komma från svenska folket och som delegationen genom kampanjen valde att besvara: ”När kommer aids-vaccinet?”, ”Har jag smittat min
familj?” och ”Är unga killar säkrare?” Men trots mycket arbete och en omfattande publicering kom inte kampanjen att svara upp mot de högt ställda förväntningarna. Det mediala genomslaget blev begränsat och uppmärksamheten
sjönk efterhand dramatiskt i de mätningar som gjordes.157
Vid sidan av de massmediala kampanjerna togs det våren 1990 även fram
material avsett för mer lokal distribution, i första hand till personal inom landsting, kommuner, skolor etc. Tanken var att genom att erbjuda färdiga informationspaket (bestående av affischer, OH-bilder, faktaunderlag etc.) skulle informationen kunna fördjupas och anpassas efter olika publiker och sammanhang.
Men av språkbruket att döma var synen på dem som skulle förmedla respektive
nås av informationen fortfarande relativt instrumentell. Informationsriktingen
var tydlig: från ”AIDS-delegationen”, via ”vidareinformatörerna” till ”slutkunden”.158 Trots den kritik som riktats mot delegationen om att man exkluderade
övriga aktörer, deras önskemål och kunskaper och trots att man bytt annonsbyrå var det med andra ord svårt att snabbt förändra det sätt på informationsarbetet organiserades och informationsmaterialet producerades, distribuerades
och kommunicerades.
Hösten 1990 kom aidsdelegationens informationsuppdrag att breddas ytterligare. ”Hiv är ju inte bara ett virus”, skrev Håkan Wrede i ett informationsbrev
som gick ut i broschyren ”Privata frågor” som var en bearbetning av vårens
annonssatsning avsedd för vidareinformatörer och övriga intresserade. ”Det
handlar om våra relationer, vår syn på sex och samlevnad, om hur vi beter oss
mot våra medmänniskor”.159 På ett tydligare sätt än tidigare skulle relationer
sättas i fokus för kommunikationen, som dock fortfarande byggde på att genom kunskap förändra attityder för att på så sätt åstadkomma ett förändrat
beteende: att veta, att känna och att göra som det beskrevs i ett internt strategidokument.160 Att upprätthålla en laddning av oro eller en känsla av hot uppfat157 För citat, se kontaktrapport B.R.O. 12 juni 1990, ADA F 9:21. För frågor, se Aidsdelegationen, ”Privata frågor”, broschyr (Stockholm: Aidsdelegationen, 1990), HIVDOK B 90:87. För en
bredare presentation av kampanjen, se B.R.O., ”Privata frågor”, Just nu mars (1990), s. 14. Det
dock tänkt att kampanjen skulle produceras tillsammans med några av de större organisationerna,
i första hand Noaks Ark-Röda Korset och dess telefonjour. Men arbetet gnisslade redan från
början betydligt och till slut kom alla annonstexter att utformas av delegationskansliet och B.R.O.
Diskussionerna kring de planerade organisationssamarbetena kan dock bara följas mycket schematiskt i de kontaktrapporter som upprättades av B.R.O. under perioden januari–april 1990.
158 PM ”Lokal-kit Töreboda”, ADA F 9:21.
159 ”Privata frågor”, broschyr, Aidsdelegationen (1990), HIVDOK B 90:87.
160 PM Garbergs, ”Aidsdelegationen. Kampanjstrategi hösten 1990”, ADA F 9:21.
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tades också som helt centralt för att aids skulle få tillräcklig uppmärksamhet.
”Risken för att smittas är mindre än vad allmänheten tror”, skrev reklambyrån
Garbergs i ett internt dokument som drog upp linjerna inför höstens kampanj,
”men kortsiktigt ska vi fortsätta låta den uppfattningen kvarstå”.161 I den
kampanj som startade i början av november 1990 var också känslan av hot både
påtaglig, accentuerad och starkt individualiserad, som i annonsen ”Vad säger
man? Förlåt?”.
Snudda vid tanken.
Vad skulle du säga? Vem skulle du skylla på? Ingen smittas frivilligt och ingen smittar
någon annan med flit.
Hur HIV kommer att påverka din syn på livet, kärleken och sexualiteten bestämmer
du själv.
Glöm vaccin som skyddar. Glöm medicin som botar. Och tro aldrig att du kan se
vem som är smittad. Den som nyligen smittats vet inte ens om det själv.
Om ett oförsiktigt samlag är värt risken kan bara du bestämma. Låt inte lusten lura
förnuftet.
Bestäm dig här och nu.162

Även den inledande annonsen ”Klara, färdiga, gå” bilden mörk, ödesmättad
och dramatisk med ett tydligt fokus på individen genom annonsernas direkta
tilltal. ”Hur kommer det att gå för dig?”, inleddes annonstexten, visade en bild
på en grupp konfirmander på väg ut i livet. ”Vare sig du är ung eller gammal,
homosexuell eller ej, så kommer HIV att påverka din syn på livet, kärleken och
sexualiteten. Risken för att smittas har inget att göra med vem du är, utan vad
du gör”.163 Det bärande budskapet var alltså att risken för att smittas inte berodde på vem man var utan på vad man gjorde, och att man måste bestämma
sig här och nu. Samtidigt innehöll annonserna inte några explicita anvisningar
om hur man som individ skulle gå tillväga om man ville minska risken för att
smittas, exempelvis ett råd om att använda kondom. Istället fokuserade de på
de val man stod inför, om det var ”värt risken”, att man inte skulle låta ”lusten
lura förståndet”, något som åtminstone indirekt kopplade eventuell smittöverföring till brist på kontroll, förstånd eller omtanke.
Den tidigare devisen ”På uppdrag av svenska folket” hade i höstkampanjen
ersatts av ”Vi kan inte skydda dig. Men det kan du”, en text som upprepades i
kampanjens alla annonser, placerad direkt under delegationens logotyp. Det var
i sig ytterligare en förstärkning av både det individuella ansvaret men också
laddningen av att det var ens egna brister som orsakade eventuell smittspridning och ohälsa. Kampanjen var denna gång begränsad till ledande rikspress,
viss TV-reklam och veckopress under början av 1991. En skillnad från tidigare
var också att ordet ”HIV” nästintill uteslutande användes i annonsernas löpande text. Ordet ”AIDS” reserverades istället för aidsdelegationens röd-vitKontaktrapport Garbergs 16 maj 1990, ADA F 9:21. Fetstil i original.
Aftonbladet 20 november 1990.
163 Aftonbladet 7 november 1990.
161
162
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Bild 3:3. Affisch/annons. Aidsdelegationen (1990).

svarta logotyp, en symbol som i det interna arbetsmaterialet börjat beskrivas
som en ”central budskapskomponent”.164 Relationen mellan kampanjernas budskap och aidsdelegationen som varumärke skulle alltså förstärkas och börja
fungera som ett budskap i sig själv, något som delegationen också tidigare
framhållit. ”Vår bedömning är att AIDS-delegationens logotyp hittills fungerat
som en mycket stark och tydlig signal i kommunikationen”, skrev delegationens
i sin offertförfrågan hösten 1989. ”I den kommande informationsverksamheten
tror vi att logotypen kan fungera mer självständigt och i sig själv utgöra en tillräckligt stark och tydlig påminnelse om HIV/aids-faran. Vi är särskilt intresserade av att få kreativa lösningar där logotypen utnyttjas som en väsentlig del av
helhetslösningen. I kombination med korta slagkraftiga budskap tror vi att man
genom detta kan uppnå en rak och effektiv kommunikation”.165
Mot slutet av 1980-talet hade som redan nämnts den så kallade ”utlandssmittan” börjat uppmärksammats som ett allt större och växande problem, inte
minst i massmedia. Debatten gällde inte främst svenska medborgare som smittats under utlandsresor, utan människor som invandrat och smittats redan in164 Kampanjens huvudmedium var alltså dagstidningar även om de under vintern följdes upp av
olika TV-inslag vilka förutom i SVT:s ”Anslagstavlan” sändes i reklampauserna i TV3 och TV4
under december 1990 (reklamkanalerna var kabelbundna och kunde därför ses av ungefär halva
befolkningen). Kontaktrapport Garbergs 12 september, 20 december 1990, ADA F 9:21. Se även
Kontaktrapport B.R.O. 23 november 1990, ADA F 9:21.
165 Aidsdelegationen, ”Offertförfrågan”, ADA F 9:20.
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nan ankomsten till Sverige. Tillsammans med en allt mer infekterad invandringsdebatt ledde den snabba ökningen till en oro för att hiv och aids skulle
kunna börja användas i främlingsfientliga syften. ”Hur ska vi kunna berätta för
svenska ungdomar om faran för HIV-smitta i sexuella relationer med människor från andra länder – utan att det blir diskriminering?”, citerades Håkan
Wrede i Just nu hösten 1990. ”Hur ska vi bekräfta att hälften av de nyrapporterade HIV-fallen består av invandrare och flyktingar – utan att ge ytterligare
näring åt rasismen?”166 Aidsdelegationen måste snabbt börja arbeta ”proaktivt”
underströks det i ett strategidokument senvåren 1990.167 Att informera om risken att smittas utomlands var sannolikt den ”största utmaning som man idag
kan ge sig in i beträffande information om HIV/aids”, skrev Håkan Wrede lite
senare. ”Uppgiften måste klaras med alla avvägningar utan att det blir tandlöst
och utslätat”.168 Istället för att fokusera på att smittspridningen var mer utbredd
i utlandet än i Sverige skulle kampanjerna i fortsättningen betona att smittspridningen var global, att smittan fanns ”överallt” och att det gällde att skydda sig
oavsett var man befann sig.169
Diskussionen kring smittrisker och invandring visar alltså att delegationen
även under det tidiga 1990-talet aktivt och i första hand genom de nationella
informationskampanjerna, försökte gripa in i och forma inte bara den svenska
aidsdebatten utan också hur denna debatt var direkt relaterad till en vidare samhällsdebatt. På ett tydligare sätt än tidigare skulle också aidsdelegationen förstärkas som avsändare – delegationens namn och logotyp skulle till och med
formas som ett budskap i sig själv – samtidigt som det individualiserade inslaget
förstärktes. Den starka betoningen av det egna ansvaret, att man hade ett val,
kunde dock leda till en glidning emot att man som smittad hade sig själv att
skylla och att man, om än kanske bara för ett ögonblick, släppt kontrollen och
låtit ”ett enda oförsiktigt samlag” förstöra inte bara sitt eget liv utan i värsta fall
även andras.
Kondomnormalisering: ”Blixtförälskad”, ”Interrail” och ”Oh-la-la”
Parallellt med att individens eget ansvar lyftes fram och förstärktes genom en
fortsatt stark hotbild gavs även ökad uppmärksamhet åt metoder med vilka
individen kunde skydda sig från att smittas. B.R.O. fick därför i uppdrag att
parallellt med de annonser som betonade det egna ansvaret, arbeta fram en
”kondomkampanj” som skulle ”avdramatisera” kondomen och ”peka på ett
konkret alternativ, säkrare sex”. Kampanjen skulle alltså fungera som ett komplement till de övriga kampanjerna, dels som en påminnelse om att hiv fortfa166 Stig Linnell, ”Varje oförsiktigt samlag är en risk. ’Inte bara i utlandet’”, Just nu november
(1990), s. 2.
167 PM Garbergs, ”Aidsdelegationen. Kampanjstrategi hösten 1990”, ADA F 9:21.
168 Brev från Håkan Wrede till Sten Iwarson, 6 maj 1991, ADA F 9:28.
169 Stig Linnell, ”Varje oförsiktigt samlag är en risk. ’Inte bara i utlandet’”, Just nu november
(1990), s. 2. Citat från Kontaktrapport Garbergs 14 juni 1990, ADA F 9:21.
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rande spreds, dels för att på ett mer distinkt sätt visa en konkret och realistisk
utväg: att alltid använda kondom.170
Under arbetsprocessen prövades ett flertal olika annonsutföranden. På
B.R.O. fastande man till sist för ett minimalistiskt koncept där olika motiv
byggdes upp av olikfärgade kondompaket mot vit bakgrund, kompletterade av
en enkel rubrik och en kortfattad annonstext. Av kontaktrapporterna framgår
dock att delegationskansliet föredrog ett annat förslag med suddiga och mer
skissartade bilder där det inte så explicit framgick att det var just kondomer som
annonserna exponerade. Men annonsbyrån stod på sig. För att budskapet inte
skulle missuppfattas var det helt avgörande att betraktaren omedelbart uppfattade att bilderna visade kondomer. Associationerna fick inte leda fel, menade
man, till att bilderna var uppbyggda av ”stolpiller, magnecyl eller annat”.171
De färdiga annonserna hade också en mycket hög teknisk kvalitet i starka
färger där till och med kondompaketens varumärken var lätta att urskilja. Grafiskt var de väl sammanhållna, även om såväl motivbild som annonstext växlade. Längst ned på alla bilder fanns aidsdelegationens logotyp tryckt i rött, en
logotyp som i de i övrigt starkt avskalade annonserna framträdde tydligt. Medievalet utgjordes av helsidesannonser i kvälls- och veckopress samt nationell
utomhusaffischering på stortavlor och reklampelare. Annonserna trycktes dessutom upp som påkostade affischer i A3-format för vidare distribution till vårdcentraler, skolor, myndigheter etc.172
Kampanjen riktade sig alltså till en brett definierad allmänhet. Motiv och
media anpassades dock efter den grupp man med en viss annons önskade nå. I
annonsen ”Blixtförälskad”, publicerad i ungdomstidningen Frida, visades ett
rött hjärta genomskjutet av en svart pil. ”Förälskelsen är underbar. Och plötslig.
Förnuftet avgör inte vem du blir tokförälskad i. Bara vilka risker du tar. HIVsmitta syns inte. Skydda dig”.173 I en annan annons, ”Interrail” var målgruppen
ungdomar på väg ut i Europa, på väg ut i livet. ”Världen ligger öppen. Spännande möten. Men ta inte risken. I många länder är HIV och aids vanligare än i
Sverige. Du kan inte se vem som är smittad. Så skydda dig”.174 Några annonser
var än mer snävt målgruppsinriktade. ”Kungen på dansgolvet”, riktades exempelvis i första hand till killar mellan 18 och 24. ”Musiken flödar. Stämningen är
på kokpunkten. Det blir lätt mer än bara dans. Men ta inte risken. HIV-smitta
syns inte. Så skydda dig”.175 Annonsen ”Hemliga sidor” publicerades exklusivt i
svenska herrtidningar och apropå aktuella händelser – som fotbolls-VM i Italien
– släpptes även annonsen ”Nya spelregler” där bilden var uppbyggd av kondo-

170 Jfr B.R.O., ”Offert”, ADA F 9:20. Citat från Kontaktrapport B.R.O. 12 juni 1990, ADA F
9:21.
171 Kontaktrapport B.R.O. 23 januari 1990, ADA F 9:21.
172 Kontaktrapport B.R.O. 21 maj samt 12 juni 1990, ADA F 9:21.
173 Frida nr 13 (1990).
174 Veckorevyn nr 24 (1990).
175 Teknikens värld nr 13 (1990).
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mer i den italienska flaggans färger.176 Några annonser hölls mer allmängiltiga,
som ”Älskar, älskar inte”, publicerad i bland annat Aftonbladet. ”Kärleken är
underbar. Men blind. Och vem som helst kan vara HIV-smittad. Även den du
älskar. Så ta inte risken. Skydda dig”.177 Kampanjens bredast publicerade annons, ”Man till man”, riktade sig dock explicit till män som hade sex med andra
män. ”Möten män emellan. Spänning. Passion. Men ta inte risken. Skydda dig.
HIV syns inte”.178
Kampanjen sattes alltså fokus på själva kondomen, inte på viruset eller sjukdomen, även om ordet hiv nämndes i de flesta av annonstexterna. Till skillnad
från tidigare kampanjer valde man inte enbart att skriva ordet kondom utan
även att visa kondomer i bild. Hela annonskonceptet byggde på att kondomer
och kondomförpackningar användes i överflöd, fantasifullt sammansatta till
associationsrika bilder kompletterade av en rubrik och en kortare annonstext.
Även aidsdelegationens logotyp lyftes fram som ett budskap i sig, alltid lika
närvarande som tydlig avsändare i botten av annonserna som ett sätt att inte
enbart ladda delegationssymbolen utan också hålla samma de olika kampanjer
som löpte parallellt.
Internt beskrevs kampanjen som mycket lyckad. Speciellt bland de yngre
målgrupperna hade många uppmärksammat och uppskattat kampanjen och
dess kondomvänliga budskap. Kampanjen väckte även en viss uppmärksamhet
utomlands, något som på B.R.O. ledde till en diskussion om möjligheten att
lansera konceptet internationellt.179 I ett brev tackade också ambassadören i
Warszawa för de mycket ”slagfärdiga” annonserna som när de visats upp för
polska parlamentariker och religiösa företrädare sades ha fått ”mycket positiva”
reaktioner.180 Även på ambassaden i Bern hade man mött många positiva reaktioner och önskade sig därför få sig tillsänt fler affischexemplar.181 Den franska
ambassadören i Stockholm var dock inte lika positiv. I ett syrligt formulerat
brev till den socialminister Ingela Thalén, uttryckte ambassadören sin förvåning
och besvikelse över en av affischerna. ”På avstånd ser det ut att vara en affisch
gjord för att locka turister till Frankrike och dess huvudstad under sommaren”,
skrev ambassadören i brevet.

Lektyr nr 6 (1990).
Aftonbladet den 23 april 1990.
178 Annonsen publicerades exempelvis i Expressen 5 maj 1990, Året runt nr 29 (1990) och Reporter
nr 9 (1990).
179 Kontaktrapport B.R.O. 12 juni 1990, ADA F 9:21.
180 Brev från Sveriges ambassad i Warszawa till aidsdelegationen/socialdepartementet, 22 oktober
1990, ADA F 9:27. Brevet skulle kunna tolkas ironiskt om inte ambassaden lite senare bad om
ytterligare affischer, bland annat några till ambassadören personligen. Några av bilderna publicerades också senare i en artikel i den polska versionen av Playboy (där också den svenska ambassadören intervjuades), ett uppmärksammande som ambassadören beskrev som ett ”första steg”
och en ”informationsframgång”. Brev från Sveriges ambassad i Warszawa till Socialdepartementet, 15 februari 1991, ADA F 9:28.
181 Brev från Sveriges ambassad i Bern till Socialdepartementet, 14 september 1990, ADA F 9:27.
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När man närmar sig mer ser man ordet AIDS skrivet med stora bokstäver, och man förstår att Eiffeltornet består av ett antal kondomförpackningar. Med liten stil står det sedan
längst ned på affischen att man bör använda kondom. På helsidor i vissa tidningar kan
man se samma bild åtföljd av en liten historia som insinuerar att det bästa vore att stanna
hemma i Sverige, om inte, i alla fall använda kondom. […] Jag skulle vara mycket tacksam
om Ni ville ha vänligheten att be AIDS-delegationen och reklambyrån som sprider dessa
bilder att använda sig av andra teman, mindre benägna att genom sin klumpighet, uppröra mina landsmän här i Sverige.182

Den starka franska reaktionen väckte en viss uppmärksamhet i massmedia.183 I
sitt svar försäkrade dock Thalén att avsikten inte hade varit att utpeka något
speciellt land utan istället skapa medvetenhet om riskerna med ett ”oförsiktigt
sexuellt beteende” vid utlandsvistelse, vart man än åkte.184 Det var emellertid
inte enbart bilder av Eiffeltornet som kunde tolkas på olika sätt, som en stolt
nationalsymbol eller som något mer allmänt representerande resande, semester
och nya, spännande (möjligen erotiska) äventyr. Även bland svenskar kunde
kombinationen nationell symbolik och kondomer väcka både upprörda känslor
och starka protester. Stiftelsen Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
hävdade i ett brev till socialministern att en bild där den svenska flaggan formades av kondomer i gult och blått, vittnade om en ”mycket liten respekt för den
svenska nationalsymbolen”, och att annonsen därför omedelbart borde dras in
och hela affischupplagan förstöras, något som dock Thalén i sitt svar lät meddela att hon inte alls hade för avsikt att göra.185
Att använda bilder av kondomer för att informera om hiv och säkrare sex
var alltså inte helt okontroversiellt. Ur ett kommunikationsperspektiv var dock
de spänningar som fanns kring kondomen tacksamma. ”De masskommunikativa insatserna under sommaren 1990 fungerade väl”, konstaterade Håkan
Wrede i en intern promemoria lite senare. ”Vi lyckades bryta den massmediala
tystnaden”.186 Även i mer interna reklambranschsammanhang måste kampanjen
betraktas som lyckad då den uppmärksammades vid Svenska reklamförbundets
så kallade Guldäggstävling 1991.187
Effekten av den första kondomkampanjen uppfattades i sin helhet som
mycket framgångsrik och följdes därför av flera. Under våren och sommaren
182 Brev från Frankrikes ambassad i Stockholm till Socialdepartementet, 10 juli 1990, ADA F
9:27.
183 Se exempelvis Michel Hancock, ”Svensk aidskampanj får fransmän att se rött”, Expressen
8 augusti 1990. Annika Östman, ”Svenska kondomer upprör fransmän”, Svenska Dagbladet
9 augusti 1990. Henrik Arnestad, ”Kondomskandal skakar franska ambassaden”, Aftonbladet
10 augusti 1990.
184 Brev från Socialdepartementet till Frankrikes ambassad, odat. S90/3423/s, ADA F 9:27.
185 Brev från Stiftelsen Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag till Ingela Thalén, 10 augusti 1990. Brev från Ingela Thalén till Stiftelsen Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag,
14 september 1990, ADA F 9:27. I kampanjen fanns även ett vykort med en bild, ”Welcome to
Sweden”, föreställande en röd stuga, en gul sol, blåa vågor och en svensk flagga, alla uppbyggda
av olikfärgade kondompaket. Vykort, ”Welcome to Sweden”, ADA F 9:22.
186 Aidsdelegationen/Håkan Wrede, Promemoria 22 april 1991, ADA F 9:22.
187 Belönad svensk reklam 1990 (Stockholm: Sveriges reklamförbund, 1990), s. 36-7.
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1991 satsades det, förutom på annonser i dags- och tidskriftspress, stort på
utomhusreklam, busslångsidor och taxireklam, TV-reklam och på så kallad
”frivillig annonsering” med hjälp av affischer som sändes ut till apotek, postkontor, idrottsanläggningar, affärer, restauranger etc.188 Det minimalisiska temat
behölls samtidigt som anslaget blev än mer dagsaktuellt. En annons, ”När tu
blir ett”, anspelade exempelvis på det nyss genomförda tyska återförenandet.
Annonsen illustrerades av det enade Tysklands flagga uppbyggd av kondomer.
”Mötas. Förenas. Kanske för allra första gången. Men HIV-smittan syns inte.
Så ta inte risken. Skydda dig”.189 En annan bild, ”Europeisk gemenskap”, syftade
istället på den pågående debatten om Sveriges eventuella inträde i EG.190 Även
betydelseglidningar och associationer användes aktivt, som på affischen ”Utlandsaffärer” med affärsmän som målgrupp. ”Högt tempo. Hårda förhandlingar. En drink i baren. Frestande anbud. Men ta inte risken. Du kan inte se vem
som har HIV. Så skydda dig”.191 Även om upplägget var grafiskt och textmässigt associativt var budskapet kort och rakt, som i annonsen ”I slott och koja”,
publicerad som både affisch och annons. ”Hög som låg. Rik som fattig. Alla
kan smittas. Och det går inte att se vem som har HIV. Så ta inte risken. Skydda
dig”.192
Genom kampanjerna anslöt sig aidsdelegationen samtidigt till en längre tradition av olika försök att etablera kondomen som ett lika naturligt som självklart
inslag i den sexuella gemenskapen människor emellan. Andra aktörer, inte minst
kommersiella, hade under decennier på olika sätt försökt medverka till vad som
skulle kunna kallas en kondomnormalisering. Redan under 1970-talet hade
exempelvis RFSU satsat stort på återkommande annonsering i ett försök att öka
kondomens tillgänglighet och status, dels för att öka den egna kondomförsäljningen, dels för att försöka minska spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar.193 Kondomer delades också ut gratis i många olika sammanhang, inte
minst av organisationer som RFSL och RFSU men också på vårdcentraler,
ungdomsmottagningar, i skolor etc.194 Metoden var dock inte helt okontroversiell eftersom kondomen, åtminstone till en början, kunde uppfattas som en
symbol för sexuell lössläppthet, något som också kunde tolkas gå emot det råd
som samtidigt fanns om att begränsa antalet partners som ett sätt att försöka
minska smittspridningen. RFSU fick till exempel en del kritik för att de 1986
188 Annonser skickades exempelvis till en fast bestående av ca 6 000 adresser. Kontaktrapport
B.R.O. 20 augusti 1990, 27 september 1990 samt 28 maj 1991, ADA F 9:22. B.R.O. Annonsbyrå,
”Kondomen ’en hjälte’ också i fortsättningen”, Just nu november (1990), s. 15.
189 Året runt nr 13 (1991).
190 Affisch, ”Europeisk gemenskap”, ADA F 9:22. Europeiska gemenskaperna (EG) var fram till
1993 namnet på den nuvarande Europeiska unionen (EU).
191 Affisch, ”Utlandsaffärer”, ADA F 9:22.
192 Månadsjournalen nr 4 (1991).
193 Lars A. Boisen, Reklam. Den goda kraften (Stockholm: Ekerlids förlag, 2003), s. 27–35.
194 I Lund delade ett taxibolag ut kondomer till kärlekskranka taxipassagerare och i pressen restes
krav på att kondomer borde distribueras av staten, gratis till alla. Se exempelvis TT, ”Kondom i
taxi för kärlekskranka”, Dagens Nyheter 19 september 1991. Anita Hansson, ”Låt staten stå för
kondomerna”, Aftonbladet 1 december 1991.
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skickade ut ett informationspaket om hiv och andra sexuellt överförbara infektioner till alla 18–24 åringar i landets tre storstadsregioner, en information som
även innehöll tre kondomer.195 Ett annat uttryck för ambitionen att försöka
göra kondomen mer lättillgänglig var användandet av olika mobila enheter som
kunde ställas upp på olika platser och där besökarna kunde få information om
hiv, säkrare sex och köpa kondomer.196 Det kommersiella inslaget ska inte heller
underskattas, dels som indikation på ett allmänt ökande kondomintresse, dels
som ett sätt att ytterligare marknadsföra, tillgängliggöra och etablera kondomen
som ett sätt att skydda sig från både smitta och oönskad graviditet. Det togs
exempelvis fram nya typer av kondomer i olika former och färger, dofter och
smaker. RFSU satsade stort på kondomserien ”Nam-Nam” (kondomer som
fanns i smakerna jordgubb, banan och citron) och genom att använda ”aromkådisar”, utlovade reklamen för ett annat kondommärke, kunde man nu ”älska
roligt och säkert”.197 Den kommersiella potentialen uppfattades uppenbarligen
som så stor att det på flera platser i landet öppnades ”kondomerior”, det vill
säga speciella affärer där man, utöver annat bör tilläggas, kunde köpa kondomer
i lösvikt.198 Utbudet blev så pass stort att livsmedelsverket till och med gick ut
och varnade för att det kommit in kondomer på den svenska marknaden som
inte höll tillräckligt hög kvalitet.199
Den faktiska kondomanvändningen hade dock, trots alla ansträngningar,
svårt att ta riktig fart. Hösten 1991 visade en undersökning att hälften av alla
sexdebuter skedde fortfarande utan kondom och att upp till var fjärde besökare
på en undersökt ungdomsmottagning hade, eller hade haft, en sexuellt överförbar infektion. Mönstret var detsamma högre upp i åldrarna. Förklaringarna till
varför kondomen hade svårt att slå igenom varierade. En del ansåg att informationen måste bli bättre och än mer konkret: alla visste att man skulle använda
kondom men inte hur, när eller varför, som en kritisk röst sammanfattade det.
Andra menade att man börjat i fel ända. Istället för att ständigt och jämt tjata
om kondom måste arbetet styras mer mot att försöka påverka ungdomars attityder och stärka deras självförtroende. Först då skulle ungdomarna klara av att

195 RFSU, ”Hur kan man leva livet utan att drabbas av AIDS, herpes, kondylom, klamydia och
gonorré…”, broschyr (Stockholm: RFSU, 1986) HIVDOK 86:34. Siv Hacksell, ”RFSU sprider
fördomar”, Dagens Nyheter 29 december 1986. Hans Nestius, Lennart Ajax, Maj Fant, ”Vi är inga
ockrare”, Dagens Nyheter 10 januari 1987.
196 Ett exempel var den ”kondomeria” RFSL ställde upp på Arlanda sommaren 1990. Kontaktrapport B.R.O. 17 maj 1990, ADA F 9:21. Stig Linnell, ”Kondomstånd för flygresenärer”, Just nu
november (1990), s. 10.
197 Se exempelvis annonser för ”Nam-Nam” och ”Funny love shop” i Veckorevyn nr 46 (1991).
198 Se exempelvis Rikard Björk, ”Kondomer för alla tillfällen”, Expressen 25 juni 1991. Även om
det i vissa fall snarare handlade om en slags omprofilering av tidigare befintliga verksamheter som
saluförde sexleksaker etc. än en betydande nyetablering, är den ökade aktiviteten en indikation på
vilken kommersiell potential den förändrade synen på kondomen uppfattades ha.
199 TT, ”Varning för dåliga gummin”, Expressen 13 augusti 1991.
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använda kondom när den som mest behövdes.200 När det gällde heterosexuella
sexuella kontakter fortsatte alltså kondom att primärt uppfattas som ett preventivmedel med resultat att andra preventivmetoder i många fall blev förstahandsvalet på kondomens bekostnad. I kommentarerna går det också att spåra
en viss uppgivenhet inför det svåra uppdraget. Kondom skulle inte på allvar bli
ett alternativ förrän hotet uppfattades stå i proportion till svårigheterna, var en
av kommentarerna till en uppmärksammad ”larmrapport” om ungas sexualvanor. Eller uttryckt lite annorlunda: först vid en kraftigt ökad heterosexuell
smittspridning skulle kondom och säkrare sex börja betraktas som nödvändiga.201
De tveksamma resultaten till trots, kom aidsdelegationens nationella och
återkommande informationskampanjer att på ett helt nytt sätt placera kondomen i centrum. Genom att man valde ett tydligt och explicit bildspråk, knöt an
till aktuella händelser och arbetade både mot en bred allmänhet och tydliga
målgrupper lyckades aidsdelegationen inte bara öka intresset och synligheten
utan också etablera kondomen som något normaliserat och – åtminstone medialt – förhållandevis okomplicerat, om än inte ett i praktiken självklart inslag vid
sexuellt umgänge. Det ökade intresset och acceptansen av kondomen som
kampanjerna bidrog till att skapa var därför ett komplement till det individualiserade budskapet i delegationens övriga kampanjer som löpte parallellt. Målet
om en minskad smittspridning skulle nås dels genom ett betonande det egna
valet och det personliga ansvaret, dels genom att göra kondomen mer emotionellt och fysiskt lättillgänglig.
Riktade informationssatsningar: tonåringar och utlandsresenärer
En kritik som aidsdelegationen mötte, inte minst i den bitvis stränga utvärdering Riksrevisionsverket lämnat försommaren 1989, var att informationskampanjerna inte i tillräckligt hög grad fokuserat på de mest utsatta grupperna. Man
hade inte heller gjort tillräckliga ansträngningar för att använda sig av de medier, tilltal eller sammanhang som skulle kunna maximera möjligheterna till
påverkan. För att nå ut till fler valde därför delegationen att utöver de breda
satsningarna göra några smala, skarpt riktade informationsansträngningar.
Ungdomar var en av de grupper som kom att adresseras mer specifikt. Ett
exempel är de två affischer som delegationen lät Ted Bates ta fram senhösten
1989 med ungdomar mellan 15 och 20 år som främsta målgrupp: ”Efterlysning:
Vi söker förälskade tjejer som har klamydia utan att veta om det” och ”Efterlysning: Vi söker nykära killar som struntar i kondom”. Affischerna baserades
på en svartvit seriegrafik och sändes ut till skolor, fritidsgårdar, ungdomsmot200 Anna-Lena Haverdahl, ”Riskfyllt sexliv för student: mindre än hälften använder kondom – var
fjärde har haft en könssjukdom”, Svenska Dagbladet 26 november 1991. Eva Gussarsson, ”Skolan
har misslyckats”, Expressen 27 november 1990.
201 Johan Erséus, ”’Första gången händer det bara’ Larm om ungas farliga sexvanor”, Expressen
26 november 1991.
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tagningar, idrottshallar och andra ställen där yngre ungdomar rörde sig. Även
om det var aidsdelegationen som var affischernas avsändare var det inte primärt
hiv som fokuserades i annonstexterna utan mer allmänt riskerna med osäkra
sexuella kontakter. Budskapet var dock entydligt – ”Var rädd om kärleken,
använd kondom” – tydligt fokuserande behovet av såväl eftertanke som personligt ansvar.202
En annan målgrupp som prioriterades var utlandsresenärer. ”Du räknar med
olyckor. Försäkringar. Du räknar med sjukdomar. Vaccin. Räknar du med kärlek?”, var en annonsrubrik i en mindre kampanj, också den producerad av Ted
Bates, avsedd för olika resemagasin våren 1990. ”Att bli kär på utlandsresan är
något som kan hända de flesta”, löd annonstexten. ”Tänk bara på att HIV är
mycket vanligare utomlands. Mot HIV finns inget botemedel, inget vaccin. Om
du går så långt som till samlag, använd kondom. Det blir din billigaste livförsäkring. Dessutom skyddar kondomen mot könssjukdomar som klamydia och
kondylom”.203 Annonsen fanns med lite olika blidkombinationer – bilder av
solstolar på en strand, neonupplyst storstadsnatt, dramatisk bergsnatur – även
om annonstexten var identisk. På samma sätt som i den tecknade ungdomskampanjen lyftes alltså hiv fram som en av flera möjliga infektioner som kunde
smitta sexuellt och att kondom därför skulle användas som ett skydd.204
Mot slutet av 1980-talet kom även män som åkte utomlands för att besöka
prostituerade att uppmärksammas som ett växande smittskyddsproblem.205 För
att nå dessa togs speciella annonser fram för ”herrpressen”, det vill säga pornografiska tidskrifter med heterosexuella män som huvudsaklig målgrupp. ”Förr
gav besök hos prostituerade efterräkningar som syfilis och gonorré”, inleddes
en uppslagsannons framtagen av Ted Bates 1990.
Idag får du betala ett ännu högre pris. Har du sex med prostituerade utomlands är risken
att bli smittad av HIV mycket stor. Det finns inget botemedel mot HIV/Aids. Blir du
smittad får du en sjukdom med dödlig utgång. Säkrast är naturligtvis att avstå från sex
med prostituerade, män som kvinnor. Gör du inte det, använd kondom under hela samlaget. Det är en billig livförsäkring.206

202 ”Affischkampanj ungdomar januari 1990. Ted Bates”, ADA F 9:21. Följebrev av Håkan
Wrede, ”Vi behöver din hjälp. Fler och fler unga drabbas av olika könssjukdomar”, 21 december
1989, ADA F 9:21.
203 Vagabond nr 1 (1990).
204 ”Annonser i s.k. herrtidningar och resemagasin”, ADA F 9:21.
205 Se exempelvis Janne Sundling, ”Sexturisterna – med herrtidningar som guide botaniserar de
bland prostituerade i hela världen”, Kampen mot AIDS, nr 3 (1989), s. 6–9. Gertud Sigurdsen och
Håkan Wrede hade exempelvis i augusti 1990 gjort ett kortare besök i Thailand för att på plats
skapa sig en bild av läget. Brev från Håkan Wrede till Mårten Werner, 30 november 1990, ADA F
9:27.
206 ”Annonser i s.k. herrtidningar och resemagasin”, ADA F 9:21. Annonsen hade tagits fram i
samarbete med de två största herrtidningsförlagen och trycktes i sex av de största tidningarna
under januari–mars 1990. Se även Hiv-aktuellt, nr 1 (1990), s. 15
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Annonsen var även bildmässigt anpassad till det valda mediet. Det vänstra uppslaget var helt täckt av ett svart-vitt fotografi av tre nakna unga kvinnor fotograferade bakifrån stående vid en bardisk. Två av kvinnorna var helt bortvända
medan den tredje såg över axeln, rakt in i kameran. Bilden gav genom frisyrer
och interiör ett gammaldags intryck, inklippt i bilden över kvinnorna fanns
också texten ”Glädjehus 1940”. Den högra uppslagssidan dominerades istället
helt av aidsdelegationens logotyp, den korta annonstexten samt rubriken ”Glädjehus 1990”. Att såväl annonseringen som annonsens utförande möjligen kunde
uppfattas som kontroversiell – att aidsdelegationen, direkt underställt regeringen köpte annonsplats i pornografisk press exponerande unga, nakna kvinnor –
framgår av att delegationskansliet valde att särredovisa kostnaderna för annonseringen.207 Samtidigt kan det tyckas förvånande att delegationen inte mer aktivt
avrådde besök hos prostituerade, ett budskap som hade varit mer i linje med
den oförsonliga, starkt fördömande ton som ofta var den gängse i den politiska
debatten. ”Prostitution kan aldrig accepteras”, hette det till exempel i en av
riksdagen antagen proposition som behandlade problematiken några år tidigare.208 Men eftersom köp av sexuella tjänster i de flesta länder inte var olagligt,
ej heller i Sverige, krävde situationen uppenbarligen viss pragmatism från delegationens sida. Målet med annonseringen var med andra ord att försöka göra
männens sexköp så säkra som möjligt ur smittskyddssynpunkt. Men samtidigt:
säkra för vem? För även om annonsen lyfter fram kondom som ett skydd mot
smitta förmedlade annonstexten en känsla av att det var i första hand de sexköpande männens hälsa man oroade sig för, inte de prostituerades. Det var med
andra ord inte bara genom bildval och rubriker som aidsdelegationens herrpressannons återkallade en känsla av en svunnen tid. Även äldre föreställningar
om den prostituerade som smittkälla, som en fara för mannen, familjen och
nationen, traderades genom annonsens grafiska utformning och textinnehåll.209
Ett annat sätt att nå ut till vissa specifika målgrupper var att på olika sätt
stödja organisationer som arbetade mot de grupper man ville nå. Inte minst
RFSL fick även under det tidiga 1990-talet betydande ekonomiskt stöd för sitt
arbete från flera olika myndigheter, ett stöd som också kunde innefatta olika
informationsinsatser. Men hjälp av Socialstyrelsen genomfördes under våren
1991 kampanjen ”Take care. Be safe” riktad till yngre homosexuella män. Affischerna var bitvis starkt explicita. Kampanjen skulle också tala till ”könet, inte
till själen”, citerades RFSL:s Sten Petterson i Expressen. ”Vi struntar i med vem
eller vilka eller hur ofta svenskarna har sex. Det är inte otroheten eller promisBrev från Håkan Wrede till Marketinggruppen, 8 mars 1990, ADA F 9:21.
Regeringens proposition 1981/82:187 om vissa åtgärder mot prostitutionen, s. 1. Sedan den 1 januari
1999 är det olagligt att köpa sexuella tjänster i Sverige.
209 Som ett försvar för annonsens utformning kan naturligtvis hävdas att man från delegationens
sida ville försöka nå en viss grupp män och tala till dem genom ett språk (bild och textmässigt)
som i publikationssammanhanget kunde väcka såväl uppmärksamhet och intresse som identifiering (och det oavsett om man köpte sex av kvinnor eller män, i Sverige eller utomlands). Jfr Brant
(1987), s. 31–2. Jfr även Rebecka Lennartsson, Malaria urbana. Om byråflickan Anna Johannesdotter
och prostitutionen i Stockholm kring 1900 (Stockholm/Stehag: Symposion, 2001).
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Bild 3:8. Annons. Aidsdelegationen (1990).

kuiteten i sig som ger oss aids. Det centrala är om våra samlag är säkra eller
inte”. Och även om bilderna var utmanande hade kampanjen stöd hos myndigheterna. ”Den homosexuella kulturen har en tradition av sådana här bilder”,
kommenterade statsepidemiolog Margareta Böttiger annonsmotiven. Även
Bodil Långberg, ansvarig för aidsfrågor på Socialstyrelsen, stödde RFSL:s kampanj men medgav att myndigheteten självt nog inte skulle ha valt att utforma
affischerna ”riktigt så här”.210
Även om RFSL i vissa sammanhang drev sin egen linje hårt, ibland till och
med i tydlig konflikt med svenska myndigheter och svensk lagstiftning, kan
alltså organisationens informationsaktiviteter ändå till viss del ses som ett slags
myndighetsfinansierat komplement till den officiella, myndighetssignerade informationen. RFSL:s friare roll möjliggjorde inte bara ett annat, mer målgruppsanpassat tilltal. Själva avsändaren kunde också, där svenska myndigheters och
organisationens intressen förenades, medföra ett fördjupat genomslag. Även
om konflikterna i vissa fall kunde bli stora, visar samtidigt kampanjen ”Take
care. Be safe” inte bara hur olika aktörer i det svenska aidsarbetet kunde inneha
olika positioner och ingå olika allianser utan också att gränserna för vad som
kunde sägas – för att inte tala om hur – var snabbt föränderliga över tid.
210 En av affischerna visar en samling humoristiskt tecknade penisar i olika former och färger, en
annan affisch en närbild av en knuten hand kring en svart mans erektion. David Lagercrantz, ”’Vi
struntar i om folk blir äcklade’. Chockskyltar mot aids”, Expressen 21 februari 1991. Osign.,
”Trendiga affischer för unga bögar”, Hiv-aktuellt nr 2–3 (1991), s. 8.
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Med folklighet som medium: ”Rocktåget 1991”
Vid sidan av de mer riktade informationssatsningarna fortsatte aidsdelegationen
att göra betydligt bredare kampanjer, adresserade till en mer heterogen publik. I
sina försök att finna nya vägar för att hålla aidsfrågan aktuell kom delegationen
hela tiden att verka i nya sammanhang. Till sommaren 1991 togs det fram en
mindre broschyr – ”Lust till liv. Fyra skribenter om resor, främmande kulturer,
upplevelser, kärlek och ett litet virus” – med korta kåserier skrivna av olika
kända nöjesprofiler. Broschyren trycktes i över hundra tusen exemplar och
distribuerades via resebyråer, vaccinationscentraler, tågstationer etc. De hölls
också rent typografiskt samman med de minimalistiska, och vid det här laget
välkända, kondomannonserna.211 Delegationen fortsatte att tillsammans med SJ
dela ut ”luffarpåsar” med bland annat kondomer till alla de ungdomar som
köpte interrailkort.212 Det gjordes även mer tillfälliga, lokala punktinsatser med
breda målgrupper i sikte. Delegationen stod bland annat bakom olika informationsaktiviteter i samband med Rolling Stones mycket uppmärksammade Sverigebesök i Göteborg sommaren 1990.213
Underhållnings- och nöjesbranschen blev alltså under det tidiga 1990-talet
en av de nya arenor där delegationen gjorde ansträngningar för att föra fram
sina budskap. Som exempel tas här det samarbete som aidsdelegationen i december 1990 inledde med artisten Tomas Ledin. Efter det publika genomslaget
under 1970-talet, vinsten av den svenska uttagningen till den europeiska melodifestivalen 1980 och superhiten ”Sommaren är kort”, hade Tomas Ledins
framgångar med Tillfälligheternas spel (albumet toppade den svenska försäljningslistan under nära två månader hösten 1990) efter några års tystnad inneburit en
comeback.214 Efter det att den danska sångerskan Sanne Salomonsen sommaren
1988 fått en skandinavisk hit med låten ”Den jeg elsker, elsker jeg”, en singel
som getts ut för att öka uppmärksamheten kring aids och som även toppade
den svenska försäljningslistan, kom Tomas Ledins starka återkomst att ge en
idé till att något liknande skulle kunna göras även i Sverige. ”Rock-stjärnasponsring”, skrev B.R.O. i samband med ett möte med delegationskansliet,
skulle kunna skapa ”hög uppmärksamhet” kring aids i ett nytt men ändå brett
sammanhang.215
I december 1990 inleddes också en formell förhandling mellan delegationskansliet, Garbergs annonsbyrå och Tomas Ledins produktionsbolag, EMA
TELSTAR. Planeringen dokumenterades i detalj.

Kontaktrapport B.R.O. 6 juni 1991, ADA F 9:22.
Påsen innehöll förutom kondomer broschyrerna ”Pass opp” och ”På äventyr i Europa. Tågluffartips från RFSU”, HIVDOK B 88:83.
213 Minnesanteckningar från informationsgruppens sammanträde den 13 juni 1990, ADA F 9:9.
214 Håkan Lahger, ”Tomas Ledin. En sång och en handelsman” Månadsjournalen nr 8 (1993),
s. 48–51.
215 Kontaktrapport B.R.O. 10 oktober samt 11 december 1990, ADA F 9:21.
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Mötet fortsatte därefter att diskutera hur kombinationen Aidsdelegationen/Tomas L bäst
skulle fungera. Alla var enliga om att det endast är Tomas personliga ståndpunkter som
skapar effekt och trovärdighet. Vi bör med andra ord undvika känslan av att Tomas är
köpt av Aidsdelegationen. Först efter att han själv profilerat sig som engagerad i aidsproblematiken ska koppling till Aidsdelegationen göras. I detta skede kan den bli mycket
värdefull.

Det fortsatta arbetet skisserades enligt en preliminär ”trestegsraket”.
1. Musikvideon ’Snart tystnar musiken’ ska ej innehålla någon aidsinformation utan snarare provocera åt andra hållet. Det kunde på så sätt ge Tomas en möjlighet att förklara
sin syn på kärlek och aids.
2. Som steg två kan Tomas under sin ev. mars-turné själv nämna något om aids. Denna
turné sponsras ej av Aidsdelegationen utan troligen av ett klädföretag.
3. Under den stora sommarturnén kliver Aidsdelegationen in som sponsor. Totalt planeras ca 15–20 konserter med publik på ca 5’–10’ per spelning. Publikens ålder spänner från
7 till 70 år. Sommarturnén kommer med största säkerhet att spelas in för TV. Andra möjliga budbärare av aids-information skulle kunna vara program, bok om Tomas, remix av
passande singel med speciellt konvolut. En totalkostnad på mellan 500’–1000’ kr nämndes av Tomas.216

Samtalen resulterade till sist i att aidsdelegationen, tillsammans med SJ, stod
som ensamma sponsorer bakom Tomas Ledins stora sommarturné ”Rocktåget
1991”. På turnén medverkade även artisterna Lena Philipsson och Niklas
Strömstedt. Transporterna mellan de spelplatserna genomfördes med ett specialchartrat tåg och uppmärksamheten för evenemanget förväntades bli stort,
framförallt på de tjugo orter där konserterna skulle genomomföras. RFSU och
RFSL skulle också finnas på plats i samband med spelningarna men som en av
två officiella sponsorer gavs aidsdelegationen en möjlighet att ta plats. Uppfinningsrikedomen på de två av delegationen engagerade reklambyråerna var stor
och synergier mellan olika kampanjaktiviteter söktes aktivt. Kunde man till
exempel inte ha bilder hämtade från kondomkampanjen på scenen, spånade
man på B.R.O. Borde inte artisterna och alla som arbetade med konserterna ha
tröjor med ”kondomtryck” och skulle man inte försöka få fram en speciell
”Rocktåget-kondom”?217 Det slutgiltiga avtalet mellan delegationen och produktionsbolaget var dock mer strikt, affärsmässigt reglerande förhållandena
mellan de olika aktörerna och deras respektive roller.
§ 5 Tomas Ledin ska i kontakterna med massmedia såväl före som under sommarens
turné ta initiativ till att tala om sin syn på kärlek, sexualitet och HIV/aids. I marknadsfö-

216 Minnesanteckningar från möte mellan aidsdelegationen, Garbergs, EMA TELSTAR och
Tomas Ledin den 11 december 1990, ADA F 9:21. Se även Måns Ivarsson, ”Ledins sexvideo –
därför visar han allt”, Expressen 20 februari 1991.
217 Kontaktrapport B.R.O. 3 maj 1991, ADA F 9:21. I en reklamfilm för turnén har både Tomas
Ledin och Niklas Strömstedt t-tröjor med kampanjens välkända kondommotiv, se
http://www.youtube.com/watch?v=NwXEWOhvV4E (2010-07-19).
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ringen av turnén ska EMA TELSTAR där det så är möjligt redovisa att man samarbetar
med AIDS-delegationen.
§ 6 Parterna är överens om att det i grunden måste vara Tomas Ledins personliga reflektioner i ämnet som skall förmedlas. Utgångspunkten är en positiv och bejakande syn på
kärlek och sexualitet. I alla sammanhang bör dock Tomas Ledin eftersträva att påpeka
vikten av att skydda sig (använda kondom) och vara försiktig i sexuella kontakter.
§ 7 Under själva rockturnén skall Tomas Ledin från scenen vid samtliga 21 spelplatser
tala om ämnet kärlek, sex och HIV/aids på ett sätt som närmare diskuterats med representanter för AIDS-delegationen.

För annonseringen och Ledins, som det hette i det femsidiga avtalet, ”aktiva
medverkan i AIDS-delegationens informationsarbete”, utgick en ersättning på
sammanlagt 500 000 kr till EMA TELSTAR, en summa som, exklusive produktionskostnader, motsvarade ungefär publiceringen av tre helsidesannonser i
Dagens Nyheter eller tio 30-sekunders reklamspottar i ännu ej rikstäckande
TV4.218
Aidsdelegationens uppgörelse med Tomas Ledin och EMA TELSTAR kan
möjligen framstå som inte helt okomplicerad i en situation då så mycket av det
svenska aidsarbetet utfördes ideellt utan några andra drivkrafter än ett brinnande personligt engagemang och en stark vilja att göra skillnad. Men beslutet
att sponsra Tomas Ledin och hans konsertserie måste samtidigt betraktas som
innovativt då det var ytterligare ett steg på vägen mot ett marknadsorienterat
arbetssätt hos delegationen och dess kansli, ännu ett exempel på hur man försökte hitta nya sätt och nya sammanhang att hålla aidsfrågan aktuell och därmed även kunna påverka människor med minskad smittspridning som mål.
Delegationens engagemang i ”Rocktåget 1991” måste samtidigt ses som en
slags slutpunkt, som om ansträngningen att nå ut till en brett definierad allmänhet kommit till vägs ände. För om mediet i någon mån kan betraktas som budskapet kunde aidsdelegationens mest grundläggande budskap – att aids angår
alla, överallt och hela tiden – knappast förmedlas på ett mer påtagligt sätt än
genom en omåttligt populär Tomas Ledin på segerturné genom ett semesterledigt, soligt Sommarsverige.
Den vidgade ambitionen: ”Sagokampanjen”
Trots genomförandet av breda massmediala kampanjer och ett stort engagemang i samband med olika folkliga aktiviteter som tågluffning och rockkonserter, växte känslan av att det inte längre fungerade att tala med en och samma
röst till alla. Gamla sanningar om stereotypa målgrupper och socioekonomiska
kategorier stämde inte längre, skrev Garbergs i det strategidokument som drog
upp riktlinjerna inför höstens kampanjer 1991. På samma sätt som det fanns
ungdomar med vuxna ideal fanns det vuxna med ungdomsideal, killar med
218 ”Avtal mellan socialdepartementet/AIDS-delegationen och EMA TELSTAR/Tomas Ledin
om samarbete beträffande viss informationsverksamhet beträffande HIV/aids”, 3 juni 1991,
ADA F:9 19.
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tjejideal och tjejer med killideal: hundra människor hade kort sagt inte ett behov
utan tiotusentals. Begreppet allmänhet måste kort sagt kvalificeras och anslaget
i kampanjerna diversifieras. Genom att arbeta med flera många olika medier
och kampanjaktiviteter parallellt skulle man inte enbart kunna nå allt fler. Budskapet skulle också kunna individualiseras, förmedla en känsla av att ”det är jag
som bestämmer” eller ”jag bestämmer själv”. Framtida kampanjer borde därför
inriktas på att vara mer energi- och ansvarsskapande. De skulle engagera till
informationssökande och attitydformering utifrån den enskildes livssituation.
Det fick dock inte framstå som om aidsdelegationen försökte ”lägga sig i”,
betonade Garbergs, inte minst då uppdraget var att påverka något så personligt
som människors kärleksrelationer och sexualliv. Delegationens opinionsarbete
måste därför förändras, dels genom att på ett bättre sätt använda sig av delegationens starka ”varumärke”, dels genom att bredda det opinionsbildande arbetet
genom strategiska samarbeten och allianser. Ett exempel som lyftes fram var
det sätt som stiftelsen A Non Smoking Generation under slutet av 1980-talet menades ha skapat ett ungdomsmode i att inte röka med hjälp av ett samarbete
med kändisar, företag och frivilligorganisationer.219
Vid ett kontaktmöte mellan Garbergs och delegationskansliet i maj 1991
konfirmerades den nya strategin. Informationsinsatserna skulle i fortsättingen
inte enbart handla om hiv och aids utan också om vad som beskrevs som ”individualitet och integritet”. För att kunna lyckas i sin nya strategi, underströk
Håkan Wrede, måste också delegationen bli bättre på att lyssna på ”nätverket”,
det vill säga de personer som i någon form var engagerade med förebyggande
aidsinformation. Termen ”vidareinformatörer” hade alltså fallit bort helt, en
indikation på att en attitydförändring i synen på informationsproduktion och
informationsförmedlade var på gång.220
Tilltalet skulle med andra ord individualiseras. Kampanjerna skulle på ett
tydligare sätt rikta sig till den enskilde så att denne uppfattade sig adresserad,
berörd, engagerad. Ambitionen till förnyelse och omorientering var också genomgående i den folder ”Nu tar Aids-delegationen nya grepp” som presenterade höstkampanjen 1991. Frågan om epidemin var viktigare än någonsin, konstaterade delegationen inledningsvis: aldrig tidigare hade så många människor
burit på viruset, varken i Sverige eller i resten av världen. Trots det hade intresset och uppmärksamheten kring hiv och aids minskat, fotsatte delegationen sin
verklighetsbeskrivning. Att leva med risken hade för många blivit att strunta i
den. Men ingenting kunde vara mer fel. Faran var inte över och läget lågt ifrån
under kontroll. Ett första steg för att öka människors medvetande var därför
”kraftfulla massmediala insatser” för att öka aids aktualitet och mediala exponering. Huvuduppdraget utgjordes dock av att delegationen tillsammans med ”alla
219 Garbergs, ”Aidsdelegationen – förslag till flerårigt koncept för kommunikation”, 16 maj 1991,
ADA F 9:22. Se även Stiftelsen en rökfri generation, Berättelsen om Sveriges största rökfrihetskampanj:
En rökfri generation (Stockholm: Stiftelsen en rökfri generation, 1989).
220 Kontaktrapport Garbergs 17 maj 1991, ADA F 9:22.
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goda krafter” skulle försöka nå ut till vissa centrala grupper: invandrare och
flyktingar, ungdomar samt män som hade sex med andra män. ”Det är du i
nätverket som pratar med människor”, skrev man förtroligt i broschyren. Det
var genom nätverket av frivilliga och professionella som personliga kontakter
knöts och möjligheten till påverkan var som störst. Tyngdpunkten i delegationens fortsatta informationsarbete skulle därför i fortsättningen ligga på ”samverkan med nätverket”, ett arbete som också spåddes bli allt viktigare på grund av
det ansträngda ekonomiskt läget och den snabba samhällsomvandlingen mot ett
öppnare Europa och en ny global värld, bortom kapprustning och geopolitisk
blockpolitik.221
Mer konkret bestod kampanjen av tre korta berättelser som beskrev situationer mottagaren lätt skulle kunna identifiera sig med. ”En godnattsaga” handlade om att träffas och gå hem tillsammans efter en kväll på krogen, ”En solskenshistoria” om ungdomar, resande och risken för att smittas utlands, och
”Det var en gång” om ett sexuellt äventyr mellan två män i konferensmiljö. De
två första berättelserna trycktes upp som uppslagsannonser i nationell dagspress. De lästes även in med stor inlevelse av skådespelaren Ernst-Hugo Järegård och artisten Thomas Di Leva i korta videosekvenser. Syftet var, som det
hette i arbetsmaterialet, att dra fördel av tv-mediets ”emotionella styrka” för att
”fördjupa” sagornas budskap, videoinslag som sändes i reklampauserna under
hela december i TV4 och MTV samt i SVT:s informationsmagasin Anslagstavlan. Sagokampanjen var alltså den första av delegationens kampanjer som hade
TV som sitt huvudmedium. Kampanjen sammanföll också med introduktionen
av TV 4:s markbundna provsändningar, något som gav kanalen i det närmaste
fullständig nationell täckning. Även i ungdomskanalen MTV var exponeringen
massiv. Sagoannonserna beskrevs i ett internt dokument som det ”det dominerande kommersiella inslaget i MTV” under årets sista två veckor.222
Någon allmän annonsering eller videoinläsning av den tredje sagan gjordes
dock inte trots att TV alltså lyftes fram som kampanjens huvudmedia. Den som
vill läsa sagan ”Det var en gång” måste vara ”både starkt motiverad och initiativkraftig”, skrev RFSU i ett irriterat brev till delegationen, något som enligt
RFSU var ”synnerligen märkligt” med tanke på att den målgrupp sagan riktade
sig till, det vill säga män som har sex med män (MSM) men som inte nödvändigtvis definierade sig som homosexuella.223 I det arbetsmaterial som finns bevarat går det inte heller att hitta någon klar motivering till varför inte ”Det var
en gång” fick samma publicering som de andra två.224 I Reporter hade dock reAidsdelegationen, ”Nu tar Aids-delegationen nya grepp”, HIVDOK B 91:6.
Citat från Kontaktrapport Garbergs 11 november 1991, ADA F 9:22. Varför valet föll just på
Ernst-Hugo Järegård och Thomas Di Leva framgår inte av arkivmaterialet. De två betraktades
dock i allmänhet som relativt okonventionella både som personer och som scenpersonligheter,
något som sannolikt syftade till att ge annonseringen en viss ton och därmed sticka ut.
223 Brev från RFSU till Aidsdelegationen 2 februari 1992, ADA F 9:19.
224 Det enda som kan spåras mer direkt är att produktionen av just denna saga drog ut på tiden
jämfört med de andra två, något som eventuellt försenat eller fördyrat publiceringsprocessen.
”Beslut togs att bildlösningen och kostnader fick styra eventuell affisch eller inte”, kan man
221
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daktören Jon Voss sin analys klar. Vad än påstods om att den nya kampanjen
ville erbjuda något nytt, visade delegationen återigen att mycket lite förändrats
när det gällde den grupp som numerärt sett fortfarande var hårdast drabbad av
epidemin. ”Man har gjort tre sagor. Två för hetros och en för MSM. Den för
MSM vill man inte annonsera ut. Vill man läsa den får man beställa en broschyr. Jag blir så trött. Jag blir så oerhört nedstämd”.225 Budskapet var dock
detsamma i alla tre sagorna. Att om du inte skyddar dig kan även du smittas,
som i ”En godnattsaga”, inläst av Ernst-Hugo Järegård.
En lång bit toapapper hade fastnat i linningen på kjolen.
Hon upptäckte det nu i baren sittandes på stolen.
Hon sneglade i spegeln framför, men ingenstans
fann hon ögon som inte stirrade på hennes svans.
Nu kunde samtliga i lokalen helt klart notera,
hur hon förde handen bakom ryggen för att pappret kamouflera.
Hon tänkte att detta var ett öde värre än döden,
då han steg fram, en räddare i nöden.
Han sa ”Är du sugen på en dans,
jag är en av dom som gillar brudar med svans”.
Något senare var första drinken tömd,
och svansen var för länge sedan glömd.
Han hette Roland Sergerklou,
bosatt i Stockholm, men född i Hjo.
Han såg mysig ut och hade snygg frisyr,
vit skjorta, blåa jeans och en slips som verkade dyr.
Ganska lång, kanske lite för smal,
men mycket trevlig och väldigt verbal.
Tiden gick och samtalet flöt,
Roland blev Rolle och hon bara njöt.
Han skämtade, hon skrattade så tårarna började rinna.
Tänk att ögon så våta ändå kan brinna.
När baren stängde hade klockan blivit tre,
då hade hon redan bjudit hem honom på te.
Visst tänkte hon på AIDS och den nya situationen,
men Rolle, nej det vore nog en på miljonen.
Hon visste allt om honom så det var ingen risk,
dessutom var hon oxe och han var en fisk.
Earl Grey i köket på 4 minuter och 17 sekunder,
Se’n låg de i sängen, han över och hon under.
Kan du nu tänka dig henne naken mitt i natten,
börja prata om kondom och ta upp AIDS-debatten?
Nej, hon gjorde som de allra flesta,
höll tyst för att inte spoliera det bästa.
Säkert har du redan börjat förmoda,
att prinsen Rolle blev hennes värsta groda.
exempelvis läsa i Kontaktrapport Garbergs 11 november 1991, ADA F 9:22. ”Det var en gång”
publicerades dock som annons, affisch och film under början av 1992. Se Ninni Olingsberg,
”Den goda skruven. Kampanjredovisning”, 7 februari 1992, ADA F 9:22.
225 Jon Voss, ”Tecknat: Jon Voss”, Reporter nr 1 (1992), s. 2.
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Hon tänkte ”Det händer andra, men inte drabbas jag”,
och just på detta vis smittas någon varje dag.
Det är detta som är sagans viktiga poäng.
Läs den varje kväll innan du går i säng.226

Det mediala genomslaget av de två första sagorna blev starkt. Aftonbladet gjorde
ett flersidigt reportage om kampanjen där bland annat Ernst-Hugo Järegård
intervjuades om sitt aidsengagemang och ett stort textutdrag ur ”En godnattsaga” publicerades. Kampanjen diskuterades även i andra medier, exempelvis i
ungdomsradioprogrammet ”Vox i P3”. Kampanjen uppmärksammades även
genom inslag i nyhetsprogrammet Aktuellt i SVT och i samhällsprogrammet
Moderna Tider i TV3. I samband med uppmärksammandet av World Aids Day
1991 genomförde Ernst-Hugo Järegård en uppläsning av sin saga i direktsändning i SVT och medverkade även under en stödgala i Globen i Stockholm.
Gensvaret från ”nätverket” blev också det mycket starkt. Den första upplagan
på 30 000 bokpaket med de tre sagorna tog snabbt slut. Kampanjen beskrevs
också av ”nätverket” som den bästa ”som någonsin tagits fram”, skrev Garbergs i sin slutrapport senvintern 1992.227
Succén var dock inte enbart resultatet av att kampanjens tilltal, budskap och
informationsinnehåll stämde väl överens med samtidens förväntningar, önskemål och behov. Av det interna arbetsmaterialet framgår det att det redan från
början funnits en mer oblyg ambition om att försöka skapa så stor massmedial
och speciellt redaktionell uppmärksamhet för kampanjen som möjligt. Minst en
artikel i en nationell dagstidning och helst ett TV-inslag var den uttryckliga målsättningen för att kampanjen formellt skulle betraktas som lyckad. Både aidsdelegationens kansli och den ansvariga reklambyrån Garbergs arbetade också
aktivt för att intresset skulle bli så stort som möjligt, inte minst genom olika
typer av kontaktförsök, påstötningar och samarbeten med tv-producenter och
andra mediala nyckelpersoner.228 ”Strategin har varit att göra en kampanj som
inte liknar konventionell reklam vare sig i sin form eller innehåll och därmed
uppnå en kampanjeffekt som skapar extra energi”, skrev Garbergs i sin avslutande sammanställning, att skapa en ”interaktiv process där människor pratar,
reagerar, där tidningar och media behandlar det vi vill säga redaktionellt”.229 Att
få svenska medier att citera, rapportera om eller på andra sätt hänvisa till kam-

Dagens Nyheter 1 december 1991.
Niklas Brunzell, ”Sagorna om aids som ska rädda liv”, Aftonbladet 23 november 1991. Osign.,
”Vilket sagolikt mottagande” Hiv-aktuellt nr 3 (1992), s. 19–22. Citat ur Ninni Olingsberg, ”Den
goda skruven. Kampanjredovisning”, 7 februari 1992, ADA F 9:22. I SVT avslutade Ernst-Hugo
Järegård uppmärksammandet med att tända ett ljus och läste ”En godnattsaga”, se
http://svtplay.se/v/1371380/oppet_arkiv/ernst_hugo_jaregard_om_aids?sb,k103200,4,f,103201
(2010-07-20).
228 Se exempelvis Kontaktrapport Garbergs 11 november 1991, ADA F 9:22. En liknande diskussion fanns dock redan hösten 1990, då i samband med annonsen ”Klara, färdiga, gå”. Se
Kontaktrapport Garbergs 27 september 1990, ADA F 9:21.
229 Ninni Olingsberg, ”Den goda skruven. Kampanjredovisning”, 7 februari 1992, ADA F 9:22.
226
227
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panjen var med andra ord en del av en medveten kommunikationsstrategi där
målet var att skapa en kampanj som var så att säga större än sig själv.
Under början av 1990-talet genomförde aidsdelegationen tillsammans med flera
olika annonsbyråer ett antal mycket uppmärksammade informationskampanjer.
Tonvikten låg precis som tidigare på olika massmediala informationssatsningar
riktade till en brett definierad allmänhet. Medievalen kom över tid allt mer att
styras både av den målgrupp man ville nå och det budskap man önskade förmedla. Även själva tilltalet kom att bli allt mer individualiserat, riktade till den
egna ansvarskänslan och det egna välbefinnandet; att individen hade ett eget val
och själv måste bestämma vilka risker man ville utsätta sig för. Kondomen kom
också på ett helt nytt sätt att sättas i centrum. Genom olika kampanjer försökte
delegationen uppmärksamma och samtidigt etablera kondomen som normaliserad och självklar, något som tillsammans med ett starkt betonande av det
egna ansvaret avsåg att leda till både ökad medvetenhet och minskad smittspridning. Mer avgränsade budskap presenterades också i riktade insatser mot
ungdomar, utlandsresenärer eller män som besökte prostituerade. Aidsdelegationen försökte samtidigt etablera det egna namnet – eller varumärket om man
så vill – som ett budskap i sig själv, som en påminnelse om att hiv och aids
fortfarande var att ta på allvar och fortfarande var något som gällde alla. Aidsdelegationens namn och logotyp, och därmed dess budskap, gjordes också närvarande i en rad nya sammanhang som dels ett sätt att nå nya grupper (som
exempelvis exponering i samband med rockkonserter eller andra nöjesaktiviteter), dels som ett sätt att nå genomslag via andra aktörer och deras mediala
aktivitet. Det tidiga 1990-talets svenska aidskampanjer kan därmed ses som ett
exempel på att delegationen inte enbart agerade på en kommersiell informationsmarknad utan också på ett emellanåt innovativt sätt försökte engagera och
utnyttja denna marknads logik till sin egen fördel. ”När det gäller aidsinformation så slåss vi mot såväl redaktionella nyheter som mot Postens, SAS
och ICAs annonser”, förklarade Garberg våren 1990 den verklighet delegationen och dess informationsbudskap mötte och därför måste inse att de var en del
av om de ville nå ut och göra sin röst hörd. ”Med fem stora annonser inom en
vecka kommer annonserna att synas bra. 94 % av den svenska befolkningen
kommer att ha möjlighet att se kampanjen. Få kan undgå den”.230 Vid sidan av
mer svåruppnåeliga informationsmål, såsom ett förändrat sexualbeteende och
en minskad smittspridning, tycks alltså delegationens mediala genombrott nästintill framstå som en målsättning och ett framgångsmått i sig självt.

230

Garbergs, ”’Aids är här för att stanna”, Just nu mars (1990), s. 15.
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3.3 Öppenhet och tystnad
”Jacob Dahlin är död. Natten till torsdagen somnade han in efter en längre tids
sjukdom, 39 år gammal”, skrev Aftonbladet 12 oktober 1991. Från tidigt 1980talet hade journalisten Jacob Dahlin genom sina lika populära som egensinniga
radio- och TV-programmen som ”Galaxen” och ”Jacobs stege” etablerats som
en av de mest färgstarka – och få öppet homosexuella – svenska mediepersonligheterna. Uppmärksamheten kring hans död blev därför stor. Visserligen hade
han sett sjuk ut en tid mindes vännerna i Expressen, något som blivit uppenbart
för den stora TV publiken då han ledde SVT:s nyårsfirande 1990. Men själv
klagade han ogärna, berättade de vidare, nämnde något om att han bantat och
skyllde på sviterna efter en komplicerad ögonoperation. Ingenstans i de många
minnesreportagen sades det rakt ut det som många ändå misstänkte, att Jacob
Dahlin dött till följd av aids.231
Osäkerheten inför hur, och om, dödsorsaken skulle förmedlas var uppenbar.
”Vi har haft en hel del tankearbete på redaktionen efter det att Jacob Dahlin
gick bort”, skrev Jon Voss i Reporter. ”Det har inte varit cancer, bilolycka eller…
Nej han har dött i en sjukdom som är så hemlig att ingen, absolut ingen, vågar
berätta vad dess namn är”. Tystnaden var delvis ett resultat av Dahlins eget
förnekande, fortsatte Voss. Enligt ryktena hade Dahlin varit inskriven på Roslagstulls sjukhus under namnet Mr X, att han hade haft speciell personal som
tog hand om honom, och att han i takt med att sjukdomen fortskred avskärmat
sig allt mer från omvärlden för att till sist endast ta emot ett fåtal av de absolut
närmsta vännerna. Kanske ville han inte eller orkande han inte tala om sin sjukdom, resonerade Voss, något som givetvis måste respekteras. Men efter hans
död hopade sig ändå frågorna. För om det nu var så att Jacob Dahlin dött till
följd av aids, vilket var då budskapet till omgivningen? Vad gav det outsagda
och nedtystade, visserligen motiverat av en respekt för Dahlins egen vilja, för
signaler till alla dem som var smittade, till deras partners och familjer, till en
osmittad allmänhet? ”Klart är att ett budskap är att hans sjukdom är skamlig”,
skrev Voss, besvarande sin egen undran. ”Budskapet blir att Jacob Dahlin fått
en sådan sjukdom som ingen någonsin får tala om”. Och när Dahlins egen
tystad också blev vår, fortsatte Voss, befästes aids som en sjukdom som ”inte
bara de som hatar oss vill få oss att skämmas över utan något vi själva inte orkar bära så som vi bär andra svåra sjukdomar”. Underlåtenhetens pris var alltså
högt, även om situationen var lågt ifrån enkel.
Å ena sidan. Jag sörjer att skammen över aids gör att vi inte kan tala öppet om Jacob
Dahlin, eller för den del många andra. Jag sörjer att vi lever i en så sjuk värld att bara
vissa människor ska äras, andra ska smygas ut bakvägen.

231 Richard Aschberg, Fredric Karén, Johan Åsard, ”Hans låga brann ända till slutet”, Aftonbladet
12 oktober 1991. David Lagercranz, Paula Hammerskog, ”Jacob ville inte tala om sjukdomen.
Vännerna berättar om det sista svåra året”, Expressen 12 oktober 1991.
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Men å andra sidan. Jag klarar inte att gräva i folks privatliv och hetsa vänner och familj, jag orkar inte fylla denna uppgift till Reporters läsare. När en människa blir svårt
sjuk och när hon avlider, finns så mycket sorgearbete för människor att ta tag i – och jag
respekterar det. Jag måste respektera det för att framöver, när jag inte är så stark, få
samma respekt tillbaks.
Det måste vara var och ens val vad han eller hon vill berätta. Samhället har de homosexuella och aidssjuka det förtjänar.
Och det säger mycket om samhället.232

Osäkerheten, hemlighetsmakeriet och slutenheten kunde alltså tolkas som ett
problem som vida överskred Jacob Dahlins egen person, hans mer personliga
tystnad och ovilja att bli en offentlig symbol för den omstridda och uppmärksammade sjukdomen. Behovet av klarspråk kunde alltså uppfattas inte främst
drivet av ett behov att stilla en nyfiken allmänhet utan för att den bristande
tydligheten avslöjande en korrumperanande falskhet med betydligt mer djupgående rötter och allvarligare konsekvenser för såväl individen som kollektiv.233
Men som alltid när det gäller aids, finns det också en annan bild. I slutet av
november vek journalisten Stina Dabrowski hela sin mycket populära talkshow
Dabrowski i SVT åt hiv, en sändning där bland annat förlagsdirektör Ebbe
Carlsson medverkade. Ebbe Carlsson hade i egenskap av bokförläggare tidigare
varit gäst i programmet. Mest känd var han dock för sin inblandning i 1980talets kanske mest uppmärksammade politiska affär – ”Ebbe Carlsson-affären”
– som bland annat ledde till att den dåvarande justitieministern Anna-Greta
Leijon fick avgå i juni 1988.234 I en halvtimmeslång intervju berättade han,
märkbart tärd och med insjukna kinder, om hur han länge misstänkt och sedan
fått bekräftat att var smittad, om hur han succesivt blivit allt sämre, vårdats på
sjukhus och till sist fått sin aidsdiagnos.235 ”Jag har tänkt länge att jag skulle
berätta om aids”, citerades han dagen efter i Expressen direkt ur programmet.
”Och jag valde att tala där det skulle få stort genomslag. Själv var jag tveksam in
i det sista, men andra sa att jag borde berätta, jag hade nog tänkt skjuta upp det
till våren… Fast mamma sa att det gick bra”. Som en av det sena 1980-talets
232 Jon Voss, ”Tecknat: Jon Voss”, Reporter nr 11 (1991), s. 2. Voss inledande formulering är en
parafras på en strof, ”I am the love that dare not speak its name”, ur Lord Alfred Douglas dikt
”Two Loves” (1894), mest känt genom att den nämndes under rättegången mot Oscar Wilde
1895 som en eufemism för homosexualitet.
233 I ett internationellt sammanhang kan man jämföra med de rykten och mediala rapportering
som fanns kring den brittiska sångaren Freddie Mercury och hans offentliggörande av att han var
sjuk i aids bara någon dag innan han dog i slutet av november 1991. Lars Lindström, ”Hur sjuk är
Freddie Mercury?”, Expressen 11 september 1991. Bengt Isaksson, ”Freddie Mercury i Queen
berättar om sin sjukdom – Jag har aids”, Expressen 24 november 1991. Måns Ivarsson, ”Kungen
av Queen död i aids”, Expressen 25 november 1991. Inger Marie Opperud, ”Freddie Mercury
donerade miljoner till aidsforskningen”, Expressen 26 november 1991.
234 Om den så kallade ”Ebbe Carlsson-affären”, se exempelvis Ingvar Carlsson, Så tänkte jag
(Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2003). Anders Isaksson, Ebbe. Mannen som blev en affär
(Stockholm: Bonnier, 2007), s. 149–201.
235 Öppet arkiv, http://www.svtplay.se/klipp/136815/ebbe-carlsson-och-sven-britton (2009-0716).
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medialt mest bevakade personer hade Ebbe Carlssons sjukdom efterhand blivit
en nära nog offentlig hemlighet, fortsatte tidningen. Men även om han under
intervjun beskrev sjukdomen som ”vidrig”, ”otäck” och ”tuff”, vägrade Ebbe
Carlson se sig själv som ett offer. ”Jag är inte drabbad, det är fel ord. Jag har
själv ådragit mig den här sjukdomen under kraftfullt syndande”. Med i studion
fanns även hans läkare från Roslagstull, professor Sven Britton, som stödde
hans val att berätta. ”Det är få aidspatienter som vill”, sade Britton. ”Men det är
stor skillnad att höra talas om aids och att se sjuka människor. En person om
dagen smittas med hiv nu och det är nu för första gången fler heterosexuella än
homosexuella som smittas. Det är bra att Ebbe beslöt sig för att tala, medvetenheten om riskerna måste öka hos alla”.236
Redan under programmet strömmade reaktionerna in. I redaktionen hade
man befarat att tittarna inte skulle uppskatta en så pass allvarlig ton en lördagskväll, men rösterna var enbart positiva. ”Vänliga faxmeddelanden rullande in,
lappar som Ebbe fick med sig hem efteråt”, sade studiovärdinnan till Expressen
som inte kunde minnas att så många tittare hört av sig efter något program
tidigare.237 Även i pressen blev reaktionerna starka. ”Han är den förste kände
svenska efter Sighsten Herrgård som träder fram och ger aids ’ett ansikte’”,
kommenterades den halvtimmeslånga intervjun i Dagens Nyheter.238 ”Urstrongt.
Och väldigt, väldigt bra att Ebbe Carlsson som är så sjuk orkar ge aids ett ansikte”, sade Jan-Olof Morfeldt, chef för Noaks Ark-Röda Korset. ”Det är särskilt viktigt att en så svårt sjuk person som Ebbe visar det som alla redan vet
man vägrar att ta till sig: aids är en vidrig sjukdom”.239 Även Jon Voss berömde
hans mod. ”Ebbe Carlsson kom ut som aidssjuk och många andades ut”, skrev
han en tid senare i Reporter. ”Trots att det krävs ett oerhört mod, inte minst när
man är sjuk, att tala öppet och möta en massa journalister och reaktioner, så tog
Ebbe Carlsson steget”.240
Först hade han varit totalt slut, kommenterade Ebbe Carlsson själv framträdandet några dagar senare. ”Men nu är jag mer uppfylld av att folk är rent snurrigt vänliga. Många skriver bara för att säga tack”. Vissa hade dock reagerat på
hans sätt att formulera sig, att han uttryckt att han ådragit sig sjukdomen genom
”kraftfullt syndande”. Men även där hade Ebbe Carlsson svar på tal. ”Men det
särskilt allvarliga måste man kunna skämta om, tycker jag”.241 Endast tre av de
tre- fyra hundra brev, telegram, telefonsamtal etc. som han fått efter programmet hade haft ett obehagligt innehåll, skrev Ebbe Carlsson själv en i en artikel
där han förklarade lite närmare varför han valt att träda fram. Framträdandet
236 Lena Katarina Swanberg, ”Jag vill ha en vecka till. Ebbe Carlsson berättar om sin aids”, Expressen 1 december 1991.
237 Ibid.
238 TT, ”Att träda fram är mycket viktigt”, Dagens Nyheter 2 december 1991.
239 Charlotte von Proschwitz, ”Aids-läkaren: otroligt starkt, Ebbe”, Expressen 1 december 1991.
240 Jon Voss, ”Tecknat: Jon Voss”, Reporter nr 1 (1992), s. 2.
241 Lena Katarina Swanberg, ”Ebbe: Folk är snurrigt snälla. Men Stina får skäll av arga TVtittare”, Expressen 6 december 1991.
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hade visserligen inneburit en personlig revansch för den emellanåt förödmjukande behandling han fått utstå i media i samband med de TV-sända förhören i
konstitutionsutskottet sommaren 1988, fortsatte han. Men den generositet han
mött tolkade han i första hand som ett tecken på att de fördomar och den inskränkthet som tidigare funnits till sist höll på att ge vika för ”förnuft och insikt”.242 Samtidigt var Ebbe Carlssons öppenhet om sin sjukdom ironiskt nog
en slags antites till den mediala bilden av honom och det liv han tidigare levt.
Det är också symtomatiskt att hans tiosidiga testamente, helt enligt hans önskan, trycktes i Expressen efter hans död den 3:e augusti 1992. ”Stora delar av
svenska folket har under de senaste åren funderat över vem Ebbe Carlsson
egentligen är”, skrev Jan Lindström som en förklaring till publiceringen. ”Detta
testamente, som det är skrivet, är – troligen – den sista pusselbiten som föremålet själv tillhandahåller”.243
De starkt positiva reaktionerna, det deltagande och den värme som Ebbe
Carlsson mötte tolkades alltså, åtminstone av honom själv, som ett bevis för att
hans öppenhet innebar en potentialitet till positiv förändring. Diskussioner
kring Jacob Dahlins tystnad visar samtidigt att det fanns en både en moralisk
och politisk dimension i debatten kring öppenhet. För var öppenhet en önskan
eller rent av ett krav när det gällde hiv och aids? Hade man som hivsmittad eller
aidssjuk rent av ett större ansvar att vara öppen med och tala om sin sjukdom
jämfört med andra sjukdomar, just eftersom laddningen var så stark? Och
gällde detta i så fall i högre grad (kända) homosexuella män, ett ansvar som de
inte bara hade gentemot andra homosexuella (män) utan inför hela samhället,
som ett sätt att synliggöra och försöka påverka ojämlikheter? Samtidens frågeställningar sades dock sällan rakt ut. Osäkerheten och debatten kring öppenhet,
kring om man skulle berätta eller inte, manifesterar samtidigt att hiv och aids
kunde ses som något som sträckte sig långt utanför det privata eller personliga.
Även konflikten mellan olika tolkningar och rekommendationer gällande
säkrare sex blev under det tidiga 1990-talet allt mer irriterad. En av RFSLrådgivningen i Malmö framtagen broschyr om säkrare sex väckte hösten 1991
så pass starka protester att ledande aidsläkare krävde att broschyren omedelbart
borde dras tillbaka då de råd som gavs enligt läkarna gravt underskattade smittrisken vid exempelvis oskyddad oralsex. I ett brev till delegationen skrev exempelvis smittskyddsläkaren i Stockholm broschyrens formuleringar som ”vilseledande”. RFSL-rådgivningen å sin sida hävdade att man velat ge en ”positiv” syn
säkrare sex för att på så sätt nå fram till en mer ”realistisk, god och konsekvent”

242 Ebbe Carlsson, ”Stödet från kända och okända en stor upplevelse”, Noaks Ark nr 2 (1992),
s. 12–3.
243 Tommy Schönstedt, ”Alla kände Ebbe – Ebbe kände alla”, Expressen 3 augusti 1992. Jan
Lindström, ” Det får inte bli något jävla strul”, Expressen 15 augusti 1992. Ebbe Carlsson, ”Testamente för Ebbe Carlsson”, Expressen 15 april 1992. Anna-Maria Hagerfors, ”Minnesstund
hyllade ett gott liv”, Dagens Nyheter 1 september 1992.
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Bild 3:10. Ebbe Carlsson dog mindre än ett år efter det att han i slutet av 1991
berättat om sin aidsdiagnos i den populära talkshowen Dabrowski i SVT. Dödsannons Dagens Nyheter 8 augusti 1992.

risknivå för den enskilde och dennes beteende.244 I en likartad konflikt beskrev
RFSL lite senare Noaks Ark-Röda Korset som orealistiska och sakna verklighetsförankring i sin rådgivning medan Noaks Ark-Röda Korset i sin tur menade
att RFSL trivialiserade smittrisker och blunda för fakta. Värderingar av smittrisker kunde alltså skilja sig åt beroende på vilket typ av perspektiv risken för smittoöverföring analyserades utifrån: ett strikt medicinskt där det avgörande ansågs
vara ifall smitta kunde överföras eller inte eller ett mer förhandlande där sexuella relationer alltid uppfattades innebära ett element av risk men där det var
upp till den enskilde att göra ett val om vilka risker man ansåg sig beredd att
ta.245 Den kristna tidningen Dagen var dock fortfarande, ett decennium in i epidemin, tydlig i sin uppfattning. ”Det går alltså att säga i klartext”, skrev tidningens ledarsida i maj 1991. ”Den kristna livsstilen, där avhållsamhet före äkten244 Citat ur Brev från Per Lundbergh m.fl. till Aidsdelegationen, daterat 13 september 1991, ADA
F 9:19 och ur Jon Voss, ”Lek aldrig rysk roulett! Läkare varnar för ny broschyr”, Reporter nr 9
(1991), s. 4. Se även Lars Moberg, ”Från tro till kunskap – så smittar hiv”, Noaks Ark nr 3 (1991),
s. 20-1. Gudrun Winfridsson, ”Broschyr om säkrare sex leder till osäker sex?”, Hiv-aktuellt nr 8
(1991), s. 20–1.
245 För en vidare analys av konflikten mellan RFSL och Noaks Ark-Röda Korset, se Magnusson
(1997), s. 59-75. Anna Ljung visar dock att RFSL:s position gällande exempelvis riskerna för
smittoöverföring vid oskyddad oralsex inte alltid var helt entydligt. Ljung (2001), s. 60-3. Konflikten gällde även om smittades möjligheter och skyldigheter i samband med sexuella förbindelser,
se exempelvis Ann Katrin Öhman, ”’Det känns så hopplöst’. Feldt berättar om sin aids-sjuke
vän”, Expressen 31 oktober 1993. Rolf H. Veidahl, ”Vi med hiv har visst rätt till sex”, Expressen
4 november 1993.
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skapet, trohet äktenskapet och nej till alkohol är hörnstenar för att inte drabbas
av hiv och aids”.246
Samtidigt kom den mediala uppmärksamheten kring epidemin i allt högre
grad att flyttas bortom landets gränser. I spåren av de kollapsade kommuniststaterna i öst framkom under början av 1990 uppgifter om att ett stort antal
rumänska barnhemsbarn smittats till följd av rutinmässiga blodtransfusioner
och injektioner avsedda att stärka deras immunsystem. Det mediala genomslaget och engagemanget ökade under våren och sommaren i takt med att tragedins omfattning rullades upp inför kamerorna. Den misär som barnen levde i,
och då inte bara det faktum att de smittats, innebar för många både en svår
chock och en insikt i hur ett tidigare så stängt samhällssystem i praktiken kunde
fungera.247
Ändå var det bristen på bilder, på synliga tecken på epidemin som oroade
mest. ”Nej, epidemin är inte över”, konstaterade Jonathan Mann, chef för
WHO:s globala aidsprogram, i oktober 1989. ”Jag märker av en sorts önsketänkande hos många, en tro att smittan ska försvinna av sig självt, att det kanske
inte var så farligt när allt kommer omkring. Ingenting kan vara farligare eller
mer missvisande. Vi befinner oss inte i slutet av epidemin utan i början av
den”.248 Analysen var korrekt: aldrig tidigare, varken i Sverige eller globalt, hade
det funnits så många smittade, sjuka eller döende i aids som 1991. Men att
framställa de svenska informationskampanjerna som ett fiasko bara för att
smittspridningen fortsatte var en alltför grund slutsats, skrev smittskyddsläkaren
i Göteborg Per Hagelin i slutet av 1991. Ingen kunde ju veta hur situationen
varit om man inte genomfört de nationella masskampanjerna eller alla de små,
mer lokala aktiviteter som följt i aidsengagemanget spår. Samhällets sammantagna informationsarbete hade också varit lyckat så tillvida att i princip alla i
Sverige numera kände till hur viruset smittade och inte smittade. Även människors kunskaper om – och beredskap och vilja att acceptera och respektera –
såväl olika typer av sexualitet som smittade medmänniskor hade ökat över tid.
Det mödosamma arbetet att få människor att i praktiskt handling förändra sitt
beteende i riktning mot säkrare sex hade dock gått sämre, konstaterade Hagelin,
en ansträngning som dock måste fortsätta ”trots att det massmediala helljuset
släckts, trots att den glamorösa tiden är förbi, trots att resurserna minskar”.249
På något sätt var det ändå som om det krävts en Hollywoodskådis som Rock
Hudson, en kändis som Sighsten Herrgård eller en skrämmande bild i tidningen
för att få människor att öppna ögonen för aids, skrev Inger Atterstam i Svenska
Ledare, ”Ungdomar ny hiv-riskgrupp”, Dagen 25 maj 1991.
För en av de första artiklarna, se TT, ”I väntan på döden. Vart tredje rumänskt barn hade
aids”, Expressen 7 februari 1990. Sammanlagt uppskattas upp mot 8 000 barn hade blivit smittade
i Rumänien som en följd av osäkra medicinska åtgärder. För en studie, se Michael Blackwell,
”HIV/AIDS in Romania”, i No Name Fever. AIDS in the Age of Globalization, red. Maj-Lis Follér,
Håkan Thörn (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 227–56.
248 Citat ur Margareta William-Olsson, ”WHO-prognos. Aidsfallen tiodubblas på tio år”, Göteborgs-Posten 19 oktober 1989.
249 Per Hagelind, ”Kampen mot aids måste fortsätta”, Göteborgs-Posten 16 december 1991.
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Bild 3:11. Konflikten mellan RFSL och Noaks Ark-Röda Korset eskalerade under
början av 1990-talet. På världsaidsdagen den 1 december 1993 valde RFSL att
publicera en halvsidesannons i Expressen där de gick till hårt angrepp mot Noaks Arks-Röda Korsets ordförande Kjell-Olof Feldt och läkaren Jan-Olof Morfedt.
Expressen 1 december 1993.

Dagbladet på världsaidsdagen 1 december 1991. Samhällets reaktion på epidemin
kunde därför också betraktas en föga hedrande illustration av samtidens medielogik, av de ”de nyckfulla mekanismer” som fanns bakom vår förmåga till inlevelse, ”vårt selektiva engagemang”, skrev Atterstam. Hade samhällets kraftfulla
reaktion bara varit en effekt av ett kommersiellt och ytligt informationssamhälle, frågade hon retoriskt, en följd av en medial situation där det behövdes allt
starkare impulser för att väcka vårt intresse och vårt engagemang? Vilka bilder
krävdes i så fall då epidemin nu gick in i sitt andra decennium, ett årtionde som
med all säkerhet skulle medföra ett brant stigande antal smittade och sjuka?
”Men inte i den rika världen”, preciserade Atterstam sin dystra prognos om ett
allt mer segregerat, partiellt negligerat aidshot. ”Inte hos oss”.
Beräkningar visar att ökningen av hivfall och aidssjuka i USA och Europa sannolikt
kommer att plana ut från mitten av 90-talet. Bördan av aidsepidemin kommer att vältras
än mer över till de fattiga i Afrika, i Asiens myllrande miljonstäder och i Latinamerika. År
2000 förväntas över en miljon nya aidsfall, 90 procent av dem kommer att drabba ulandsinvånare. Ska vi i den rika världen reagera med samma likgiltighet som USA i aidsepidemins gryning? Ska vi nöja oss med att vi trots allt har kunnat hantera aids, relativt
hyggligt till i exempel i Sverige och oberört låta de andra dö långt där borta? […] Vilken
bild ska få oss att bibehålla vår flyktiga solidaritet och insikt om tragedin som bara fortsätter att växa och växa?250
250

Inger Atterstam, ”Skamstämpel skyller sanningen”, Svenska Dagbladet 1 december 1991.
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Sammanfattning
Åren kring 1990 innebar en period av konsolidering. Aidsdelegationen kom
exempelvis att institutionaliseras som en egen myndighet med utökade administrativa och ekonomiska resurser. Under perioden kom även den nya smittskyddslagen på plats. Lagen hade utformats speciellt med hänsyn till hiv och
aids och innehöll därför skrivningar som tydliggjorde såväl individens rätt- och
skyldigheter som samhällets. Epidemins tillväxttakt planade samtidigt ut även
om risken för en ökad smittspridning (inte minst bland nya grupper av narkomaner) fortsatte att oroa. Över tid kom också allt fler av dem som smittats att
insjukna i aids, en utveckling som, även om den var väntad, på ett skrämmande
sätt gjorde epidemin mer konkret och mer svårhanterlig, inte minst existentiellt.
Trots betydande resurser tycktes inte heller samhället vara fullt ut rustat för att
möta det ökade och i vissa fall mycket komplexa vårdbehov det långsamma
infektionsförloppet gav upphov till. Inte minst för de smittade narkomaner som
var i aktivt missbruk förvärrades ofta en redan mycket svår situation när ett
insjuknade i aids lades till den vardagsverkliget av missbruk, hemöshet och
utsatthet som de redan innan var tvungna att leva i. Det mediala och politiska
intresset kom dock, trots allt det aldrig funnits så många smittade och sjuka, att
successivt mattas. Även intresset hos allmänheten minskade i takt med att den
alarmistiska ton som präglat den tidiga svenska aidsdebatten förbyttes i ett mer
lågintensivt och emellanåt nästan pliktskyldigt rapporterande. Den globala epidemisituationen gjorde sig också allt mer påmind då allt fler av de nyanmälda
smittade hade smittats utomlands. Vid ingången till det nya decenniet utgjordes
en majoritet av de nysmittade av invandrare och flyktingar – i huvudsak heterosexuellt smittade, kvinnor såväl som män och ofta från högendemiska områden
söder om Sahara – något som inte bara påverkade den smittade gruppens absoluta och relativa sammansättning utan också ställde nya krav på det preventiva
arbetets inriktning och innehåll. De nationella aidskampanjerna fortsatte dock
att i huvudsak bedrivas på svenska med inriktning på en bred, svensk allmänhet.
Budskapet kom emellertid i ökande grad att betona individens ansvar och inriktas på att normalisera kondomen som ett självklart och naturligt inslag vid sexuella kontakter. Även användandet av nya medier och nya publika sammanhang
(som inslag i de nya reklamkanalerna i TV, medverkan i olika nöjes- och konsertsammanhang etc.) kom liksom nya mediala strategier att ge aidsdelegationens nationella informationsinsatser ett nytt tilltal och delvis också ett nytt syfte.
Vid sidan av att informera om viruset och dess egenskaper, hur det smittade
och inte smittade, kom ansträngningarna under det tidiga 1990-talet i ökande
grad att fokusera på att väcka och försöka bibehålla allmänhetens och massmedias intresse för hiv och aids. Aidsdelegationen och dess namn flyttades också
fram till att bli ett budskap i sig själv, en påminnelse om epidemin och vikten av
att man skyddade sig från att smittas.
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Ansikten: ”avsked”
Det är lite svårt att planera något större i framtiden måste jag säga. En massa praktiska
saker måste ordnas. Sådant som försäkringar, förmånstagare och testamente bland annat.
Det tycker jag man är skyldig att göra klart.
Min egen begravning har jag inte ordnat med ännu, men det kanske jag också ska göra.
Döden skrämmer mig inte. Att bli obducerad har jag sagt ifrån… det vill jag inte utsättas
för. Jag har sett några obduktioner som inte var speciellt tilltalande. Detta är inskrivet i min
journal och jag har blivit lovad att det inte ska ske. Annars får det väl bli med mig som med
andra jag känt att det blir en begravning och en kremering. Sen får jag väll ligga i någon
minneslund eller liknande.
De flesta av mina kompisar som dött har haft ett lugnt och stilla döende. Många har fått
morfin. Så själva döendet skrämmer mig inte. Förmodligen lever jag inte lika länge som jag
skulle ha gjort om jag inte varit sjuk, men det är ingenting som gör mig otrygg eller stör mig.
Kanske hjälper det mig en del att jag arbetat inom sjukvården nästan hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har fått se många människor avlida på olika sätt. I stället för att skrämma
mig har döden snarare gjort mig nyfiken. Det enda sättet att få reda på om det överhuvudtaget finns någonting efter döden är att få dö själv. Jag är lite nyfiken på det, men inte så att jag
skulle ta livet av mig för det.
Troende vill jag inte påstå att jag är. Jag är döpt och konfirmerad och något tror jag väl
på, man jag vet inte om det är exakt det som vi fick läsa i skolan. Ändå vore det kanske
trevligt om det finns något efter döden.251

251 Intervju med Rune, försommaren 1990. Från Pär Kide, Det finns inga gränser. Upplevelser av och
tankar om HIV/AIDS, sjuka, närstående och personal berättar (Malmö: Utbildningsproduktion, 1990),
s. 38.
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Del 4: Avklingandet 1992–1996

Tio år in i epidemin väcktes en diskussion om hur epidemin och dess utmaningar hanterats och om bemötandet kunde, eller borde, ha varit ett annat. Men
blicken vändes också framåt, om än med det senaste decenniets erfarenheter
som fond. Syftet med denna fjärde och avslutade del är att visa hur den svenska
aidsdebatten och det nationella aidsarbetet förändrades i en tid då pandemins
utmaningar blev allt större samtidigt som det nationella intresset fortsatte att
minska. Hur påverkades det svenska aidsarbetet av den nya Europakarta och
hastigt omkastade internationella maktballanser, av den nya tidens ökade geografiska, sociala och ekonomiska rörlighet, av nya identiteter och livsmönster?
Hur förändrades informationskampanjerna av den nya situationen: vilka nya
tilltal, målgrupper och tillvägagångssätt valdes, vilken funktion förväntades de
fylla? Och hur påverkades av hiv och aids innebörder och bemötande då behandlingsmöjligheterna blev allt större samtidigt som fördelningen av resurser,
framtidstro och engagemang därigenom också avslöjades som all mer ojämlik,
orättvis, ja rent av orättfärdig?

4.1 Normalisering och förändring
Efter riksdagsvalet i september 1991 förlorade Socialdemokraterna regeringsmakten och någon månad senare tillträdde en borgerlig fyrpartiregering under
den moderate statsministern Carl Bildt. Som en konsekvens av maktskiftet
avgick Gertrud Sigurdsen som ordförande för aidsdelegationen och i hennes
ställe tillrädde Göran Rådö, statssekreterare hos biträdande socialministern,
folkpartisten Bo Könberg. Vid årets sista delegationssammanträde i början av
december 1991 meddelade Rådö att den nya regeringen prioriterade ”insatserna
mot aids högt” men att regeringen, förutom att tillsätta en ny ordförande, planerade att göra förändringar av delegationens organisation och medeltilldelning.1
Regeringens lägre prioritering visade sig till en början i att delegationens ledning rekryterades från en lägre politisk nivå. Under senhösten 1991 blev det allt
tydligare att den nytillträdda regeringen planerade avveckla delegationen i dess
befintliga form. Avvecklingen låg i linje med vad både socialutskottet och den
AD protokoll 4 december 1991, ADA F 9:1. Göran Rådö var dessförinnan sjukvårdsdirektör i
Landstinget i Stockholm.
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tidigare socialdemokratiska regeringen uttalat då man, i samband med att delegationen blev en egen myndighet sommaren 1991, också beslutat att delegationen skulle arbeta fram till den 1 juni 1993.2 Vid samma tillfälle hade också
riksdagen beslutat att på regeringens förslag inrätta ett nationellt Folkhälsoinstitut med uppgift att ”utveckla, stimulera och stödja olika typer av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete”. Bakgrunden till inrättandet var att
det trots den stadigt förbättrade folkhälsan, fortfarande fanns tydliga hälsoskillnader relaterade till framförallt kön, klass, bostadsord och yrke. Ett nationellt
Folkhälsoinstitut skulle därför få i uppgift att analysera och komma med förslag
på hur hela befolkningens hälsa skulle kunna förbättras. I ett tilläggsdirektiv i
november 1991 gav dock den nytillträdda borgerliga regeringen den så kallade
Organisationskommittén för folkhälsoinstitutet delvis nya uppdrag. Bland annat
skulle kommittén, som man skrev, i ”samråd” med aidsdelegationen undersöka
förutsättningarna för att inlemma delegationens hivförebyggande arbete som en
del av det nya Folkhälsoinstitutets verksamhet redan från starten den 1 juli
1992.3
Av delegationsprotokollen framgår att flera av ledamöterna var försiktigt positiva till förslaget, även om några ansåg att ett samgående borde ske vid en
senare tidpunkt. ”Vi har tidigt sagt att Aidsdelegationen ska vara tidsbegränsad”, menade exempelvis centerpartiets Rosa Öst. Men ett avvecklande forcerades nu fram, fortsatte hon, något som kunde uppfattas som en ”nedtoning av
aids-arbetet”.4 Moderaternas Ann-Cathrine Haglund var mer öppet kritisk och
redan i samband med att regeringens planer började bli kända argumenterade
hon för att delegationen fyllde en viktig funktion som ett självständigt parlamentariskt beredningsorgan. ”Våra påtryckningar och initiativ i Aidsdelegationens namn har givit tyngd åt våra ståndpunkter vid en mängd tillfällen”, sade hon lite senare. ”Aids-delegationen har en slagkraft som måste
bevaras. Jag är rädd att allt detta kan förloras om Aids-delegationen inlemmas i
en enhet i Folkhälsoinstitutet”.5 Även den socialdemokratiska delegationsledamoten Bo Holmberg, tillika socialutskottets nya ordförande då partiet övergått i
opposition, tog starkt avstånd från den nya regeringens planer. Aidsdelegationens parlamentariska sammansättning kombinerat med den ”direktkontakt”
delegationen hade med den nationella och internationella utvecklingen skulle
Socialutskottets betänkande 1990/91:SoU12. Socialpolitik – inriktning och anslag, s. 55. Socialutskottets betänkande 1991/92:SoU15. Socialpolitik – inriktning och anslag, s. 65–6.
3 Initiativet till inrättandet av ett statligt Folkhälsoinstitut kan spåras till ett förslag av Folkhälsogruppen, ett regeringsorgan tillsatt 1987 inom socialdepartementet och bestående av framförallt
myndighetschefer och forskare, som ett sätt att försöka förstå och avhjälpa de stora skillnader i
sjuklighet och dödlighet som fanns mellan könen, olika socioekonomiska grupper, regioner etc.
Se Regeringens proposition 1990/91:175 om vissa hälsofrågor, s. 1, 9–10, 75–84. Kommittédirektiv, ”Organisationskommitté för folkhälsoinstitutet”, dir. 1991:77. Kommittédirektiv, ”Tilläggsdirektiv till
organisationskommittén för folkhälsoinstitutet”, dir. 1991:96. Regeringens proposition 1991/92:100
med förslag till stadsbudget för budgetåret 1992/93, s. 140–2.
4 AD protokoll 5 mars 1992, ADA F 9:1.
5 AD protokoll 4 december 1991, ADA F 9:1. Citat från AD protokoll 12 februari 1992, ADA F
9:1.
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även fortsättningsvis ha stor betydelse, skrev han i partiets allmänna hälso- och
sjukvårdspolitiska motion i januari 1992. För även om aids inte längre uppfattades som ett lika akut nationellt hot som våren 1985, fortsatte motionen, blev
Sverige mer integrerat i en allt mer global värld och den svenska epidemin därmed tydligare en del av den globala. ”Den internationella utvecklingen talar för
att den nuvarande arbetsformen bör fortsätta under överskådlig tid”.6
Utöver delegationens formella organisation hade dess finansiering hade börjat ifrågasättas. Under början av 1992 nåddes delegationen av indikationer på att
regeringskansliet arbetade med ett förslag att minska delegationens statsbidrag
med en tredjedel (från strax under 200 miljoner till 120 miljoner kronor per år)
och där delegationens medel istället skulle ingå i ett mer generellt statsbidrag
som kommunerna kunde använda fritt. Inom delegationen väckte förslaget oro
eftersom man såg en risk att anslaget skulle användas till annan kommunal
verksamhet istället för till hiv och aids. I ett särskilt uttalande kände delegationen sig tvingad att betona att omfattande nationella styrmedel fortfarande behövdes för att trygga ett ”långsiktigt” och ”effektivt” preventionsarbete samtidigt som den globala smittspridningen lyftes fram som ett ökande nationellt
hot. ”Det finns idag ca 10 miljoner HIV-smittade i världen”, skrev delegationen, refererande till den senaste statistiken från WHO. ”År 2000 kan det vara 40
miljoner smittade. Denna dramatiska förändring kommer att påverka HIVbekämpningen också i vårt land”.7
Att delegationens organisation och medeltilldelning kommit under omförhandling var ett tecken på att delegationens formella status och funktion hade
förändrats, rent av att ifrågasättas, av landets högsta politiska ledning. Att delegationen i ett formellt uttalande såg sig tvingad att försvara och argumentera för
sin fortsatta existens var också en signal om att delegationens politiska inflytande och betydelse hade minskat. Det är dock oklart ifall den oro delegationsledamöterna gav uttryck för hade någon egentlig effekt. Under socialutskottets
behandling av frågan under senvintern 1992 uttalade visserligen utskottsmajoriteten att regeringen inför en förändring av delegationen eller dess arbetsuppgifter skulle ta hänsyn till att det nationella aidsarbetet ”inte påverkades negativt”,
även om utskottet annars uttalade sitt stöd för regeringens planer. Utskottets
socialdemokratiska ledamöter reserverade sig dock och krävde, tvärtemot sitt
tidigare beslut då de satt i regeringsställning, att delegationen borde få fortsätta
sitt arbete ”ostört” under åtminstone den innevarande mandatperioden för att
situationen därefter ”möjligen” kunde omprövas.8
Motion till riksdagen 1991/92:So438 av Bo Holmberg m.fl. (S). Hälso- och sjukvård, 22 januari
1992.
7 AD protokoll 12 februari 1992, ADA F 9:1.
8 Socialutskottets betänkande 1991/92: SoU15. Socialpolitik – inriktning och anslag, s. 66–6,
227–8. AD protokoll 5 mars 1992, ADA F 9:1. Osign., ”Aids-delegationens framtid ännu inte
avgjord”, Hiv-aktuellt nr 3 (1992), s. 2. Socialdemokraternas reservation kan möjligen också ses
som en markering mot den nya inriktning som det tidigare beslutade Folkhälsoinstitutet fått efter
maktskiftet hösten 1991.
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Även utanför det direkt parlamentariska sammanhanget kom delegationens
fortsatta existens och verksamhet att ifrågasättas. Till grund för kritiken låg
skilda tolkningar av den officiella statistiken; hur många smittade det egentligen
fanns i Sverige och hur stort hotet från hiv och aids egentligen var och för vem.
Många ställde sig också frågande inför om det verkligen var möjligt att tala om
en nationell, svensk aidsepidemi då smittspridningen uppenbarligen var jämförelsevis begränsad och dessutom koncentrerad till ett fåtal grupper. Även på ett
mer allmänt samhällsplan restes därför frågor om det verkligen fanns ett behov
av en nationell aidsdelegation eller om resurserna möjligen kunde användas på
ett bättre och för den nya situationen mer anpassat sätt.
Statistik och prognoser
I slutet av januari 1992 presenterade SBL de första preliminära siffrorna för år
1991. Sedan de första fallen noterats i slutet av 1982 hade sammanlagt ca 600
personer insjuknat i aids i Sverige varav ungefär hälften avlidit. Myndigheten
konstaterade också att de senaste årens kontinuerliga ökning av antalet aidsdiagnoser fortsatt: under 1989 hade sammanlagt 111 personer fått en aidsdiagnos,
1990 hade siffran ökat till 126 för att under 1991 nå en ny toppnivå när ytterligare 137 personer insjuknat i aids. Ökningen var väntad; trots att man blivit allt
bättre på att behandla symtomen, avspeglade de ökande aidsdiagnoserna den
smittspridning som funnits under epidemins inledningsskede. De som nu insjuknade i aids var alltså de som smittats under 1980-talets första hälft, i många
fall redan innan såväl den nya sjukdomen eller dess orsak var känd. Under 1991
hade ytterligare 329 nya smittade kommit till SBL:s kännedom, 213 män och
116 kvinnor. Under den föregående femårsperioden tycktes därför antalet
nyupptäckta smittade ha stabiliserats kring mellan 300 och 350 per år. Sammanlagt hade nära tre tusen människor anmälts som smittade i Sverige sedan epidemins inledning, varav sexhundra kvinnor.9 Trenden mot en ökad andel utlandssmittade och smittade kvinnor såg också ut att bestå. Mer förvånande var
att det i gruppen män som hade sex med andra män skett en ökning av antalet
nysmittade, från ca 70 personer år 1990 till ca 80 personer år 1991. Förändringen var visserligen inte stor sett till antalet personer, men utvecklingen beskrevs
ändå som ett trendbrott då antalet nysmittade inom gruppen stadigt sjunkit
sedan toppnoteringarna under mitten av 1980-talet. Bland injektionsmissbrukarna var trenden fortsatt neråtgående med allt färre nyanmälda smittade, ca två
fall i månaden. Siffran tydde enligt SBL på att den svenska narkomanvården
hade gjort stora insatser och på det hela taget lyckats begränsa smittspridningen.
Även det kontroversiella metadonprogrammet var en framgång ur smittspridningsperspektiv eftersom inga metadonbehandlade narkomaner smittats under
året. Däremot fortsatte antalet svenska medborgare som smittats heterosexuellt
TT, ”Ökning av antalet aidssjuka”, Dagens Nyheter 25 januari 1992. Osign., ”Fler kvinnor med
hiv”, Hiv-aktuellt, nr 2 (1992), s. 24.
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att öka, även om tillväxtakten var oförändrat med ca 30 till 40 personer per år,
något fler kvinnor än män och de flesta smittade utomlands. Heterosexuellt
smittade i Sverige låg på en konstant nivå med ca tio personer per år, också där
med en viss övervikt av kvinnor.10
Den officiella statistiken stämde väl överens med den bild av den nationella
utvecklingen som någon månad tidigare getts av Johan Giesecke, infektionsläkare och laborator vid SBL. I en längre intervju i Läkartidningen beskrev han i
november 1991 en svensk epidemi som sedan toppåret 1987 mer eller mindre
planat ut. Vare sig i fråga om smittvägar eller drabbade grupper fanns det”några
större förändringar att notera” under de senaste fem åren menade han, även om
antalet heterosexuellt smittade proportionerligt sett ökade i takt med att antalet
smittade utländska medborgare för varje år blivit fler. Jämfört med de prognoser som gjordes under mitten av 1980-talet hade smittspridningen blivit avsevärt mindre än befarat. Den största felbedömningen var enligt Giesecke att man
betraktat alla medborgare som i statistisk mening jämställda när det gällde risken att smittas. Under epidemins inledning hade det visserligen skett en snabb
spridning bland individer med ”högriskbeteende”, ett spridningsmönster som
emellertid på ett felaktigt sätt överförts på befolkningen i stort. På en direkt
fråga om det förebyggande arbetet kunde beskrivas som mer framgångsrikt i
Sverige än på andra håll, menade Giesecke att svaret måste bli nej. ”Den som
t.ex. påstår att den epidemilogiska utvecklingen i Sverige kan relateras till skickligt genomförda aids-kampanjer är enligt min åsikt allt för optimistisk”, citerades han i intervjun. ”Personligen tror jag att aidsproblemet hade sett ut nästan
likadant som det gör oavsett om man har haft stora kampanjer eller inte. Kampanjerna har säkert räddat liv, men jag tror inte att man på makronivå har anledning att påstå att de haft så stor nytta”. Den avmattning man sett borde därför uppfattas som att epidemin helt naturligt kommit in i en lugnare utvecklingstakt. Därmed inte sagt att epidemin var över. Nya smittade tillkom hela
tiden och globalt tycktes antalet smittade snarare öka snabbare än förutspått.
Det var givetvis inte heller möjligt att garantera att den förhållandevis lugna
nationella situationen inte skulle komma att förändras. Pedagogiskt var situationen svår eftersom människor skulle börja tro att faran var över. Men antalet
människor som levde med hiv hade heller aldrig tidigare varit så stort, betonade
Giesecke. Människor måste därför göras medvetna om att den statistiska risken
för att smittas var ”liten men inte obefintlig”, en medvetenhet som måste finnas
kvar även i Sverige för lång tid framöver.11
Epidemin tycktes alltså ha stabiliserats. Även om det är svårt att tala om hiv
och aids i termer av normalisering då smittspridningen inte var stoppad och
antalet sjuka och döda ökade, kom ändå epidemin under början av 1990-talet
Böttiger, Eriksson (1992), s. 963–5.
Bo Lennholm, ”Samtal om förebyggande åtgärder och framtidsprognoser. Antalet HIVanmälningar på fortsatt stabil nivå i Sverige – men nästan omöjligt beräkna antalet HIV-smittade
om 40 år”, Läkartidningen volym 88, nr 46 (1991), s. 3909–12.
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att uppfattas som mer förutsägbar och därmed – åtminstone på en samhällsnivå
– mindre dramatisk och akut.
I medierna väckte inte den officiella statistiken några omedelbara reaktioner.
I Dagens Nyheter varnades visserligen för att en ”rädsla för rasism” inte fick försena eller förhindra välbehövliga insatser mot de flyktingar och invandrade som
bar på smittan redan när de anlände till Sverige. ”Inget gott kan komma ut av
att man tiger om att många afrikaner är smittade”, skrev tidningen i en för tiden
ovanligt frisprålig ledarartikel. Några avgörande nationella insatser riktade mot
gruppen tycktes dock inte ha kommit igång, fortsatte tidningen, något man
öppet beklagade och det ”oavsett” om det berodde på ”byråkratiskt krångel”,
”stela rutiner” eller ”missriktad välvilja”. Ansvaret för att så lite gjordes var
dock ytterst aidsdelegationens, fortsatte artikeln, en delegation som enligt tidningen fått allt mer uppenbara problem att hantera sitt viktiga uppdrag. ”Aidsdelegationen har i Sverige getts ansvaret för att alla människor får information
om sjukdomen”, avslutades ledaren, explicit efterfrågandes en annan lösning.
Att all verksamhet ska styras från detta håll är i längden inte rimligt. Delegationen satsar
en alltför stor del av sina anslag på de egna stora projekten, som till exempel de stora affischkampanjerna. Om många olika myndigheter och organisationer drev olika projekt
skulle chansen vara större att alla nåddes av informationen.12

Det var dock först under mitten av april 1992 som statistiken började väcka en
mer omfattande debatt. Kritiken kom också allt starkare att riktas åt ett speciellt
håll: aidsdelegationens.
I den nystartade svenska kabel-TV kanalen TV 3 drev exempelvis journalisten Per Lapins i samhällsprogrammet Moderna Tider tesen att delegationen
genom sina kampanjer spridit myter om epidemin. Den officiella statistiken
visade, tvärtemot vad som menades ha varit budskapet i delegationens informationsarbete, att risken för en omfattande heterosexuell smittspridning var, och
hela tiden hade varit, mycket liten.13 Även i det granskande samhällsmagasinet
Glashuset i SVT kopplades delegationens informationskampanjer samman med
uppgifterna om en förhållandevis starkt begränsad heterosexuell smittspridning.
”Vi har studerat statistiken kring AIDS och HIV”, inledde journalisterna Bo
Holmström, Kicki Hultin och Kenneth Sundin programmet. ”När vi gjorde det
blev vi förvånade, och kände oss faktiskt också lite lurade av propagandan”.14
Journalisten Carl Otto Werkelid var dock både upprörd och starkt kritisk till
den analys och de perspektiv som därmed förmedlades. ”Betydligt färre än vad
man sagt smittas, det kommer aldrig att bli någon epidemi i Sverige, förklarade
Kicki Hultin tvärsäkert medan Bo Holmström upprepade gånger utgick från
Ledare, ”Fakta om aidsspridningen – Rädsla för rasism får inte försena insatser för hivsmittade afrikaner”, Dagens Nyheter 9 mars 1992.
13 Inslaget ”Överdrifterna om aids” sändes den 13 april 1992. Se även Per Lapins, ”Aidsbyråkrater bör lyssna på sina experter”, Resumé nr 20 (1992), s. 28.
14 Inslaget ”Felaktig information om AIDS” sändes SVT den 28 april 1992. Inslaget citerat ur
Nyhetsinformation Esselte info, Pressurklipp, utskrivet 920429, 10661-TF, ADA F 9:22.
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den egna förträffliga heterosexuella normaliteten för att förpassa problemet till
u-länderna”, skrev han i en starkt kritiskt artikel i Svenska Dagbladet strax därefter. Programmets beskrivning av den komplexa problematiken var därför enligt
Werkelid både okunnig och olustig.
Att kritiskt granska aidsdelegationens arbete – ja tack, men infallsvinkeln, tonfallen, den
lätthet med vilken problemet alltså härmed kunde kastas över axeln för alla som är lika
präktigt heterosexuella som programledaren, vilket obehag det ingav. Och i all programledarmässig förtrytelse glömde man bort att reflektera över huruvida det kan vara aidsdelegationens och andras information som kan vara orsaken till att statistiken är mycket ljusare än de svarta spådomarna.15

Även chefredaktören för reklambranschtidningen Resumé, Peppe Engberg, tog i
en provokativt formulerad ledare upp den i TV redovisade statistiken. Istället
för att ”underblåsa den allmänna åsikten, numera ett axiom, att HIV är en allmänt utbredd folksjukdom bland såväl homosexuella som heterosexuella”,
visade rapporteringen att det var precis tvärtom, konstaterade han.
Som könssjukdom är HIV-smittan i Sverige en sjuka som praktiskt taget enbart härjar
bland homosexuella svenskar. Trots opinionsbildningen förleder oss att tro motsatsen är
det bara åtta personer, som [under året] smittats genom heterosexuell sex i Sverige! Åtta
stycken.

Priset för den felaktiga informationsstrategin var därför, förutom ett antal
skattemiljoner och en för delegationen starkt ifrågasatt trovärdighet, en ökad
smittspridning bland homosexuella män. Man kunde visserligen ha olika mening om orsaken till att det gått så snett, fortsatte han. Men det var samtidigt
inte förvånade att ”homosexuellas intresseorganisationer, homosexuella läkare,
journalister och reklammakare” gärna sett att aids fått status som en allmänt
spridd ”könssjukdom” eftersom man då kunde räkna med större ekonomiska
resurser och ökad uppmärksamhet. ”Bögarna har haft för stort inflytande i
AIDS-debatten”, skrev Engberg explicit.
För att slippa peststämpeln har de homosexuellas företrädare lyckats framställa AIDS
som en folksjukdom. AIDS-delegationen har gått på denna myt och reklambyråer och
journalister har av dumhet eller missriktad finkänslighet blundat för det faktum att AIDS
i huvudsak är en bögsjukdom och en sjukdom som härjar bland vissa invandrargrupper i
Sverige. Genom att blunda för fakta satsar AIDS-delegationen hundratals miljoner kronor på allmänt riktade reklamkampanjer. I mytbildningens skugga ökar antalet HIVsmittade åter bland de homosexuella.

Det var alltså inte bara delegationens övergripande informationsbudskap som
blivit fel, enligt Engberg. Felslutet kunde även direkt härledas till en mindre
grupp homosexuella aktivister som av ekonomiska och maktpolitiska intressen
15

Carl Otto Werkelid, ”Aidskritik med obehagligt tonfall”, Svenska Dagbladet 30 april 1992.
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först fört aidsdelegationen och därefter svenska folket bakom ljuset. Samhällsinformationen hade därför kommit att vinklats på ett felaktigt sätt, något som
nu sorgligt nog lett till att smittspridningen bland homosexuella män återigen
börjat öka.16
Möjligen skulle Engbergs artikel ignorerats om inte den mediala debatten redan var satt i rullning. ”Chefredaktör Engberg har tittat på TV (ledaren nr
18/92) och därvid upprörts av att aids inte blivit en folksjukdom”, inledde
också aidsdelegationens sekreterare Johan Wallin en fränt formulerade replik,
tryckt i numret efter.
Engbergs förtrytelse är stor. För hur kan det komma sig att aidsutvecklingen i Sverige
inte blivit så katastrofal som Engberg och andra kollegor i branschen räknat med. Jo, utropar Engberg, vi (alla journalister) har blivit lurade av bögarna som dessutom lyckats slå
i Aidsdelegationen […] myten om att aids som ett hot också mot andra än bögar. Denna
konspiration har enligt Engberg lyckats därför att ”journalister har av dumhet eller missriktad finkänslighet blundat”. Så icke Engberg framför TV:n. Flitigt har han fört anteckningar och noterat siffror av allehanda slag. Dessa redovisas. Dessvärre utan att Engberg
har förstått vad siffrorna betyder eller representerar. Eller också var det kollegorna på TV
som inte förstått.

Delegationen hade enligt Wallin ”aldrig talat om en epidemisk utveckling av
HIV i Sverige genom heterosexuell spridning”, utan istället försökt förmedla
budskapet att hiv kunde utgöra ett hot mot de delar av befolkningen som levde
”riskfyllt”, och det oavsett om man var hetero-, homo- eller bisexuell. Wallin
delade dock Engbergs oro för den ökade smittspridningen bland homosexuella
män. Mot slutet av artikeln anslog därför Wallin en betydlig mildrare ton, om än
inte helt utan ironi då han välkomnade förslag från Engberg och andra ”informationsproffs” om vad som kunde göras för att nå ut till de grupper som
var mest smittutsatta.17 I en replik stod dock Per Lapins fast vid sin kritik han
fört fram i sitt reportage i Moderna Tider. För vad hade kampanjerna gått ut på
om inte att varna allmänheten för just en omfattande allmän smittspridning?
Om inte budskapet hade varit att varna för heterosexuell smittspridning blev ju
innehållet i aidsdelegationens mångåriga informationsinsats inte bara oriktig i
sak utan också ”fullkomligt obegriplig”.18
Det som kunde läsas mellan raderna i Resumé sades rakt ut när debatten strax
därefter flyttade ut i kvällspressen. I Sverige var hiv en epidemi nästan helt begränsad till homosexuella män och vissa invandrargrupper, skrev Jonas Sima, en
”bögsjukdom” där det stora flertalet av dem som smittades, nu som då, var
homosexuella män som inte kunde eller ville ändra sitt sexuella beteende. ”Det
Pepe Engberg, ”För många bögar i AIDS-debatten?”, Resumé nr 18 (1992), s. 3.
Johan Wallin, ”AIDS-delegationens strategi inte felaktig”, Resumé nr 19 (1992), s. 27. Engbergs
artikel mötte också en del kritik bland de egna läsarna. Engbergs ledare var ett ”lågvattenmärke
genom sin osaklighet, trångsynthet och formuleringskonst”, konstaterades det i exempelvis en
insändare. Osign., ”Slafsigt av Resumé”, Resumé nr 21–22 (1992), s. 44.
18 Per Lapins, ”Aidsbyråkrater bör lyssna på sina experter”, Resumé nr 20 (1992), s. 28.
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som vi på 80-talet trodde var ett hot mot oss alla, har visat sig vara ett hot mot
vissa”, sammanfattade Sima den omsvängning som skett. ”Det blir ingen stor
aidskatastrof i Sverige”.19
Återigen, precis som ett decennium tidigare, kom homosexuella män att
hamna i den svenska aidsdebattens centrum. Om smittspridningen till en början
drivits på av omedvetenhet och okunskap i en situation där smittoämnet fortfarande var okänt, var det nu i media en annat typ av oförstånd som dominerande: att män som hade sex med andra män inte längre orkade eller förmådde
ta hiv på allvar. I exempelvis Expressen citerades en ung anonym homosexuell
man, ”Gustav, 29”, då han resignerat talade om den ökade smittspridningen
och en kultur där många för eller senare räknade med att smittats. ”Att vara
homosexuell har blivit samma sak som att vara hiv-positiv. Att bli smittad kan
vara en befrielse, en känsla av att ’nu är det gjort’”.20 Noaks Arks-Röda Korsets
Jan-Olof Morfeldt var dock starkt kritisk till de lösa påståenden och rykten som
cirkulerade om att yngre homosexuella män ”pressades till att bli smittade”, att
det skulle vara en ”innevåg” att vara smittad. ”Kunskap, känsla och förnuft –
det är var det handlar om”, markerade han i en uppföljande intervju. ”Aids
angår oss alla som samhällsfenomen, det gäller i lika hög grad idag, även när
statistiken visar att bara en heterosexuell svensk hiv-smittas i månaden”.21
Kritiken mot aidsdelegationen var dock fortsatt stark. Man kunde med rätta
uppröras över det ”slöseri” som det innebar att spendera ”enorma summor” på
att informera allmänheten om risker som inte visat sig så stora som det påståtts
samtidigt som resurser behövs för andra grupper vilka löpte betydligt större
risker att smittas, konstaterades det i en ledare i Dagens Nyheter. Samtidigt vände
man sig mot dem som menade att delegationen varit ensam om att överdriva.
Minnet var kanske kort, skrev tidiningen, men även massmedia hade sedan ”de
första årens hysteri kring riskgrupper” återkommande betonat att smittan var
något som både angick och drabbade den breda allmänheten. Om man nu
skulle återvända till riskgruppstänkandet riskerade man dessutom än en gång
trampa i fällan att hiv och aids bara gällde ”dom och inte oss”. Fast problem
kvarstod, menade tidningen då det var från delegationen som de flesta fått uppfattningen om en allmän smittrisk bekräftad. Om den bild som kommunicerats,
som det nu visat sig, var felaktig skulle sannolikt färre lyssna till delegationen i
fortsättningen. ”Heterosexuella svenskar lever inte ensamma på en isolerad ö”,
avslutades ledaren, signalerade en oro för framtiden. ”Svenskar har ännu inte i
större utsträckning smittat andra svenskar, men ett inte försumbart antal
heterosexuella har blivit smittade utomlands och andra har blivit smittade innan

19 Jonas Sima, ”Aids-kampanjen – en bluff? Bara en heterosexuell svensk smittad per månad”,
Expressen 11 maj 1992.
20 Birgitta Svensson, ”Hämndbegäret driver smittade att smitta andra. Hivsmittade Gustav om
den homosexuella världen”, Expressen 12 maj 1992.
21 Jonas Sima, ”Aidsläkare: Vi har varit för otydliga”, Expressen 13 maj 1992.
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de blev svenskar. Att hiv inte drabbat majoriteten innebär inte att aidsproblematiken inte gäller oss alla. De som smittats lever mitt ibland oss”.22
Med anledning av den allt intensivare debatten om såväl den nationella
smittspridningen som aidsdelegationen, publicerade Resumé i slutet av maj en
längre intervju med Johan Wallin, som vid sidan av arbetet som delegationssekreterare även var docent och läkare vid hudkliniken på Akademiska sjukhuset i
Uppsala. Redan på tidningens förstasida förebådades dock artikelns budskap.
”Felaktig hotbild. AIDS-delegationen bekräftar att reklamen förvränger verkligheten”, löd rubriken. Linjen var densamma inne i tidningen. ”Egenintresse
bakom skräckbilden av AIDS. De reella hoten kommer inte fram i AIDSdelegationens kampanjer”, var rubriken på den flera sidor långa artikeln.23
I artikeln, skriven av Resumés reporter Åke Lindberg, beskrev Wallin risken
för en heterosexuell svensk man att smittas som på det hela taget mycket liten. I
praktiken krävdes enligt Wallin flera samverkande faktorer för att smittoöverföring av hiv skulle kunna ske (som att kvinnan var nysmittad, sår i underlivet
eller på penis, förekomst av andra sexuellt överförbara infektioner etc.). Män
som hade sex med män löpte dock en större risk noterade Wallin. Dels eftersom de oftare använde sig av ur smittsynpunkt riskfyllda sextekniker, dels
eftersom risken att den man träffade för att ha sex med var smittad statistiskt
sett var större. Risken att smittas vid heterosexuella vaginala samlag var något
högre för kvinnor än män men även för kvinnor uppgav Wallin att smittrisken
var förhållandevis låg. I artikeln uppgav han vidare att han redan under mitten
av 80-talet blivit på det klara med att hiv och aids i västvärlden i huvudsak
skulle komma att drabba homosexuella och narkomaner, en personlig insikt
som dock inte hade kunnat återspeglas i delegationens informationsarbete. ”Det
var omöjligt att gå ut och beskriva det här som en bögsjukdom av det skälet att
då skulle bögorganisationerna ha satt sig till motvärn”, citerades Wallin i artikeln. ”Det var viktigt att ha dem med oss”. Det var också därför som delegationen riktat sig brett till alla istället för att koncentrera resurserna på att informera enskilda grupper eller fokusera på vissa sexuella tekniker. En kampanj
som fokuserat på homosexuella män och som explicit tagit upp riskerna med
exempelvis anala samlag hade inte fungerat då allt för många skulle ha tagit
avstånd från den, fotsatte Wallin. I epidemins inledning hade det också funnits
de som uppfattat att det fanns mycket att tjäna på att tala om hiv och aids i
starkt dramatiska termer. Även organisationer företrädande homosexuella hade
varit intressenter i denna debatt menade Wallin, möjligen som ett sätt att frigöra
ekonomiska resurser för egen del. I själva verket hade dock inte något land i
väst – inte ens USA – drabbats av någon omfattande heterosexuell smittspridning. Tillståndet i Sverige var därför ”relativt bra” även om speciellt antalet
nysmittade homosexuella var oroande. ”Jag tror ärligt talat inte att vi med ökade
22 Ledare, ”Falska fakta undergräver förtroendet. Aidsdelegationens budskap till allmänheten
bygger inte på den faktiska statistiken”, Dagens Nyheter 17 maj 1992.
23 Resumé nr 21–22 (1992), s. 1.
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resurser kan få ned antalet HIV-smittade bland de heterosexuella”, citerades
Wallin. ”De som blir smittade idag gör det på grund av irrationella handlingar”.
Att så många afrikaner smittats förklarades enligt Wallin av ett jämfört med
västvärlden avvikande (och mer smittfarligt) sexuellt beteende. ”Anala samlag är
inte ovanligt i Afrika. Det ingår i livsmönstret. I brist på skyddsmedel är det
också ett sätt att begränsa antalet barn. Afrikaner är också betydligt mera promiskuösa. Det är fullt naturligt även för gifta män att ha flera samlagspartners”.
Det fortsatta arbetet kunde därför inte i första hand inriktas på att minska antalet nya fall utan att förhindra en ökning. Målsättningen var dock utsatt för tre
tydliga hot, avslutade Wallin: den ökande andelen smittade flyktingar och invandrare, ”Europeiseringen” av Sverige (med ett ökat flöde av narkotika, prostitution och olika infektionssjukdomar), samt en ökad folkomflyttning från det
forna östblocket (där inte minst ett ökat antal smittade prostituerade kvinnor
från Polen och Baltikum befarades komma att utgöra en ökande smittrisk i
Sverige eller i det svenska närområdet).24
Reaktionen på artikeln blev stark. Inte bara för de åsikter Wallin uttryckte
utan även för att hans uttalanden och slutsatser lästes som aidsdelegationens.
”Nu backar regeringens aidsdelegation från sina tidigare kampanjer och ’reklamsagor’ om att aids hotar hela det svenska folket”, skrev Jonas Sima i Expressen redan samma dag artikeln publicerades. Även andra uttryckte stor förvåning över vad man uppfattade som delegationens ”nya” attityd. ”Det är sanslöst
av delegationens sekreterare att skylla på andra för att rentvå sig från vissa förklarliga överdrifter i informationen”, menade en företrädare för Noaks ArkRöda Korset. ”Det leder inte till något gott att peka ut syndabockar. Hiv och
aids finns mera i vissa grupper, men alla kan i princip drabbas”.25 Även på Dagens Nyheters ledarsida hade man svårt att förstå delegationssekreterarens utspel.
Att delegationen hade satsat stora pengar på att informera en icke specificerad
allmänhet var ”förvånade” skrev Annika Hamrud i en signerad kommentar då
mönstret med homosexuella män som den dominerade gruppen hela tiden varit
känd. När nu delegationens sekreterare dessutom påstod att kampanjerna utformats så som skett för att man inte ville stöta sig med ”bögorganisationerna”,
gick logiken helt enkelt inte ihop. ”Delegationen verkar trampa kring handfallen
inför de sociala och kulturella frågor som följer av att informationen måste
vända sig till individer”, skrev Hamrud. ”Om budskapet utformas för att nå ett
medelvärde av alla människor bosatta i Sverige riskerar man att missa dem som
befinner sig i riskzonen”.26
Föga förvånande kom den starkaste reaktionen från RFSL. För visst var
homosexuella män, eller mer exakt män som har sex med män, den grupp som
hårdast drabbats av hiv, skrev förbundsordföranden Tobias Wikström i Kom
24 Åke Lindberg, ”Egenintresse bakom skräckbilden av AIDS. De reella hoten kommer inte fram
i AIDS-delegationens kampanjer”, Resumé nr 21–22 (1992), s. 22–5.
25 Jonas Sima, ”Aidsdelegationen backar. ’Vi hade fel’”, Expressen 21 maj 1992.
26 Annika Hamrud, ”Förvirring i aidsinformation”, Dagens Nyheter 25 maj 1992.
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Ut!. Men enligt honom var det endast RFSL som på allvar insett och redan från
början försökt agera utifrån detta tydliga faktum.
Vi ville göra en broschyr som riktade sig till bögar 1983. Socialstyrelsen vägrade ge bidrag. 1984 krävde vi att socialstyrelsen skulle agera mot epidemin. Då fick vi svaret: ”Vi
har tillräckligt med sjukhussängar och begravningsplatser”. Före 1985 ville inte myndigheterna göra någonting alls, för sjukdomen drabbade ju bara bögar. […] När statsmakterna började göra något 1985, så krävde vi naturligtvis vettiga preventionsprogram riktade till homosexuella män. Statsmakterna svarade med att införa tvångslagar utan motstycke i västvärlden. Och all aidspropaganda under Aids-delegationens första år riktade
sig till heterosexuella. Trots att flera bögar smittades varje vecka – redan då. 1986 försökte vi kraftigt bygga ut våra egna preventionsinsatser. Istället för att hjälpa oss med
detta, riktade statsmakterna ett hårt slag mot denna prevention genom att stänga bastuklubbarna.

Från RFSL:s sida hade man aldrig försökt vända uppmärksamheten från den
smittoöverföring som kunde ske via oskyddade sexuella kontakter mellan män,
fortsatte Wikström. Tvärtom. Att delegationens Johan Wallin nu påstod att det
skulle ha varit omöjligt att beskriva aids som en ”bögsjukdom” av det skälet att
bögorganisationerna så skulle ha satt sig till motvärn, och att RFSL dessutom
skulle ha varit en intressent som spred domedagsstämningar i syfte att göra
egen ekonomisk vinning, var både felaktiga och starkt upprörande. ”Be om
ursäkt Göran Rådö!”, krävde Wikström, ytterligare ett tecken på att Wallins
uttalande kunde, eller ville, uppfattas som aidsdelegationens.27
Det blev dock Johan Wallin själv som fick bemöta kritiken. I Kom Ut! medgav han att en del av det han sagt i artikeln i Resumé var såväl ”oriktigt som
orättvist”. Han förklarade sig med att artikeln byggde på ett närmare två timmar
långt telefonsamtal och att han varit erbjuden att läsa artikeln på tidningens
redaktion innan den gick i tryck, något han dock inte gjort. Informationssituationen hade samtidigt varit svår, fortsatte han. Den epidemiologiska insikten om
att homosexuella män var den mest riskutsatta gruppen skulle hela tiden balanseras mot möjliga negativa effekter ifall informationen profilerades allt för starkt.
Wallin menade sig också ha fått uppfattningen att RFSL delade denna bedömning även om, erkände Wallin, mest i den meningen att man inte valt att aktivt
ta öppet avstånd från huvudlinjerna i delegationens nationella informationsarbete. Wallin passade även på att be om ursäkt för sina uttalanden om att RFSL
överdrivit smittspridningens effekter i syfte att öka sina ekonomiska resurser.
”Det är min uppfattning”, avslutade hann, ”att RFSL under alla dessa år agerat
ansvarsfullt, kraftfullt och, som jag ser det, framgångsrikt. Den åsikten kan man
mycket väl ha utan att i varje enskild detalj vara ense om skälen och bevekelsegrunderna för detta agerande”.28 Wallins reträtt var dock otillräcklig, skrev
RFSL:s tidigare ordförande Hans Ytterberg. Att han nu bad om ursäkt förhindrade inte intrycket av att han på delegationens vägnar agerat utan vare sig ”om27
28

Tobias Wikström, ”Göran Rådö, be om ursäkt!”, Kom Ut! Nr 3 (1992), s. 2. Fetstil i original.
Johan Wallin, ”RFSLs kritik är i viss mån befogad”, Kom Ut! Nr 4 (1992), s. 26.
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döme eller eftertanke”. Frågan var också om något verkligen förändrats i sak,
fortsatte Ytterberg. För var inte kärnan i det budskap Wallin förmedlade, och
det även i sin ursäkt, att man kunde strunta i bögarna då alla andra – de heterosexuella – var så mycket viktigare? Hur skulle man annars tolka att aidsdelegationen, Socialstyrelsen, socialdepartementet, och därmed i slutändan, riksdag och
regering, konsekvent ”vägrat att satsa tillräckliga resurser på att få stopp på
epidemin bland män som har sex med män”? Tyvärr verkade litet eller inget
vara på väg att ändras, skrev Ytterberg i sin avslutning. Trots det allvarliga läget
bland män som hade sex med andra män veks knappt en tjugondel av de medel
delegationen hade till sitt förfogande för den grupp som hela tiden utgjort en
klar majoritet av de som smittats, insjuknat och dött till följd av hiv och aids i
Sverige.29
Våren 1992 hördes alltså allt fler röster att aidsdelegationen haft fel fokus i
sitt aidsarbete, riktat fel information till fel publik och till alltför stora kostnader, mänskliga såväl som ekonomiska och förtroendemässiga. I ett försök att
bemöta kritiken och reda ut begreppen skrev delegationsordföranden Göran
Rådö i Hiv-aktuellt att uppfattningen om att stora andelar av statens aidsresurser
avdelats till allmän samhällsinformation var en myt. Av det totala årliga anslaget
på 193 miljoner kronor gick en tredjedel till åtgärder inom narkomanvården, en
tredjedel fördelades i stort sätt lika mellan lokala åtgärder (såsom speciella ungdomssatsningar) och stöd till föreningslivet (ekonomiska medel som överfördes
till organisationer som RFSL, RFSU, Noaks Ark-Röda Korset etc.) medan den
resterade tredjedelen fördelades till kommuner och landsting som bidrag för
utbildning och psykosocialt stöd för smittade. Under sju procent av det totala
aidsanslaget, ca 13 miljoner kronor, avsattes till delegationens eget kampanjarbete. ”Från Aids-delegationens sida tänker vi inte ge upp bara för att det är
svårt”, skrev Rådö för att visa att delegationen ändå tagit intryck av kritiken. I
fortsättningen skulle man därför på ett tydligare sätt arbeta med att försöka
pressa tillbaka smittspridningen bland män som hade sex med andra män samtidigt som ”den breda heterosexuella allmänheten” skulle påminnas om att hiv
var en smitta som gällde alla, att viruset var något som fanns ”mitt ibland oss –
och som vi kan skydda oss ifrån”.30
Ifrågasatta samband
Det var inte enbart aidsdelegationen, dess tidigare genomförda informationskampanjer eller uttalanden av enskilda delegationsföreträdare som kom att
väcka debatt. Även den konsensus som funnits kring att hiv var orsaken bakom
aids kom att utmanas, åtminstone medialt. ”Vi har på sistone läst rapporter i
svensk press om att det blåser nya vindar i aidsforskningen”, skrev infektionsö29
30

3.

Hans Ytterberg, ”Ursäkten godtas, men…”, Kom Ut! Nr 4 (1992), s. 26.
Göran Rådö, ”En liten del av aidsanslaget går till kampanjer”, Hiv-aktuellt nr 5 juni (1992), s. 2–
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verläkaren Ove Berglund i Dagens Nyheter under rubriken ”Hiv orsakar inte
aids”, i slutet av maj 1992. Enligt den nya teoribildningen – sedan 1987 framförd med ökande intensitet av den amerikanske molekylärbiologen Peter Duesberg – var hiv ett harmlöst virus som inte orsakade sjukdom hos i övrigt friska
människor. Istället var det andra smittämnen som orsakade de immunbrister
man såg vid aids, argumenterade Duesberg, infektionstillstånd som förvärrades
av bland annat drogmissbruk, promiskuöst leverne eller annan allvarlig sjukdom
(som hemofili). Att allt fler människor insjuknade i aids kopplades dessutom
samman med en ökad användning av antivirala mediciner. Inte minst var den
potenta men toxiska substansen AZT, i Sverige salufört under produktnamnet
Retrovir, enligt Duesberg inte något annat än aids på recept.31
Av artikel framgick det dock att Berglund inte ställde sig bakom den kontroversiella hypotesen, rubriken till trots. Duesbergs tankar tyckt inte heller, till
skillnad från i USA, ha väckt något större intresse bland svenska läkare och
forskare. Kanske var det svenska läkar- och forskarsamhället allt för litet och
homogent (och mindre medialt) för att en debatt likande den amerikanska
skulle få fäste.32
Samtidigt fanns det uppenbart en växande oro för att de uppgifter och ifrågasättanden som spreds via media – både gällande huruvida heterosexuella
skrämts upp i onödan och påståenden om att hiv inte orsakade aids – på ett
olyckligt sätt riskerade att återskapa den situation av osäkerhet och förvirring
som rått under epidemins inledning. ”Här hemma kan vi konstatera att heterosexuella möjligen känner sig skrämda men inte särskilt berörda av hiv”, skrev
Lars Moberg och Jan-Olof Morfeldt i Dagens Nyheter sommaren 1992. Då antalet heterosexuellt smittade var jämförelsevis få och det stora flertalet av dem
smittades utomlands, hade det enligt det två läkarna i samhällsdebatten tagits till
intäkt för att ”någon ’hemmalagad heterosexuell’” epidemi inte existerade eller
var att vänta. ”Men epidemier börjar alltid någon annanstans, i ett annat land,
och sprids alltid till en början av främlingar”, avslutade de, varnade för en ökad
splittring och ett minskade engagemang. ”För att inte människor i onödan skall
smittas av hiv och senare få aids är det livsviktigt att vi får en mer sammanhållen och gemensam syn på aidsepidemin, som enligt vår mening bör kallas hivepidemin”.33
Vårens och sommarens intensiva mediedebatt satte dock sina spår. Hiv var
något som ständigt tycktes gäcka världen, skrev Dagens Nyheters ledarsida i slutet
av juli. Så länge man saknade kontroll över viruset skulle vi få höra de mest
31 Ove Berglund, ”’Hiv orsakar inte aids’. Ny intressant teori kan få stora behandlingskonsekvenser skriver läkare”, Dagens Nyheter 29 maj 1992. Svensk press uppmärksammade Duesbergs teorier redan under sent 1980-tal. Ola Deråker, ”En helt annan teori om aids”, Upsala Nya
Tidning 22 juli 1989. Maria Torshall, ”De dog i aids – men hade de hiv?”, Aftonbladet 8 maj 1992.
32 Jfr Epstein (1996), s. 170–8.
33 Lars Moberg, Jan-Olof Morfeldt, ”Samsyn om hiv efterlyses”, Dagens Nyheter 20 juli 1992.
Immunologiprofessor Göran Möller menade dock att en viss skepsis, exempelvis till antalet
smittade globalt. Se Göran Möller, ”Utbredd desinformation om aids”, Dagens Nyheter 24 juli
1992.
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skiftande framtidsvisioner om utvecklingen, somliga domedagslika, andra överslätande. Samtidigt var det inte debatt utan avsaknaden av debatt som länge
präglat det offentliga svenska aidssamtalet, fortsatte tidningen. ”Landets ledning
var redan från början intresserad av att få nationell samling kring frågan och
inrättade en parlamentarisk delegation som placerades så högt som på regeringsnivå. De politiska skiljelinjerna har blivit osynliga och informationen har
likriktats”. Möjligen berodde därför vårens irriterade diskussion på att meningsskiljaktigheter tidigare sopats under mattan, spekulerades det i artikeln. Ända
sedan de första svenska fallen under tidigt 1980-tal hade majoriteten av de smittade återfunnits i grupper som ansetts avvikande – homosexuella, narkomaner,
och nu senast, ”afrikaner” – vilket lett till osäkerhet och en ovilja att tala klarspråk då det funnits en rädsla för konsekvenserna.34 Men då man nu utgick från
tesen att den heterosexuella smittspridningen var liten, skrev Jon Voss lite senare i Reporter, hade det samtidigt blivit självklart att i begreppet heterosexuell
lägga in även en rad andra underförstådda men inte mindre exkluderande begrepp. Begreppet heterosexuell innebar därmed inte enbart en bestämning av
någons sexualitet utan uppfattades samtidigt som att vara ”svenskfödd, ickeneger, icke-knarkare, icke utlandsresande (eller knullandes utomlands)”.35 Även
läkaren Lars Moberg kände sig tvingad att reflektera kring den häftighet med
vilken vårens debatt förts. Hade vi inte kommit längre, undrade han, hade förnuftet inte längre någon plats i den svenska aidsdebatten?
Under de senaste månaderna har TV och tidningar skärskådat hiv-epidemin och försökt
att ge en bild av hiv:s betydelse för oss svenskar. Det har förts en animerad debatt om
eventuella vetenskapliga bedrägerier av en av hiv:s upptäckare, om något ännu värre som
kallats ”århundrades vetenskapliga misstag”, om felbedömningar och rent av avsiktliga
bedrägerier från AIDS-delegationens sida, om slöseri med pengar på påstått onödiga informationskampanjer, om bagatellisering av hiv-risken i vissa riskutsatta och överdrift av
risker för andra, mer ”normalt sinnade” svenskar samt om möjligheten om att det finns
”för många bögar i AIDS-debatten” som det heter på den subtila prosa som används.
Vad ska en stackars människa tro?36

Aidsdelegationen avvecklas
Den svenska aidsdelegationen upphörde formellt genom ett enhälligt regeringsbeslut den 11 juni 1992 samtidigt som dess arbetsuppgifter från och med den
1 juli 1992 överflyttades till det nyinrättade Folkhälsoinstitutet. Men redan innan beslutet formellt var taget informerades delegationsledamöterna vid delegationens 59:e, och som det kom att visa sig, sista sammanträde den 3 juni
1992. Även om aidsdelegationen formellt upplöstes, försäkrade ordföranden
statssekreterare Göran Rådö, skulle de ekonomiska medel man haft till sitt förfogande förbli oförändrade även om arbetet i fortsättningen skulle bedrivas
Ledare, ”Viruset som gäckar världen”, Dagens Nyheter 27 juli 1992.
Jon Voss, ”Aids-strulande”, Reporter nr 7 (1992), s. 2.
36 Lars Moberg, ”Har förnuftet en plats i dagens aids-debatt?”, Noaks Ark nr 2 (1992), s. 6.
34
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inom Folkhälsoinstitutets ramar. Under mötet markerade dock moderaternas
Ann-Cathrine Haglund återigen med kraft att det bästa hade varit om delegationen fått fortsätta som en självständig organisation. Även delegationens och
Venhälsans Eric Sandström var öppet kritisk till beslutet. Inte minst i ett internationellt sammanhang skulle beslutet kunna uppfattas som att Sverige minskade sitt engagemang i ett läge där smittan globalt spreds allt snabbare med
ofattbara, ohyggliga konsekvenser.37 Dagen efter framfördes också för första
gången kritiken offentligt. ”Det finns ett starkt motstånd mot beslutet”, uttalade
sig delegationens huvudsekreterare Håkan Wrede i Aftonbladet. ”Sverige är ett av
de få länder som byggt upp en aidsdelegation. Vi har varit en förebild internationellt. När andra länder är på väg att göra samma sak lägger vi ned”. Göran
Rådö försvarade dock regeringens beslut. Att avvecklandet innebar en nedrustning var ett missförstånd, menade han, inte minst då delegationens resurser,
kompetens och personal flyttades med in i den nya organisationen.38
Det sista löftet gällde dock inte Johan Wallin, anställd på delegationskansliet
sedan starten 1985. ”Vi är alla ack så väl medvetna om att AIDS-delegationen
genom Regeringsbeslut den 11 juni avvecklats”, skrev Wallin i ett brev till delegationens parlamentariker daterat den 22 juni 1992. Från departementshåll hade
det visserligen försäkrats att arbetet skulle bedrivas utan förändringar, att
”pengarna, personalen och arbetsuppgifterna” skulle finnas kvar, något som
också tycktes gälla i alla fall utom i ett, konstaterade Wallin i sitt brev. ”Jag har
denna dag givits besked från Generaldirektör Dreber att mina tjänster inte behövs i Folkhälsoinstitutet och att mina arbetsuppgifter med HIV/aidsprevention därför upphör från och med 1 juli 1992 (åtta dagar från nu)”.39
Åsidosättandet av Wallin kan inte tolkas på något annat sätt än att han efter
vårens debatt sågs som en belastning. Och även om delegationens ledamöter
och anställda hyste starka känslor inför avvecklingen delades inte deras tvivel av
Expressens ledarsida. ”Avgörande för att förhindra spridning av aids är ju inte
var aidsdelegationen formellt hör hemma utan vilket arbete den uträttar”.40 Inte
heller Dagens Nyheter sörjde det faktum att delegationen upphört och dess arbetsuppgifter överförts till det bredare och administrativt kraftfullare Folkhälsoinstitutet. ”Aidsdelegationen är äntligen nedlagd”, kommenterades beslutet på
ledarsidan i mitten av augusti 1992.
Det var aldrig rätt att tillsätta något slags krisgrupp för att lösa hivproblemen. Aids kan
inte snabbehandlas utan kräver öppna diskussioner och medverkan av olika grupper. Det
är därför viktigt att hivfrågan hanteras av den myndighet som är ansvarig för även andra
långsiktiga hälsofrågor. Förhoppningen är nu att den nya myndigheten bättre än aidsdele-

AD protokoll 3 juni 1992, ADA F 9:1.
Elisabeth Montgomery, ”Dödsstöten! Aidsdelegationen läggs ned”, Aftonbladet 4 juni 1992.
39 Brev från Johan Wallin till Parlamentarikerna i f.d. AIDS-delegationen, 22 juni 1992. Privat
donation i författarens ägo.
40 Ledare, ”Nästa vecka beslutar regeringen”, Expressen 5 juni 1992.
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gationen ska kunna samarbeta med de grupper i samhället som hårdast har drabbats av
hiv.41

4.2 Kampanjer 1992–1996
Den 1 juli 1992 övertog det nyinrättade Folkhälsoinstitutet ansvaret för det
nationella hiv- och aidspreventiva arbetet från den samtidigt nedlagda aidsdelegationen. Enligt beslutet skulle den nya myndigheten verka för hälsofrämjande
och förebyggande insatser samt arbeta för ett ökat samarbete och kunskapsutbyte i hela samhällets folkhälsoarbete.42 Ansvaret för den egna hälsan skulle
också flyttas närmare individen. En av de viktigaste uppgifterna var därför att
”hjälpa folk att fatta kloka beslut om sina liv”, som den nyutsedde generaldirektören Agneta Dreber uttryckte det. Någon ”förbudslinje” var det dock inte tal
om, menade hon. ”Jag tycker i stället att man ska betona det glädjeinriktade i att
sköta om sin hälsa. Det gäller därför att formulera sina budskap så att folk tar
dem till sig, samtidigt som man måste vara helt tydlig på vissa punkter och t.ex.
tala om att alkohol och graviditet inte hör ihop”.43
Den särställning som hiv och aids getts genom aidsdelegationen ersattes
därmed av en explicit organisatorisk integrering av det hivpreventiva arbetet i
Folkhälsoinstitutets långsiktiga folkhälsoarbete. Det förebyggande hivarbetet –
eller som det nu kallades ”Hiv/aids-programmet” – inordnades som ett av flera
program (till exempel det abortförebyggande arbetet, sex- och samlevnadsfrågor, ett program om kvinnors hälsa) under enheten ”Sexualitet och hälsa” med
delegationens tidigare huvudsekreterare Håkan Wrede som programansvarig.
Organisatoriskt kom alltså hiv och aids att sammanföras med en rad andra
folkhälsosatsningar samtidigt som tyngdpunkten i informationsarbetet försköts
från nationella och massmediala informationskampanjer till, som det beskrevs,
mobilisering och samverkan i lokalsamhället, över myndighetsgränser och tillsammans med folkrörelser och föreningsliv.44 Ekonomiskt vägde dock hivarbetet tungt då två tredjedelar av Folkhälsoinstitutets budget initialt var kopplat till
hiv och aids. Engagemanget inför framtiden försäkrades också vara fortsatt
starkt. ”Det har tidigare framförts en oro för att det hiv/aids förebyggande
arbetet ska nedtrappas när Aids-delegationen läggs ned”, kommenterade Agneta
Dreber de invändningar som rests. ”Jag ser ingen grund till en sådan oro. Det
vore dessutom befängt att i ett läge med kraftigt ökad smittspridning globalt

Ledare, ”Aidsdelegationen”, Dagens Nyheter 16 augusti 1992.
Jan Lind, ”Gabriel Romanus om Folkhälsoinstitutet: Sjukvården har en viktig roll att spela i det
förebyggande arbetet”, Läkartidningen volym 89, nr 25 (1992), s. 2253–5.
43 Jan Lind, ”Kvinnoprofil från Stockholm chef för Folkhälsoinstitutet”, Läkartidningen volym 89,
nr 25 (1992) s. 2256.
44 Gudrun Winfridsson, ”Folkhälsoinstitutet tar över”, Hiv-aktuellt nr 6 (1992), s. 4.
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och med prognoser från WHO som beräknar antalet hivsmittade i världen till
40 miljoner vid sekelskiftet”.45
Till viss del levde aidsdelegationen kvar i form av en nybildad samrådsgrupp,
Folkhälsoinstitutets råd för aids-frågor. Rådet leddes av generaldirektören och hade i
övrigt en liknande sammansättning som delegationen med representanter från
de ledande riksdagspartierna, myndigheter och organisationer. Några av ledamöterna hade tidigare medverkat i aidsdelegationen (som professor Hans Wigzell) men flertalet av de mest tongivande (som moderaternas Ann-Chatrin Haglund och socialdemokraten Bo Holmberg) valde att inte fortsätta in i den nya
organisationen.46 Det rådde dock oklarheter kring vilken funktion rådet skulle
ha – vad skulle man ”egentligen arbeta med” undrade exempelvis socialdemokraternas Berit Andnor under rådets första sammankomst den 18 september
1992 – en osäkerhet som inte blev mindre av sammanträdespunkterna ”aidsrådets status och uppgifter” samt ”verksamhetsplan 92/93” bordlades vid rådets
efterföljande möte i slutet av november 1992.47 När även delegationens tidigare
huvudsekreterare Håkan Wrede under senhösten 1992 lämnade Folkhälsoinstitutet för att bli verkställande direktör för A-lotterierna fanns varken aidsdelegationen eller de personer som utgjort dess politiska och administrativa kärna
längre kvar.48
Det nationella aidsarbetet hade i och med Folkhälsoinstitutet gått in i en ny
fas. Men hur påverkade förändringarna det nationella informationsarbetet, dess
tyngdpunkt och inriktning? På vilket sätt skulle informationen och informationsarbetet förändras rörande budskap, organisation och genomförande?
Aidsdelegationens sista kampanjer
I och med aidsdelegationens nedläggning övertog Folkhälsoinstitutet med
omedelbar verkan ansvaret för de nationella informationskampanjerna. Någon
”dramatisk kursändring” var dock inte på gång försäkrade Agneta Dreber. Nationella kampanjer skulle fortfarande genomföras, inte minst som ett stöd för
det mer lokala informations- och smittskyddsarbetet. Men i en allt ”gränslösare
värld”, som det hette i institutets programförklaring ”God morgon eldsjälar. Nu
tar vi nästa steg i kampen mot hiv och aids. Följ med”, ställdes man inför en rad
utmaningar. För att möta den nya tidens behov skulle man därför koncentrera
45 De ekonomiska resurser som tidigare fördelats av delegationen, 193 miljoner för budgetåret
1992/93, lades alltså till Folkhälsoinstitutets eget anslag på 107 miljoner för samma budgetår. För
detaljer, se Regeringens proposition 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94, bilaga
6G4. Agneta Dreber, ”Arbetet med hiv och aids breddas i folkhälsoinstitutet”, Hiv-aktuellt nr 6
(1992), s. 2-3.
46 Gudrun Winfridsson, ”Folkhälsoinstitutet tar över”, Hiv-aktuellt nr 6 (1992), s. 4.
47 Minnesanteckningar från sammanträdet den 18 september 1992 med Folkhälsoinstitutets råd
för aids-frågor. Folkhälsoinstitutet, HIV/Aids/Std A5q:1. Minnesanteckningar från sammanträdet den 24 november 1992 med Folkhälsoinstitutets råd för aids-frågor. Folkhälsoinstitutet,
HIV/Aids/Std A5q:1.
48 Osign. ”Håkan Wrede slutar”, Hiv-aktuellt nr 8 (1992), s. 13.
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insatserna på fyra huvudsakliga målgrupper: den breda allmänheten, ungdomar,
män som har sex med män och invandrare/flyktingar.49
En viss förskjutning hade dock påbörjats redan tidigare. I sina sista kampanjer valde aidsdelegationen att på ett mer direkt sätt att försöka påverka attityder och känslor, snarare än att förmedla konkret information. Ungdomstävlingen ”Express Yourself” är ett exempel, en tävling delegationen lanserade i
skolor och på fritidsgårdar i samband med terminsstarten i januari 1992. Rent
praktiskt gick aktiviteten ut på att ungdomar inbjöds att i valfri konstform uttrycka sig fritt över temat ”kärlek och relationer”. En jury skulle sedan välja ut
några av bidragen för publicering samtidigt som sex stipendier på sammanlagt
60 000 kronor skulle delas ut till de bidrag som vann. Men det var inte i första
hand resultat i form av tävlingsbidrag som räknades. I presentationsmaterialet
lyftes istället ungdomarnas eget engagemang fram som avgörande då själva
syftet var att stimulera till fördjupade samtal och reflektion. ”Tankar och idéer
är det enda som på allvar förmår att förändra. Argument studsar. Kunskaper
glöms. Men tankar lagras och leder, förr eller senare, till ställningstaganden.
Och det är ställningstaganden man handlar efter”.50 Gensvaret sprängde uppenbarligen alla förväntningar. Delegationskansliet bokstavligen översvämmandes av tävlingsbidrag. Man var till och med tvungen att flytta fram datumet för
avgörandet en månad eftersom antalet tävlingsbidrag var så stort: mer 300 musikkassetter, 250 foton, 120 filmer, 6 000 dikter och 1 000 noveller skickades
in.51
Sommaren 1992 användes också för första gången humor som ett sätt att
föra ut delegationens budskap. Den franske tecknaren Louis Nitka, för en del
känd genom sina illustrationer i svenska herrtidningar, hade på eget initiativ
tecknat en serie bilder som fann en intressent i aidsdelegationen. Delegationen
lades dock ned under tiden kampanjen planerades och Stockholms läns landsting (genom organisationen Landstinget förebygger AIDS, LAFA) och RFSU
kom därför att stå som avsändare. Kampanjen koncentrerades till Stockholms
innerstad. Under två sommarveckor delade 400 landstingsanställda informatörer på kvällstid ut sammanlagt 100 000 kavajfickstora broschyrer till restaurang49 Folkhälsoinstitutet, ”Godmorgon eldsjälar. Nu tar vi nästa steg i kampen mot HIV och aids.
Följ med”, broschyr (Stockholm: Folkhälsoinstitutet, 1992), HIVDOK B 92:9.
50 Aidsdelegationen, ”Express Yourself. Om kärlek och relationer. En skapande aktivitet för
ungdomar”, HIVDOK B 91:8.
51 Aidsdelegationen, Pressmeddelande ”Hur beskriver unga sin kärlek?”, HIVDOK B 91:8. Aidsdelegationen, Pressmeddelande ”60 000 kronor i stipendier från Aids-delegationen” samt ”Express Yourself. Skriv. Filma. Plåta. Spela. Det handlar om kärlek. Var med i en skapande aktivitet”, broschyr, (Stockholm: Aidsdelegationen, 1991) HIVDOK B 91:9. Aidsdelegationen, ”Vilken
succé!”, Nytt från Aidsdelegationen, nr 3 (1992). Osign., ”Aids-delegationen uppmanar landets ungdomar: Express Yourself!”, Hiv-aktuellt nr 1 (1992), s. 7. Ytterligare några hundratal bidrag sändes
in utan att dessa kunde ges någon speciell genreindelning. Det är dock osäkert om bidragen
verkligen publicerades som planerat eftersom jag inte hittat någon antologi eller dylikt. I vart fall
är det starka gensvaret en mycket konkret illustration till att kommunikationsriktningen i kampanjen inte bara gick från aidsdelegationen till allmänheten (i detta fall ungdomarna) utan också åt
andra hållet.
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Bild 4:1. Affisch av Louis Nitka (färg). Folkhälsoinstitutet/RFSU/Landstinget Förebygger AIDS (1993).
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och nattklubbsbesökare. Varje broschyr innehöll en tecknad historia med engelsk text och en kondom. ”To shy to ask for condoms? If you don’t open your
mouth, don’t open your legs. Ask for condoms!” och ”Use your head… and
cover it… use condoms!” var två av de påståenden broschyrernas bildserier
byggdes kring. Kampanjen riktade sig till människor mellan 20 och 40 år. De
flesta teckningarna hade en kvinnlig huvudperson (som givetvis alltid valde en
man med kondom) men det förekom även bilder som visade situationer mellan
enbart män (där ömsesidig kondomanvändning var ett självklart inslag). Förutom broschyrerna togs det även fram en affisch med rubriken ”Some of the fun
is to put it on”, distribuerad till bland annat restauranger, nattklubbar, diskotek.
Affischen användes senare som reguljär utomhusreklam. På några av affischtavlorna klistrades det dessutom upp kondomer som vem som helst kunde bryta
loss och ta med sig. Kampanjen byggdes även ut med andra typer av kringmaterial (bland annat trycktes serierna på hjärtformade ölglasunderlägg) och
några av teckningarna översattes till svenska och trycktes upp som affischer för
att spridas nationellt via vårdcentraler, ungdomsmottagningar etc.52
Under aidsdelegationens sista kampanjer sökte man alltså återigen nya sätt
att arbeta för att nå ut till och aktivera särskilt strategiska målgrupper. Syftet
med aktiviteterna var alltså inte enbart att sprida information utan också att
påminna, inspirera till samtal och eftertanke som i förlängningen förväntades
leda till praktisk handling i form av ett minskat sexuellt risktagande och ökat
kondomanvändande.
Även samverkan med fristående organisationer kom att fördjupas, i första
hand RFSL och RFSU. De två organisationerna hade tidigare bedrivit ett uppsökande arbete med hjälp delegationsresurser och i ett försök att nå ut till ungdomar och unga vuxna initierades under våren 1992 kampanjen ”Love Power”.
Inledningsvis hade dock kampanjen arbetsnamnet ”Flower Power”, ett tema
som valts eftersom 60-talet just blivit ”trendigt”, som den produktionsansvariga
annonsbyrån Garbergs beskrev det. Satsningen byggde därför på ett sammanhållande grafiskt tema uppbyggt kring blommor och färg. 60-talskopplingen var
dessutom tacksam eftersom man lätt kunde associera kampanjbudskap till populära föreställningar om fri kärlek och välkända begrepp som ”Make love not
war”, även om kontexten nu var en helt annan. ”På 60-talet var hotet: krig. På
90-talet är hotet: hiv”, som annonsbyrån skrev i ett av sina interna arbetsdokument. Kampanjens ton skulle dock hållas positiv och lekfull, ”myndighetsformen” aktivt undvikas. På ett tidigt stadium bestämdes därför att RFSL och
RFSU skulle stå som ensamma avsändare. Aidsdelegationen skulle alltså inte
nämnas även om kampanjen initierats och bekostats av delegationen och också
internt sågs som en del av delegationens egna kampanjaktiviteter. Istället för
52 Åke Lindberg, ”Humor som vapen mot aids. Nitka delar ut livsråd i aidsdelegationens nya
kampanj”, Resumé nr 18 (1992), s. 32. Osign., ”Ny kondomkampanj”, Hiv-aktuellt nr 6 (1992),
s. 6–7. Gudrun Winfridsson, ”Succé för Nitka som kondomupplysare”, Hiv-aktuell nr 8 (1992),
s. 12–3. Osign., ”Inne med kondom”, Hiv-aktuellt nr 6 (1993), s. 32.
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kostsam massmedial annonsering valdes profilkläder, banderoller, vykort och
andra typer av informationsmaterial anpassat för mindre, mer lokala aktiviteter i
målgruppernas direkta närhet. Exempelvis producerades en kondomförpackning med blommotiv och en liten påse med ”kärleksfrön” (solrosfrön) att delas
ut gratis. Besökarna kunde även köpa ”fusktatueringar” med utmanande texter
som ”I’m free, I’m safe” och ”Eat me carefully”, och eftersom tatueringarna
gnuggades fast direkt på huden gavs det därmed tillfälle för ett kortare samtal
mellan besökare och informatör, förslagsvis kring relationer och säkrare sex.
RFSL och RFSU arbetade dessutom hårt för att besöken skulle uppmärksammas av lokal media. Strategin gav uppenbarligen resultat. Vid sommarens slut
hade ett 40-tal artiklar publicerats i lokalpress och ett tiotal lokalradiostationer
rapporterat från kampanjaktiviteterna.53
Samtidigt som ”Love Power” svepte över Sverige genomfördes affischkampanjen ”Var rädd om din sommar”, den sista kampanj som hade aidsdelegationen som explicit avsändare. Under två veckor i juli genomfördes en nationell
utomhusaffischering som visserligen knöt an grafiskt till ”Love Power” (det
sammanhållande temat var olika blommotiv) men där tonen var mer allvarlig
och melankolisk.54 Totalt fanns tre versioner av affischen och annonstexten
utgjordes, förutom av rubriken ”Var rädd om din sommar”, av en dikt.
Sommaren är lust.
Sommaren är ledig.
Sommaren är surr av förväntan.
Längtan.
Sommaren är möte.
Sommaren är solbränd.
Sommaren är leende vacker.
Här eller borta.
Sommaren kittlar.
Sommaren svärmar.
Sommaren söker och finner.
Kärlek.
53 Garbergs, ”Kontaktrapport: RFSL och RFSU”, 3 april 1992, ADA F 9:22. Garbergs, ”Kontaktrapport: RFSL, RFSU och Aidsdelegationen”, 9 april 1992, ADA F 9:22. Garbergs, ”Kontaktrapport: RFSL, RFSU och Aidsdelegationen”, 21 april 1992, ADA F 9:22. Osign., ”Tatueringar – ett
nytt sätt att få kontakt”, Hiv-aktuellt nr 5 (1992), s. 22. Osign., ”En sommar fylld med kärlek och
blommor”, Hiv-aktuellt nr 6 (1992), s. 22–3. En ansats till ”Love Power” fanns redan i Garbergs
offert till aidsdelegationen hösten 1989, då under namnet ”It’s Love”. ”Vi har en mycket hög
målsättning”, skrev man i offerten. ”Men för att inte pendeln ska svänga tillbaka till det sexliberala och frigjorda 60-talet måste någon göra ett ordentligt försök. Dock inte i Aids-delegationens
namn. Kampanjen går ut på att sälja kondomer, men samtidigt en ny livsstil, ett nytt beteende hos
en ny generation”. Garbergs, ”Offert”, ADA F 9:20.
54 Garbergs, ”Kontaktrapport: RFSL, RFSU och Aidsdelegationen”, 9 april 1992, ADA F 9:22.
Det togs även fram en dragspelsfolder på samma tema, “Var rädd om din resa”, och en broschyr
riktad till resenärer på färjorna till Polen (broschyren trycktes på både svenska och polska). Bo
Lennholm, ”Ökande HIV-/aidsproblematik i Polen oroar Aidsdelegationen. Informationskampanj redan i sommar till folk som ska resa med Polen-färjorna”, Läkartidningen volym 89, nr 22
(1992), s. 1964–5.
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Bild 4:2. Affisch/annons (färg). Aidsdelegationen (1992).
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Sommaren är nu.
Sommaren är åtrå.
Sommaren är hetta och klimax.
Naken.
Sommaren är över.
Sommaren är sårbar.
Sommaren är skör som en blomma
Var rädd om din sommar.55

Aidsdelegationens sista kampanj i eget namn nådde alltså sin publik först efter
det att delegationen avvecklats. Syftet med kampanjen var inte heller att förmedla någon ny kunskap utan det var som om relationen mellan bild, text och
aidsdelegationens välkända logotyp i sig självt var tillräckligt för att utgöra ett
budskap i sig, en påminnelse om hiv och aids och att man borde skydda sig.56
Kampanjen blev åtminstone i reklamsammanhang en framgång så till vida
att den belönades med ett diplom i Sveriges Reklamförbunds Guldäggstävling
1993.57 Och vad man än anser om annonstextens litterära kvaliteter, illustrerar
valet av en associativ dikt framför en mer informativ text en trygghet med att
inte bara hiv utan även aidsdelegationen var en självklar del av ett svenskt vardagsmedvetande, något som alla kände till och direkt kunde relatera till.
En ny sexuell umgängeskultur: ”Love Power”
Under våren 1992 valde alltså delegationen att pröva såväl nya budskap och
kommunikationsmetoder (vilka i första hand byggde på känsla, engagemang
och egen aktivitet och på nya tilltal som humor) som nya arbetsformer (dels
genom att bjuda in till mer individuella reaktioner, dels genom att fördjupa
samarbetet med från delegationen fristående organisationer). Efter det att Folkhälsoinstitutet tagit över ansvaret valde man att initialt arbeta vidare med de
kampanjer delegationen varit med att ta fram. Ett beslut som knappast var förvånade eftersom tiden var knapp, annonsbyråerna kontrakterade och den personal som hade det praktiska ansvaret för informationsarbetet till stor del var
densamma.58
Under hösten 1992 byggdes sommarkampanjen ”Love Power” ut till en omfattande nationell informationssatsning. Folkhälsoinstitutets mål var inget
mindre än att nå de uppskattningsvis etthundratusen svenska ungdomar som
årligen debuterade sexuellt. Ambitionen var att stärka ungdomars självförtroAnnonsen finns publicerad som fotografi ibland annat Hiv-aktuellt, se Osign., ”En sommar
fylld med kärlek och blommor”, Hiv-aktuellt nr 6 (1992), s. 22–3.
56 Aidsdelegationen, ”Var rädd om din sommar! Sommarens kampanjer mot hiv och aids går via
blomsterspråket”, Hiv-aktuellt nr 4 (1992), s. 17.
57 Belönad svensk reklam 1992 (Stockholm: Sveriges reklamförbund, 1992), s. 93.
58 Under hösten 1992 kom framförallt Garbergs vara fortsatt ansvarig för flera kampanjer. Och
även om Håkan Wrede avslutade sin anställning på Folkhälsoinstitutet i november 1992, övertogs
ansvaret för de massmediala kampanjerna av Bodil Långberg med ett förflutet på både Socialstyrelsen och i aidsdelegationen.
55

439

ende och ge dem verktyg att uttrycka och bejaka sin egen sexualitet på ett positivt och säkert sätt. Namnet ”Love Power” användes som avsändare och medievalet utgjordes primärt av TV- och bioreklam, annonser, affischer, vykort och
flyers. Slogans med populärkulturella 60-tals referenser som ”Make love not
aids”, ”Come together”, ”Roll on and relax”, ”All you need is brain” och ”Have
you made your sexual mind up?”, placerades i informationsmaterialet över stilrena närbilder av blommor vars utseende, färg och placering användes för att
skapa ett laddat, erotiskt intryck.59 I kampanjen ställdes även ett antal frågor, så
kallade ”Love Questions”, frågor som dock inte gavs några svar. Syftet var
istället att man själv skulle tvingas ta ställning och forma sina egna svar, sin egen
åsikt och sina egna värderingar relaterat till kärlek, sexualitet, identitet och sexuellt risktagande. ”Varje lösning är unik och måste erövras personligen. Precis
som den egna sexualiteten”, skrev Folkhälsoinstitutet i sin presentation. Metoden byggde alltså på reflektion snarare än information och sammanlagt ställdes
ett tiotal olika frågor under kampanjen, alla dock presenterade med ett betydligt
högre nummer.
Love Question No 184. Sexualiteten är en upptäcktsfärd. Den börjar försiktigt med kyssar och handen under tröjan. I nästa steg brukar kläderna ligga i en blyg hög på golvet.
Vad som händer sedan är upp till var och en. Möjligheterna är oändliga. Vilken blir din
nästa sexuella upptäckt tror du?

Som en del i kampanjen framställdes även en kampanjtidning, ”Love Magazine”, att spridas på bland annat gymnasieskolor, ungdomsmottagningar, militärförläggningar. Tidningen hade formen av ett påkostat, rikt illustrerat ungdomsmagasin med artiklar kring, som Folkhälsoinstitutet valde att formulera
det, ”säkra raggtips, stort kondomtest, erotiska bildsviter och noveller, artiklar
om HIV-testning, aborter och massa utmanade Love Questions”. Generellt
beskrevs tonen i kampanjen som ljus och bejakande, anslaget som fräckt, på
gränsen till det tillåtna. Delar av kampanjen vände sig mer explicit till män som
hade sex med andra män, ett uppdrag som dock uppfattades som extra svårt då
vissa män var trygga med sin homo- eller bisexualitet medan andra gjorde allt
för att dölja sin läggning inför både sig själv och andra. ”1 av 10 killar tänder på
andra killar”, hette det exempelvis i ”Love Question nr 31”, en annons föreställande två prunkande Anthuriumblommor. ”Många gör det enkelt och naturligt.
Andra gör det i smyg och vågar inte bejaka sina känslor. Varken för föräldrar,
vänner eller sig själva. Vem tänder du på?”. För att nå ut till männen betonades
det därför att kampanjarbetet måste ske genom olika kanaler och på flera plan
Bilderna liknar de blomsterstilleben som Robert Mapplethorpe fotograferade mot slutet av sitt
liv (han dog till följd av aids 1989), något som fick Dagens Nyheter att skriva att det var
Mapplethorpes egna bilder som användes i kampanjen (vilket alltså inte var sant). Kampanjen fick
dock viss draghjälp av att det samtidigt genomfördes en mycket uppmärksammad retrospektiv
utställning av hans fotografier på Moderna Museet i Stockholm. Christina Utby, ”200 av Robert
Mapplethorpes bilder i retrospektiv utställning. Kroppar och muskler i erotiskt ljus”, Dagens
Nyheter 30 januari 1993.

59
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samtidigt med det övergripande målet att få männen att våga bejaka sin sexualitet, våga ta kontakt och våga ”kräva kondom”.60
”Love Power” skulle alltså inspirera till såväl individuell som kollektiv aktion
samtidigt som anspråken inte begränsades till information om hiv eller andra
sexuellt överförbara infektioner. Kampanjen var istället en ansats till en mer
långsiktig ansträngning med ambitionen att, som det beskrevs, öka målgruppernas ”sexuella medvetenhet”. Man ville alltså sätta igång en inre process mot
ökat självförtroende och stärkt självbild för att därigenom, både i närtid och på
sikt, minska antalet osäkra sexuella kontakter och öka antalet säkra. ”Love Power” handlade med andra ord i hög grad om identitet, om att försöka forma
och förändra individens syn på sig själv och sin relation till andra. Det explicita
målet var inte något mindre än att försöka skapa en ny sexuell umgängeskultur,
en ”helt ny ungdomsrörelse” där den aktiva, självständiga och självreflekterande
individen lyftes fram som framtidens. Till skillnad från aidsdelegationens tidiga
kampanjer rörde det sig alltså i mindre grad om kollektiv beteendekorrigering,
det vill säga en relativt linjär process där ökad kunskap förväntades leda till
attitydförändring resulterande i beteendeförändring, utan om ett kvalificerat
försök att genom identitetsformering skapa en individualiserad, personligt färgad handlingsberedskap. Kollektiv förändring skulle drivas av att individerna,
utifrån sina egna förutsättningar och behov, skulle fås att dela en gemensam
vision snarare än genom kommunicerandet av en uppsättning visserligen enkla
men relativt statiska och kollektiva beteendekoder. Och eftersom ”dagens ungdomar var morgondagens vuxna”, skulle arbetet med att ge ungdomsgruppen
”rätt kunskap och inställning till sexualitetens möjligheter” betraktas som en
”investering” för såväl individen som samhället i stort, konstaterade Folkhälsoinstitutet.61 I en fördjupande utvärdering beskrevs kampanjen till och med som
ett ”demonstrationståg på marsch mot sexualitetens risker”, framburen av en
pulserande kärlekskraft – en ”Love Power” – av dem som identifierade sig med
kampanjens bejakande grundidé: ”ja till sex baserad på lust, ansvar och individens fria vilja”.62
Det publika mottagandet av ”Love Power” kan inte sammanfattas som något annat än en gigantisk succé. Kampanjen fick en omfattande medial uppmärksamhet och valdes i december 1992 till ”överlägsen” vinnare av månadens
kampanj av branschtidningen Resumé.63 Reklamfilmen ”Come Together – 45
60 Folkhälsoinstitutet, ”Godmorgon eldsjälar. Nu tar vi nästa steg i kampen mot HIV och aids.
Följ med”, HIVDOK, B 92:9. Se även Gunilla Byrman, Försiktighetsmått. Text, genus och ideologi i
preventivmedelsbroschyrer 1986–1995 (Lund: Lunds universitet, Institutionen nordiska språk, 2002),
s. 117–32.
61 Citat från Folkhälsoinstitutet, ”Godmorgon eldsjälar. Nu tar vi nästa steg i kampen mot HIV
och aids. Följ med”, HIVDOK B 92:9.
62 Lena Posner-Körösi, Stefan Levy, ”Resultat av en kvalitativ undersökning avseende attityder till
Love Power kampanjen och Love Magazine”, FHI 1993, dr 35-93-0487.
63 Se exempelvis Eva Gussarsson, ”Blommor och bin mot aids”, Expressen 8 december 1992. Åke
Lindberg, ”Månadens kampanj december 1992. AIDS-delegationens Love Power överlägsen”,
Resumé nr 3 (1993), s. 16–7.
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Bild 4:3. Affisch/annons (färg). Folkhälsoinstitutet (1992).

Seconds of Sexual Wisdom” sändes från och med januari 1993 i flera kommersiella TV-kanaler med nationell spridning. Även där överträffande genomslaget
de högt ställda förväntningarna. I en mätning en bit in i kampanjen hade fyra av
fem av landets 15–25 åringar sett filmen och rekordmånga, 97 %, hade en positiv inställning den och dess budskap.64 Filmen finalnominerades även i klassen
”Public Service” vid reklamfilmsfestivalen i Cannes sommaren 1993 – ”Tävlingen är i särklass den mest betydelsefulla i världen där de riktigt stora mäter
sin styrka mot varandra”, skrev Garbergs VD Nils Tunebjer stolt i ett brev till
generaldirektör Agneta Dreber – och vann även stora framgångar vid reklambranschens årliga Guldäggsgala där den tilldelades fler utmärkelser, ett guldägg
och två silverägg.65 Folkhälsoinstitutets Bodil Långberg menade lite senare i en
intervju att anledningen till att kampanjen blivit så framgångsrik var att den
bestått av så många olika delar – allt ifrån reklamfilm till vykort – och att man
lyckats nå ungdomarna med ett ”lätt trendigt språk, på engelska, och ett bud-

64 Peter Telégin, ”Svensk kommersiell TV kan inte jämföras med den amerikanska”, Resumé nr 6
(1993),s. 21. Folkhälsoinstitutet, ”Varsågod. 3 nya vapen i kampen mot HIV och AIDS”, bilaga
Hiv-aktuellt nr 2 (1993).
65 Brev från Nils Tunebjer till Agneta Dreber 13 augusti 1993, FHI 1993, dr 35-93-0342. Belönad
svensk reklam 1992, s. 20, 54, 118.
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skap som bejakar sexualiteten”.66 Även i den formella utvärderingen konstaterades att de flesta tillfrågade kände igen kampanjen och att många tilltalades av
den. Men framgången till trots, bäddade den höga målsättningen för besvikelse
eftersom mätningar samtidigt visade att det var svårt att få ungdomarna att gå
från tanke till handling när det gällde kondom. ”Vetskapen om att risken för
Hiv och aids är så försvinnande liten gör att man hellre säger nej till kondom än
att få stämpeln på sig att ’vara beredd för att man är en dålig flicka’, alternativt
att ’man som kille bara är ute efter en sak’”, konstaterades det i utvärderingen.
Slutsatsen blev därför lika dyster som uppgiven: det var som om man gjort
allting rätt men ändå inte lyckats nå fram, ändå inte lyckats åstadkomma någon
förändring. ”Det är troligt att man aldrig kommer att få ungdomar att alltid
använda kondom”.67
För att sammanfatta: Folkhälsoinstitutet byggde initialt vidare på delegationens kampanjer men fokuserade än tydligare på att stärka individens självförtroende för att på så sätt bygga såväl värderingar som praktisk handlingsberedskap.
Genom att öppet bejaka sexualiteten och forma individens förhållningssätt till
sin egen och andras sexualitet, ville man alltså genom individens lust, kunskap,
ansvar och hälsa, skapa kollektiv förändring och en minskad smittspridning.
Såväl tilltal (engelska i rubriker, vågade bilder och texter, en i kampanjen positiv
och erotisk grundton) som medieanvändning (en rad olika typer av kanaler som
reklam i TV, annonser, tidskriftsmagasin, vykort och andra kringprodukter) var
också det en del av en tydlig strategi för att kunna nå maximalt genomslag, fördjupning och trendmässig status. Folkhälsoinstitutets första kampanjer fokuserade alltså på ett helt nytt sätt individen och individuellt identitetsbyggande.
Man riktade sig också mer direkt till de grupper som man ansåg vara de mest
strategiska – i första hand ungdomar och män som hade sex med andra män –
samtidigt som man försökte integrera olika grupper inom ramen för en och
samma kampanj.
En gränslös värld: ”God morgon världsmedborgare”
Om kampanjen ”Love Power” koncentrerade sig på individen, på att stärka den
egna identiteten och det egna självförtroendet som ett sätt att minska smittspridningen riktade Folkhälsoinstitutet samtidigt blickarna utåt. Med kampanjen
”God morgon världsmedborgare” sade man sig vilja skapa en ny global medvetenhet och en mer öppen syn på hiv. För många svenskar tycktes tro att det
faktum att man bodde i Sverige och att man var svensk medborgare i sig innebar ett skydd mot att smittas, skrev Folkhälsoinstitutet i sin kampanjpresentation, en föreställning som enligt myndigheten dock inte kunde vara mer felaktig.
66 Osign., ”Love Power fick tre ägg”, Hiv-aktuellt nr 5 (1993), s. 8. Kampanjen översattes också
efter en förfrågan till ryska för att används i information av ungdomar i Ryssland, se Osign.,
”Love Power på ryska”, Hiv-aktuellt nr 2 (1994), s. 35.
67 Lena Posner-Körösi, Stefan Levy, ”Resultat av en kvalitativ undersökning avseende attityder till
Love Power kampanjen och Love Magazine”, FHI 1993, dr 35-93-0487.
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”Drastiskt uttryckt bor varken du eller någon annan i Sverige längre. Vi bor alla
i ett globalt och gränslöst samhälle. Drastiskt uttryckt är vi inte längre svenskar.
I fråga om hiv och aids är vi alla världsmedborgare”.68 Det inkluderande tilltalet
var uppenbart en konsekvens av den snabbt ökade andelen smittade utomlands
(gruppen utgjorde från och med 1992 en majoritet av de nyanmälda smittade)
men också en markering om att hiv och aids var en gemensam angelägenhet
och det oavsett om man var född i Sverige eller inte.
Kampanjen startade i december 1992 och bestod främst av annonsering i
rikstäckande dags- och kvällpress. Huvudannonsen, publicerad som ett uppslag
i Dagens Nyheter, föreställde en skrikande nyfödd baby tillsynes tyngdlös svävandes i en oändlig rymd. Förutom rubriken – ”God morgon världsmedborgare” –
bestod annonsen av mycket lite text. ”Blå ögon och skyddslappar kan smitta dig
i morgon. Kunskap och en gränslös syn på aids och HIV kan skydda dig hur
länge som helst”.69 Längs ned i det högra hörnet på annonsen, syntes Folkhälsoinstitutet som diskret avsändare. Mer dominerade var dock texten ”AIDS”
skrivet med vita versaler på röd botten, en symbol mycket lik aidsdelegationens
klassiska logotyp. Kanske var det ett sätt att visa på kontinuitet, kanske var valet
av symbol endast ett sätt att försöka öka annonsens uppmärksamhetsvärde och
status genom att låta sig associeras med något som liknade delegationens mer
välkända varumärke. I vilket fall som helst underströk användningen av en
symbol mycket snarlik med aidsdelegationens logotyp knappast viljan att tydligt
distansera sig från delegationen eller dess tidigare kampanjer, snarare tvärtom.70
Annonsen tycktes även upp som affisch där texten översattes till några av de
stora världsspråken samt i Sverige vanliga invandrarspråk. Kampanjen bestod i
övrigt av några mindre annonser och en faktabok – ett ”Världspass” – med
snarlik grafisk utformning och storlek som ett ordinärt svenskt pass.71 Även
kampanjen ”God morgon världsmedborgare” var en stor framgång, åtminstone
i reklamprissammanhang. Av Resumé utsågs kampanjen i december 1992 till
månadens näst bästa kampanj, bara slagen av ”Love Power”.72
Både konceptet ”Love Power” och det mer globala anslaget (som i kampanjen ”God morgon världsmedborgare”) utvecklades under de kommande
åren. Folkhälsoinstitutet valde till exempel att fortsätta med ”Love Power”
68 Folkhälsoinstitutet, ”Godmorgon eldsjälar. Nu tar vi nästa steg i kampen mot HIV och aids.
Följ med. Kampanjinformation från folkhälsoinstitutet ”, HIVDOK B 92:9.
69 Dagens Nyheter 8 december 1992.
70 Agneta Dreber framhöll som tidigare sagt vid flera tillfällen arbetets kontinuitet, något som
indikerar inte bara det kontroversiella med att lägga ned aidsdelegationen utan också svårigheterna att ett ekonomiskt kärvt läge satsa stora resurser på en stor, centraliserande statlig myndighet
(inte minst för en borgerlig regering). Se exempelvis Osign., ”Om det nya med folkhälsoinstitutet”, Folkhälsonytt – ett samhällsmedicinskt informationsblad, nr 3 (1993), s. 1.
71 Texten fanns exempelvis på engelska, franska, spanska, finska, turkiska, persiska, tigrinja och
somaliska. Folkhälsoinstitutet, ”Godmorgon eldsjälar. Nu tar vi nästa steg i kampen mot HIV
och aids. Följ med. Kampanjinformation från folkhälsoinstitutet”, HIVDOK B 92:9.
72 Åke Lindberg, ”Månadens kampanj december 1992. AIDS-delegationens Love Power överlägsen”, Resumé nr 3 (1993), s. 16–7. Kampanjen vann också en utmärkelse, ett diplom, vid Guldäggsgalan 1993. Belönad svensk reklam 1992, s. 46.
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Bild 4:3. Affisch/annons (färg). Folkhälsoinstitutet (1992).

under 1993 och 1994 men man tog även fram affischer och annonser för att
uppmärksamma den globala smittspridningen i samband med den årliga världsaidsdagen.73
Det internationella temat utvecklades också ytterligare i kampanjen ”För din
skull” hösten 1993. Under temat ”tänk globalt, handla lokalt” beskrev Folkhälsoinstitutet där den nya ”riskbilden” i en allt mer sammanbunden värld, präglad
av moderna folkvandringar av affärsresenärer, turister, flyktingar etc. Kampanjen skulle uppfattas som ”en hyllning till den gränslösa kärleken”, en gränslöshet som också skulle kunna tolkas metaforiskt, som en rörelse mellan kön
och identitet. ”Älska gärna över gränserna”, löd en av annonstexterna, ”men
gör det säkert så slipper du oroa dig”. Medievalet föll även denna gång på en
massiv satsning av utomhusreklam och annonsering pressen, kompletterad med
vykort, affischer och en broschyr. Det sammanhållande grafiska uttrycket utgjordes av olika fotografier av händer – en målad i guld och en i silver – tillsammans med annonstexten ”Älska utan oro” översatt till ett tiotal olika språk.
Budskapet var enkelt: hiv var en angelägenhet som inte undgick någon, vem du

73 Folkhälsoinstitutet, ”Hiv/aids arbete i Sverige”, HIVDOK B 93:3. Osign., ”Inför sommaren”,
Hiv-aktuellt nr 3 (1994), s. 10. Olika kampanjaktiviteter under namnet ”Lowe Power” förekom
därefter under hela 1990-talet. Se Folkhälsoinstitutet, Massmediakampanjer. Teoretiska utgångspunkter
och exempel från Folkhälsoinstitutet 1992-98, Rapport nr 1999:10 (Stockholm: Folkhälsoinstitutet,
1999), s. 10–2.
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Bild 4:5. Affisch/annons (färg). Folkhälsoinstitutet (1993).
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än var, vart du än befann dig.74 Den omfattande lanseringen till trots fick kampanjen låga uppmärksamhetssiffror och beskrevs i en utvärdering som ”krånglig” och ”svår att förstå”. Men även denna kampanj blev en branschmässig
framgång och belönades med ett diplom vid Guldäggsgalan 1994.75
I Folkhälsoinstitutets tidiga 1990-talskampanjer underströks alltså hiv och
aids globala prägel och att Sverige eller att man som svensk – just genom sin
nationella identitet, vistelseort eller etniska bakgrund – varken var minde delaktig i eller mer skyddad från den globala epidemin och dess konsekvenser. Den
svenska epidemin skulle förstås som en del av en global hivkatastrof, en lokal
aspekt av en pandemi som med allt större tydlighet framstod som en global
ödesfråga. Även gränserna mellan individ och kollektiv, mellan identitet och
sexualitet beskrevs som flytande, lika rörlig och föränderlig som det nya Europa
som rest sig efter murens fall.
Ett tydligt fokus: ”man+man”
Hösten 1993 adresserades för första gången exklusivt homo- och bisexuella
män i en omfattande nationell informationskampanj. Kampanjen ”man+man”
byggde på ett samarbete mellan RFSL och Folkhälsoinstitutet men hade myndigheten som ensam avsändare. I tidningen Reporter beskrev den ansvarige projektledaren hur kampanjen mer konkret kommit till.
Vi satt sex bögar och diskuterade hur vi skulle lägga upp kampanjen. I början var vi inne
på att skrämmas lite, genom att slänga fakta i ansiktet på folk och tala om hur allvarligt
det verkligen var med hivsmittans spridning. Men vi skrämde oss själva, vilket gjorde att
vi började sova dåligt.76

Kampanjen kom istället att få en mer positiv ton. I Folkhälsoinstitutets eget
informationsmaterial beskrevs satsningen som en ”säkrare sex-kampanj” riktad
direkt till homo- och bisexuella män. Fokus var på varför vissa män – på grund
av informationströtthet, rädsla, förälskelse, okunskap, missuppfattningar eller
myter – mer än tio år in i epidemin fortsatte att utsätta sig för smittorisk. Målet
var att än tydligare befästa säkert sex som en vana och samtidigt öka och bekräfta självkänslan och sexualiteten hos de män som hade sex med andra män.
Kampanjbudskapet sades något kryptiskt vara att ”sexualiteten är mänsklig”
och att det gick att bete sig ”mänskligt”, det vill säga använda säkrare sex och
kondom. Kampanjens bärande tema var samtidigt en mycket konkret instrukt-

Folkhälsoinstitutet, ”Tusentals tack. Den livsviktiga kampen mot HIV och aids går vidare. Tar
du vår utsträckta hand även i fortsättningen?”, broschyr (Stockholm: Folkhälsoinstitutet, 1993),
HIVDOK B 93:11.
75 Osign., ”Höstens kampanjer utvärderad”, Hiv-aktuellt nr 2 (1994), s. 30. Kampanjen fick ett
diplom. Belönad svensk reklam 1993 (Stockholm: Sveriges reklamförbund, 1993), s. 231.
76 Gregor Eman, ”Magnus Skogsberg leder kändisarnas kondomkampanj till Sveriges bögar”,
Reporter nr 4 (1993), s. 17.
74

447

ion, explicit associerat till specifika sexuella tekniker som analsex: ”kondom +
vattenbaserat glidmedel = säkrare sex”.77
Kampanjens huvudmedium var ett tiotal olika reklamfilmer avsedda för TV,
kompletterat med annonsering i dags-, vecko- och gaypress samt broschyrer
och affischer. I kampanjen medverkade flera kända män och kvinnor, främst
artister och scenpersonligheter, men alla med ”högt förtroendekapital hos bögar” som journalisten Gregor Eman uttryckte det i Reporter. Även skådespelaren
Dolph Lundgren lät sig fotograferas till kampanjen, en medverkan som den
ansvariga reklambyrån sade sig vara särskilt nöjd med.78 Möjligen mer överraskande deltog även folkhälsoinstitutets generaldirektör Agneta Dreber och socialminister Bengt Westerberg i kampanjen. Deras medverkan gav inte bara kampanjen stark legitimitet utan uppfattades också som ett officiellt erkännande av
såväl homosexualitet som smittspridningens allvar. Rent grafiskt byggde kampanjen på ett enkelt svartvitt fotografi eller kort svartvit videosekvens. Och
även om annonstexterna var lite olika (tilltalet sannolikt skulle uppfattas som
individuellt, som om det kom från just den person som porträtterades) var
budskapet överlag detsamma, att säkrare sex och kondom minskade risken att
smittas eller föra smittan vidare. ”Homo- eller heterosexuella – kära och galna
blir alla män. Använder du vattenbaserat glidmedel tillsammans med din kondom kan du vara trygg. Var rädd om dig”, hette det exempelvis i socialministerns annons, följd av det bärande kampanjtemat ”kondom + glidmedel =
säkrare sex”.79
Det är uppenbart att kampanjen ”man+man” på flera sätt skiljde sig från de
informationssatsningar som tidigare initierats av såväl aidsdelegationen som
Folkhälsoinstitutet. Aldrig tidigare hade det genomförts en nationell myndighetskampanj som primärt vände sig till män som har sex med andra män. Aldrig tidigare hade språkbruket i en bred annonsering varit så explicit och råden så
konkreta. Den ansvariga annonsbyrån medgav visserligen att ord som ”kåt” och
”analsex” av vissa kunde uppfattas som stötande. Man hoppades ändå vinna i
tydlighet, att kampanjen skulle fungera ”fördomsförsvagande” och att även
heterosexuella skulle ta åt sig av budskapet och i större utsträckning än tidigare i
praktisk handling börja använda kondom.80 För kampanjen avsåg verkligen att
leda till handling. I kampanjmaterialet förekom förutom kondomer både produktnamn och tydliga bilder av förpackningar på glidmedel, allt för att det
skulle vara lätt att hitta dem i handeln.81 Ett av kampanjinslagen vände sig också
direkt till dem som redan bar på viruset, bekräftande en bejakande attityd till
77 Folkhälsoinstitutet, ”man+man. En säkrare sex-kampanj riktad direkt till homo och bi-sexuella
män”, bilaga till Hiv-aktuellt, nr 6 (1993).
78 Gregor Eman, ”Magnus Skogsberg leder kändisarnas kondomkampanj till Sveriges bögar”,
Reporter nr 4 (1993), s. 17.
79 Annons publicerad i exempelvis i Kom Ut! Nr 5 (1993) och i Aftonbladet 29 oktober 1993.
80 Gregor Eman, ”Magnus Skogsberg leder kändisarnas kondomkampanj till Sveriges bögar”,
Reporter nr 4 (1993), s. 17.
81 Se exempelvis Folkhälsoinstitutet/RFSL, ”man+man”, broschyr (Stockholm: Folkhälsoinstitutet, 1993), HIVDOK B 93:13.
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Bild 4:6. Affisch/annons (tvåfärgstryck). Folkhälsoinstitutet (1993).

sex och sexualitet. ”Är du hiv-positiv? Låt inte det ta död på lusten. Det är ditt
liv – du är värd kärlek och sex. Och det är inte bara din partner som behöver
skyddas, utan du med. Var rädd om dig!”82
Det faktum att inte bara en rad välkända kulturpersonligheter utan också den
ansvariga myndighetschefen och den sittande socialministern valde att delta i
kampanjen uppfattades något exceptionellt, ja rent av omtumlande.83 Kampanjen ”man+man” betraktades därmed inte enbart som ett nytt sätt att uppmärksamma homosexuella män och manlig homosexualitet i den offentliga
opinionsbildningen utan beskrevs till och med av RFSL som ”ett erkännande av
homosexualiteten av samhället”.84 Även RFSL gavs genom kampanjen en offentlig bekräftelse som ett expertorgan dit en undrande allmänhet kunde väna
sig. ”Vill du prata med någon om homosexualitet, hiv eller säkrare sex?”, stod
det längst ned på varje annons. ”Ring RFSL-rådgivningen”.85
Att stå fast vid bejakandet: ”JA!”
Den sista stora massmediala nationella informationskampanjen i Folkhälsoinstitutets regi genomfördes våren 1995. En ny reklambyrå, Nina Westerlund & Co,
Annons publicerad i exempelvis i Kom Ut! Nr 4 (1993).
Osign., ”Höstens kampanjer utvärderad”, Hiv-aktuellt nr 2 (1994), s. 29–30.
84 RFSL, Säkrare sex@RFSL. 15 års sexualpolitik för maximal hivprevention bland män som har sex med
män (Stockholm: RFSL, 1999), s. 19.
85 Osign., ”Höstens kampanjer utvärderad”, Hiv-aktuellt nr 2 (1994), s. 29–30. Se även Magnusson
(1997), s. 79.
82
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producerade en serie
annonser och affischer
för publicering i bland
annat dagspress och
som utomhusreklam.
Den enskilda individen, dennes val och
handlingsberedskap
sattes liksom kondomen ännu en gång i
centrum. ”Han hade
inte någon kondom.
Men det gjorde inget”,
inleddes texten i en av
annonserna, föreställande en porträttbild
av en ung kvinna.
”Alla killar har inte
kondom. Det är bäst
att ha egna. Man vet ju
aldrig”.86 Som avsändare fungerade dock
inte primärt Folkhälsoinstitutet utan en
stiliserad symbol med
texten ”JA!” tryckt i
Bild 4:7. Affisch/annons (färg). Folkhälsoinstitutet
vitt på svart botten
(1995).
och där utropstecknet
utgjordes av vad som kunde uppfattas som två kondomer (den som tittade
närmare kunde dock finna texten ”Folkhälsoinstitutet” diskret placerad på höjden invid den betydligt större kampanjsymbolen). Kampajen fick därmed en
bejakande dubbeltydighet: ja till lust och sex, men också ja till säkrare sex och
kondom. Utomhusreklamen var mer avskalad, endast visande en bild av ett
ansikte eller en person i hel eller halvfigur, kompletterad av den svartvita kampanjsymbolen. På bilderna fanns människor i olika åldrar och med olika ursprung, sannolikt valda för att representera ett samtida, mer diversifierat samhälle. Ett annat grepp för att visa på budskapets allmängiltighet var att annonserna översattes till flera olika språk där även kampanjsymbolen kom att förändas, exempelvis till ett ”¡pð!” eller ett ”OUÍ!”. 87 Och även om kampanjen efteråt
86 Annonstexten citerad ur Ulrika Jakobson, ”’Information vårt bästa vapen’. En uppsats om
statliga aids-kampanjer mellan 1987 och 1995”, opublicerad C-uppsats i historia vårterminen
2005, Södertörns högskola, s. 40.
87 Gudrun Windfridson, ”Ja till lust och kondom i vårens kampanj”, Hiv-aktuellt nr 2 (1995), s. 14.
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beskrevs som ”vag” kunde dess övergripande budskap knappast missförstås.
Med samma självklarhet som kampanjen adresserade betraktaren som individ
slog den fast att hiv och aids var något som berörde alla oavsett individuella
olikheter som hudfärg, ålder, språk, plats eller sexuell identitet.88
Sammanfattningsvis: Under det tidiga 1990-talet befäste Folkhälsoinstitutets
informationskampanjer ett budskap om att den svenska epidemin var en del av
den globala. Kampanjerna hade ett tydligt inslag av sensualism och en bejakande grundton där även de smittades sexuella känslor och möjlighet till ett
sexualliv – åtminstone i teorin – betraktades som självklar så länge man skyddade sin partner och sig själv. Hiv kom också på ett tydligare sätt än tidigare att
beskrivas som en sexuellt överförbar infektion bland andra, om än särskilt allvarlig, samtidigt som andra infektioner (framförallt klamydia) uppmärksammades som ett växande problem inte minst i ungdomsgruppen. Ökningen uppfattades inte enbart som ett problem i sig (klamydiainfektion kan leda till sterilitet)
utan också som en oroande indikation på att många valde att inte skydda sig
(något som givetvis innebar en potentiell ökad spridningsrisk även för hiv).89 I
Folkhälsoinstitutets efterföljande hivinformationsarbete inkluderades därför
andra sexuellt överförda infektioner. Använde man sig av kondom för att
skydda sig mot en infektion skyddade man sig också från andra, löd logiken.
Särskilda satsningar gjordes på klamydia men i en omtvistad kampanj från 1999
varnades även för ett antal mindre önskade destinationer – ”Herpås”, ”Condylôme”, ”Gonorréea” och ”HIV-city” – kompletterade med en direkt uppmaning, ”Åk inte dit i sommar”.90 Fokus riktades även fortsättningsvis mot de
grupper som uppfattades som särskilt utsatta eller strategiska ur ett smittspridningsperspektiv (män som hade sex med andra män, ungdomar, värnpliktiga,
människor invandrade från högendemiska områden etc.). Sammarbetet med
olika intresseorganissationer fördjupades också under hela 1990-talet, något
som möjligen kom att leda till att vissa senare kampanjer balanserade på gränsen. För vad menade egentligen Folkhälsoinstitutet med sin affisch ”Bådas lust.
Bådas ansvar”? Kan dess budskap till och med tolkas som ett stöd för den kritik som så länge riktats mot smittskyddslagens informationsskyldighet, att man
som smittad var skyldig att upplysa sin sexuella partner om sin smittstatus?91
Osign., ”’Ja-kampanjen’ positiv men alltför vag”, Hiv-aktuellt nr 6 (1995), s. 18.
Se exempelvis Per-Anders Mårdh, Håkan Wahren, ”Klamydiainfektion – en sexuell överförd
sjukdom i skuggan av aids”, Läkartidningen volym 87, nr 39 (1990), s. 3064–5. Jonas Sima, ”Tusen
svenska kvinnor offer. Barnlösa för livet efter klamydia”, Expressen 7 maj 1990. Björn Herrman,
Matthias Egger, ”Uppåtgående trend för genital klamydia”, Läkartidningen volym 93, nr 15 (1996),
s. 1426–9.
90 Gudrun Winfridsson, ”Utvärdering av 1999 års sommarkampanj: Kondomkampanjer har stöd
bland allmänheten”, Hiv-aktuellt nr 1 (2000), s. 36–7. För en kritisk analys av kampanjen, se Anna
Bredström, ”Åk ’inte dit’! Exotiska platser och förföriska andra i svensk hiv/aids-policy”, i Den
nationella väven. Feministiska analyser, red. Maria Janson, Maria Wendt, Cecilia Åse (Lund: Studentlitteratur, 2010), s. 73–95.
91 Jfr Anders Liche ”Ledaren”, Infoplus. Tidning från Riksförbundet för hivpositiva RFHP nr 2 (2001),
s. 2.
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Bild 4:8. Stickers/affisch (färg). Folkhälsoinstitutet/RFSL (1999).
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Bild 4:9. Annons (färg). Folkhälsoinstitutet (2000).
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Den tydligaste skillnaden från aidsdelegationens tidigare kampanjer var dock
den allt större vikt som Folkhälsoinstitutet lade på identitet och globalisering.
Under början av 1990-talet gavs de nationella kampanjerna ett allt tydligare
fokus på identitetsbyggande i syfte att leda till både individuell handlingsberedskap och konkret handling. Framförallt riktade man sig till ungdomar och till
män som hade sex med andra män för att få dessa att känna sig inte bara tilltalade utan också individuellt bekräftade och stärkta av informationsmaterialet.
Kampanjerna skulle därmed fungera formade, att genom olika typer av åtgärder
öka såväl individens kunskaper som stärka hennes möjligheter, vilja och förmåga att förändra sitt beteende i riktning mot ett minskat individuellt sexuellt
risktagande som i sin tur skulle kunna innebära en potentiellt minskad (kollektiv) smittspridning. Även tilltalet var mer explicit och direkt jämfört med tidigare, förmedlade såväl konkreta instruktioner om säkrare sextekniker som ett
erkännande av samkönad sexualitet som identitet och praktik.

4.3 En ny tid?
Måndagen den 21 september 1992 tillämpades för första gången den så kallade
bastuklubbslagen som införts sex år tidigare då polisen stängde videoklubben
Manhattan på Hantverkargatan 27 i centrala Stockholm. Per-Uno Hågestam,
chef vid polisens spaningsenhet i Stockholm, meddelade i en intervju i tidningen Reporter att man efter en tids spaning bestämt sig för att stänga videoklubben
då den tagit över den funktion som bastuklubbarna tidigare haft. Och även om
Hågestam sade sig förstå att klubben inte enbart fungerade som träffpunkt för
anonyma sexuella kontakter utan även som ett skydd mot att utsättas för våldsbrott, betonade han att män som hade sex med män trots allt inte hade större
friheter än andra samhällsmedborgare: bastuklubbslagen måste därför kunna
tillämpas. Folkhälsoinstitutets Kurt Danielsson, tidigare informationssekreterare
på aidsdelegationen, konstaterade i en kommentar att polisens tillslag visserligen
var riktigt ifall det förekom smittfarliga aktiviteter men menade samtidigt att
lagen visat sig mer eller mindre verkningslös, i praktiken endast varit ”ett slag i
luften”.92 RFSL:s ordförande Tobias Wikström sade till Expressen att stängningen inte skulle komma att få några hivpreventiva effekter. Razzian var därför
mest ett sätt för polisen att visa att man gjorde något. ”Man kan inte lagstifta
bort ett virus”, citerades han i tidningen. ”Idag finns det en utbredd kunskap
om hivspridning bland homosexuella män, tyvärr kan vi bara konstatera att
många har svårt att tillämpa dessa kunskaper i praktiken”.93 Direkt efter stängningen gjordes också de lokalförändringarna som polisen efterfrågat – mer ljus,
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Karl Grogran, ”Polisen stänger porrbiograf”, Reporter nr 10 (1992), s. 6.
Peter Öhman, ”Porrpolisen slår till mot videoklubbarna”, Expressen 22 september 1992.
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större öppenhet – och videoklubben öppnade därför igen efter bara några dagar.94
Under 1990-talet präglades alltså den svenska aidsdebatten och aidspolitiken
snarare av normalisering och implementering än av högljuddhet, av kontinuitet
och fördjupning snarare än förändring. Under öppningsceremonin vid den
åttonde internationella aidskonferensen i Amsterdam sommaren 1992, en kongress som i all hast hade fått flytta från Boston då amerikanska myndigheter
vägrat att ge hivpositiva kongressbesökare visum, varnade dock Jonathan
Mann, ansvarig för WHO:s aidsprogram, för att kampen mot aids hamnat i en
farlig svacka. Gapet mellan den expanderande pandemin och det nationella och
internationella engagemanget tycktes hela tiden växa och det trots att antalet
människor och samhällen som berördes ökade snabbare än någonsin.95
Sifforna hade också redan blivit astronomiska. I Amsterdam uppskattade
WHO antalet smittade till 13 miljoner, de allra flesta i fattiga länder söder om
Sahara, en siffra som enligt de officiella prognoserna riskerade att fyrdubblas
fram till millenniumskiftet. Förutom de mänskliga tragedier som följde i sjukdomens spår hade också de ekonomiska och demografiska konsekvenserna
börjat märkas då det främst var människor i produktiv och reproduktiv ålder
som smittades, insjuknade och dog. Bakom hörnet väntade dessutom stora
svårigheter för alla de barn som oavsett om de bar på smittan eller inte snart
skulle komma att bli föräldralösa. ”Årets konferens har tydligare än tidigare
klargjort att det inte räcker att dela ut kondomer och satsa pengar på den medicinska forskningen om aids ska kunna stoppas”, sammanfattade journalisten
Kerstin Hellbom intrycken. ”Minst lika viktigt är att riva de barriärer som omöjliggör det förebyggande arbetet, till exempel religion, politik, fattigdom och
kvinnoförtryck”.96
Även om man bara begränsar sig till ett fåtal andra svenska tidningsartiklar
publicerade i samband med Amsterdamkonferensen är det uppenbart att medvetenheten om pandemins komplexitet och långsiktiga konsekvenser blivit allt
större. På svenska ledarsidor manades också till solidaritet och aktion under
uppfodrande rubriker som ”Aids – inte bara ett ulandsproblem”, ”Prat räcker
inte”, ”Tig inte ihjäl aids-debatten”, ”Faran inte över!”, ”Visa att vi har ett samvete”.97 Den industrialiserade världen kunde inte vända ryggen åt den katastrofala situation som rådde i resurssvaga länder långt bort, skrev Sydsvenska Dagbla94 Gregor Eman, ”Manhattan återöppnas”, Kom Ut! Nr 5 (1992), s. 3. Lagen tillämpades vid några
ytterligare enstaka tillfällen. Bastuklubbslagen avskaffades 2004. Regeringens proposition 2003/03:30.
Ny smittskyddslag m.m. SFS 2004:177. Lag (2004:177) om upphävandet av lagen (1987:327) om
förbud mot s.k. bastuklubbar och anda liknande verksamheter.
95 Anna-Lena Haverdahl, ”’Farlig svacka i aidskampen’. Varning utfärdas för ökande gap mellan
epidemin och engagemanget”, Svenska Dagbladet 20 juli 1992.
96 Kerstin Hellbom, ”Inga bevis för nytt HIV-virus”, Dagens Nyheter 25 juli 1992.
97 Se exempelvis Ledare, ”Aids – inte bara ett ulandsproblem”, Arbetet 19 juli 1992. Ledare, ”Prat
räcker inte”, Sydsvenska Dagbladet 20 juli 1992. Ledare, ”Tig inte ihjäl aids-debatten”, Tidningen
iDAG (GT/Kvällsposten) 21 juli 1992. Ledare, ”Faran inte över”, Sundsvalls tidning 21 juli 1992.
Ledare, ”Visa att vi har ett samvete”, Arbetet 22 juli 1992.
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det och efterlyste en global kraftsamling för att på allvar kunna vända utvecklingen.98 Den inhemska epidemin tedde sig även den allt mer mångfacetterad.
Genom rubriker som ”Ojämlik aidsvård. Kvinnor får sämre tillgång till behandling än män” och ”Sexhandeln en storindustri. Stark europeisk lobby vill göra
prostitutionen laglig. Okänt antal hiv-positiva” konkretiseras hur hiv och aids
även här hemma kom att skrivas in i en allt vidare kontext.99 Samtidigt saknades
det inte heller positiva inslag och handlingsinriktade initiativ. ”Hopp om att
bromsa aids. Tidigt vaccinförsök räddar liv”, ”Nytt aids-medel från Glaxo lovande i tester” och ”Jämställdhet bästa försvaret mot aids” är några andra rubriker från samma tid.100
Den svenska aidspolitiken beskrevs i sammanhanget som lyckosam. ”All tillgänglig statistik pekar alltså på att smittspridningen inom landet, trots de ökningar som noterats, ändå är relativt begränsad”, skrev exempelvis Brith Christensson, Inger Lindén och Per Lundbergh i Läkartidningen i juni 1992. Den
slutsats som ”måste dras” var enligt artikelförfattarna att ”vår svenska modell
med information, intensiv testning och smittspårning av HIV-smittade och i
sista hand smittskyddslagens hot om tvång vid hänsynsklös smittspridning, varit
framgångsrik”.101
Även Aftonbladets ledarsida konstaterade att det svenska välfärdssamhället på
det hela taget lyckats bra i kampen mot aids. För även om tongångarna under
de första åren varit ”alarmistiska”, hade de samhällskrafter som förespråkat
”upplysning, rådgivning och frivilliga test” till sist fått rätt. Sverige var ett lyckligt undantag från den tragedi som svepte över världen, något som enligt ledarsidan hade sin praktiska förklaring i en kombination av en välorganiserad sjukvård och en ”upplyst” befolkning redo att anpassa sig efter ”verklighetens” krav
och ”ta ansvar” för sitt eget och andras liv utan att ”negativa konventioner”
lade sig i vägen. Visst lät allt detta självförhärligande medgav tidningen, men
fenomenet aids utgjorde i sig ytterligare en bekräftelse på det moderna välfärdssamhällets ”överlägsenhet” över alla andra samhällsformer där människor i
”frihetens eller förtryckets namn” utlämnades åt sina ojämlika livsförutsättningar. Aids var därför ett test på samhällets anständighet. Det var en sjukdom som
på många håll i världen blivit ett ”klassamhällets”, den ”bristande kunskapen”
och de ”självdestruktiva slummarnas” sjukdom.102 Alla var dock inte lika nöjda.
”Gaysamhället” hade befunnit sig i konflikt med svenska myndigheter sedan
starten av epidemin, skrev tidningen Reporter i en ledare. Än en gång artikuleLedare, ”I väntan på vaccin”, Sydsvenska Dagbladet 21 juli 1992.
Kerstin Hellbom, ”Ojämlik aidsvård. Kvinnor får sämre tillgång till behandling än män”, Dagens Nyheter 21 juli 1992. Madelene Sahlman, ”Sexhandeln en storindustri. Stark europeisk lobby
vill göra prostitutionen laglig. Okänt antal hiv-positiva”, Göteborgs-Posten 27 juli 1992.
100 Anna-Lena Haverdahl, ”Hopp om att bromsa aids. Tidigt vaccinförsök räddar liv”, Svenska
Dagbladet 22 juli 1992. Bo Edvardsson, ”Nytt aids-medel från Glaxo lovande i tester”, Finanstidningen 22 juli 1992. Ledare, ”Jämställdhet bästa försvaret mot aids”, Arbetet 26 juli 1992.
101 Brith Christenson, Inger Lindén, Per Lundbergh, ”HIV-situationen i Stockholm 1991. Den
’svenska modellen’ bromsar smittan”, Läkartidningen volym 89, nr 23 (1992), s. 2086–8.
102 Ledare, ”Välfärdssamhället kan bekämpa aids”, Aftonbladet 24 juli 1992.
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randes den kritik som funnits redan från början om att svenska myndigheterna
och beslutsfattare inte lyssnat, brytt sig eller inkluderat den grupp som fortfarande utgjorde en majoritet av de smittade: de homosexuella männen. ”Allt
detta är en konsekvens av den vansinniga aids-politik Sverige likt en åsnas envishet håller fast vid”.103
Oavsett vilken position som intogs gällande den svenska aidspolitikens genomslag och effektivitet – eller ineffektivitet, klumpighet, rent av kontraproduktivitet om man så vill – är det tydligt att den svenska aidsdebatten under det
tidiga 1990-talet ändrat karaktär. Den kom allt mer att uppehålla sig kring vad
som skedde i andra länder, och vilka konsekvenser det eventuellt skulle kunna
få för situationen i Sverige. Hiv och aids skrevs därmed in i ett mer allmänt
eländespanorama kopplat till ett medialt stereotypt, ofta värdeladdat och
idémässigt komplicerat kluster av uppfattningar om brist och underskott, av
fattigdom, okunskap, sjukdom och resurssvaghet. Den tidigare trenden mot ett
stadigt minskande antal artiklar i dags- och fackpress var inte bara fortsatt stark,
själva förståelsen av epidemin var satt under förändring.104 Det minskade intresset var dock inte enbart medialt eller politiskt. Även existentiellt hade hiv och
aids förflyttats allt längre bort. ”Folk bryr sig allt mindre om aids”, var också
den belysande rubriken på en artikel i Hiv-aktuellt från slutet av 1994, explicit
efterlysandes en ökad uppmärksamhet och ett förnyat, pånyttfött samhälleligt
engagemang.105
”Den Nya Generationen”
Under 1990-talets första hälft minskade inte enbart det allmänna intresset för
hiv och aids. Perspektivet blev också allt mer tillbakablickande och värderande,
ofta fokuserat mer på det som varit än på samtiden.

Ledare, ”Maktmissbruk i aidsarbetet”, Reporter nr 5 (1992). s. 3.
Vid en sökning i databasen Artikelsök ges för år 1990 105 träffar för ämnesorden hiv respektive aids: år 1992 ges 98 resp. 90 träffar, år 1995 38 resp. 35 träffar, år 1997 67 resp. 65 träffar, år
1999 77 resp. 70. Vid en liknande sökning i databasen Presstext blir siffrorna för sökorden hiv
respektive aids: år 1990 77 resp. 142 träffar; år 1992 161 resp. 372 träffar; år 1995 140 resp. 264
träffar; år 1997 168 resp. 304 träffar; år 1999 168 resp. 420 träffar. Den ökning som kan ses i
dessa databaser bör dock inte tolkas som en ökande medial uppmärksamhet kring hiv och aids
utan på andra orsaker. En sökning på exempelvis ordet bil ger följande träffmönster i Artikelsök
respektive Presstext: år 1990 225 resp. år 1561 träffar; år 1992 159 resp. 2916 träffar; år 1995 541
resp. 2835 träffar; år 1997 631 resp. 4953 träffar; år 1999 660 resp. 6583. Även i Läkartidningen
minskade antalet artiklar och beräknat på ämnesorden hiv och aids publicerades under år 1990 37
resp. 11 artiklar, år 1992 22 resp. 13 artiklar och år 1995 14 resp. 7 artiklar. Under 1997 ökade
antalet artiklar något grund av rapporteringen kring kombinationsbehandlingens positiva resultat
till 23 resp. 9 för att därefter sedan minska igen. År 1999 publicerades endast fyra artiklar med hiv
som ämnesord och en artikel med aids som ämnesord. Egentligen är det totala antalet artiklar
lägre då många artiklar har både hiv och aids som ämnesord. Siffror baserade på sökning efter
ämnesorden hiv och aids i Läkartidningens artikeldatabas http://ltarkiv.lakartidningen.se/ (200804-16).
105 Gudrun Winfridsson, ”Folk bryr sig allt mindre om aids”, Hiv-aktuellt nr 6 (1994), s. 10.
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Det restes exempelvis frågor om och i så fall hur epidemin inneburit någon
konkret förändring av samhället, av identiteter, beteenden och ideal. För vissa
var bilden tydlig. Med ankomsten av hiv hade döden kommit in i sexualiteten,
konstaterade den danska författarinnan Suzanne Brøgger i Expressen. Brøgger
hade gjord sig känd som omtalad författare då hon under 1970-talet i böcker
som Fräls oss ifrån kärleken och Creme Fraiche vilka förespråkat ett fritt och bejakande förhållningssätt till sex och sexuellt utlevande. Till skillnad från då menade dock Brøgger nu att sexualiteten aldrig varit fri. Det gick helt enkelt inte
att leva ett liv utan varaktiga relationer på jakt efter nya upplevelser och sensationer, något som enligt henne den nya sjukdomen blivit det yttersta beviset på.
”Flera av mina vänner är döende eller har dött i aids”, citerades Brøgger i tidningen. ”Ingenting är värt ett sådant lidande. Vi försöker skydda oss, kroppsligt
med kondom och andligt med förträngandet. Men när unga människor dör
omkring oss måste vi tala om det”.106
Andra menade att det var svårt att se någon verkligt tydlig förskjutning, åtminstone om man talade i termer av mätbara förändringar av människors faktiska beteenden. Speciellt ungdomsgruppen tycktes opåverkad. Den tendens
som funnits sedan tidigt 1980-talet mot en all senare sexdebut hade dock fortsatt. Samtidigt ökade andelen unga kvinnor som åt p-piller, något som talade
för att fler tog ett större eget ansvar för sin sexualitet. Även antalet aborter
minskade, något som pekade i samma riktning. Svårare verkade de vara att få
ungdomarna att använda kondom. Utvecklingen följde alltså även här ett äldre
mönster där motivationen och ansvaret för prevention i första hand var de
unga kvinnornas och att kondomen i första hand kopplades till skydd mot graviditet, inte smitta. Visserligen hade vissa sexuellt överförbara infektioner
pressats tillbaka i ungdomsgruppen – antalet anmälda fall av klamydia hade
exempelvis halverats till ca 15 000 fall mellan åren 1989 och 1993 – men tendensen gällde inte nödvändigtvis andra infektioner som överfördes sexuellt. Då
även kondomförsäljningen minskat under samma period, blev bilden motsägelsefull och svårtolkad. Kanske var det inte ungdomarnas beteende som förändrats, resonerade klamydiaforskaren Torvald Ripa i ett försök att förklara.
Kanske var det istället så att sjukvården blivit mer tillgänglig och samtidigt blivit
allt bättre på att ställa tidig diagnos, på behandling och smittspårning? Karolina
Ramstedt, kurator på Hud- och könsmottagningen i Göteborg menade dock att
det visst blivit mer naturligt för ungdomar att använda kondom och dessutom
att testa sig för att få veta att de var friska, till exempel om de träffat en ny partner. Istället var det 40-talisterna som stod för de minskande kondominköpen
och det smittfarliga beteendet menade hon. ”De har inte ändrat sig ett dugg i
sina sexvanor”. Även om det fanns en hel del ny statistik samlad på sex- och
samlevnadsområdet visste man ändå förvånansvärt lite om vad som fanns
bakom alla tabellerna, konstaterade Gisela Helmius, barnmorska och forskare
106 Charlott Permell, ”’Flera av mina vänner har dött i aids’. Nu ångrar Suzanne Brøgger böckerna
om det fria sexlivet”, Expressen 24 oktober 1991.
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vid Uppsala universitet. Förhållandet mellan smittspridning, information och
beteende var också ytterst komplicerat fortsatte hon, något som gjorde det svårt
att utan en bredare kunskapsbas peka ut några tydliga samband. Kanske var det
helt enkelt så att människor inte förändrat sitt beteende i grunden utan snarare,
under en period av ”oro”, bara blivit lite mer ”försiktiga”?107
Vad som var vad, uppfattades alltså som svårt att säkert veta. Hade den sexuella normbildningen och det sexuella beteendet förändrats som en följd av hiv
och aids och i så fall på vilket sätt? Eller var det så att vissa sjukdomars minskade spridning mer var ett resultat av att man, delvis på grund av aids, blivit
bättre på att informera om, följa upp och behandla andra sexuellt överförbara
infektioner? Frågorna tycktes mer eller mindre omöjliga att besvara.
Att homosexuella män till följd av aids förändrat sitt sexuella beteende mot
färre partners och ett ökat kondomanvändande ansågs dock klart. Skiftet hade
dock inte primärt med någon nyvaknad moralism att göra, menade Magnus
Sterky i en lång artikel i Reporter i början av 1992. Vad man nu istället kunde se
var framväxten av en ”Post Aids generation”. Den nya generationen hade
tvingats att redan från början acceptera existensen av hiv och aids, och därmed
också anpassat sitt beteende och sina sexuella värderingar efter detta. De unga
hade heller aldrig upplevt den omställning som det tidiga 80-talet inneburit, hur
hela den förhoppningsfulla och extatiska atmosfären från ett utlevande 1970-tal
raserats mer eller mindre över en natt. Den pågående omvälvningen hade också
sina rötter i nya typer av aktiviströrelser där hiv och aids var en central del, så
som amerikanska ActUp och Queer Nation eller den brittiska organisationen
Outrage, och där spännvidden av aktivister, identiteteter och åsikter var större
än inom den mer traditionella homorörelsen. Engagemanget fokuserade också
mindre på sexualpolitiska frågor – som kravet på att ha sex med vem man ville,
när man ville, hur man ville – utan fann sin bas i en mer radikal identitetspolitik
där man hävdade individens rätt att få vara annorlunda. Samhället måste alltså
fås att förstå, uppskatta och bejaka den skillnad som fanns mellan olika människor och olika sätt att leva. Sexualiteten utgjorde här en viktig del men identiteten var inte reducerbar till den sexuella och satte inte heller ens alltid den sexuella identiteten främst. Genom att använda ord som ”queer” istället för ”gay”
hoppades man därför i den nyare rörelsen skapa en mer inkluderande och positiv betydelse av mångfald och pluralism bortom, som det ibland uppfattades,
instängda, begränsade och statiska identitetsdikotomier som hetero- eller homosexuell. Skillnaden i attityd kombinerades dessutom med en ny typ av stolthet, en stolthet som nu också började synas vid offentliga manifestationer. Gay
Pride paraden i New York sommaren 1991 hade till exempel samlat nära en
halv miljon deltagare. Men istället för att som de senaste årens parader präglas
av tyngd, sorg och saknad hade paraden denna gång använts som ett sätt att
både minnas de som dött och som ett tillfälle att fira. ”Den nya generationen
107 Ia Hillborg, ”Har vi ändrat våra sexvanor? Färska siffror om klamydia, p-piller, aborter och
kondom”, Hiv-aktuellt nr 1 (1994), s. 17-20.
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som växt upp med Aids har inte behövt den inåtvända analysen som varit representativ under 80-talet, präglad av skam och självkritik”, skrev Sterky. ”Istället har man tvingats acceptera Aids och anpassat sig till de krav som detta hot
innebär”. Det fanns naturligtvis en risk för motsättningar och genrationskonflikter. De mer erfarna kunde ha svårt att se en ny generation ta för sig. Som
om de unga inte fullt ut respekterade de förluster som aids inneburit eller den
kamp som förts för ökade sexuella rättigheter, en kamp vars resultat tog allt
mer förgivet. Men ”den Nya Generationen” respekterade vad om hänt och
känner sitt ansvar, skrev Sterky. Den oro och inåtvända analys som hos den
äldre generationen ofta lett till självrannsakan och fördömande uppfattades
därför som ett passerat kapitel. Istället var det dags att släppa fram de krafter
som ville gå vidare, framburna av insikten av att man i framtiden visst kunde
leva lika öppet sexuellt som under slutet av 1970- och början av 1980-talet men
med tillägget att det nu var säkrare sex som gällde. ”Vi har lärt oss mycket av
den katastrof som drabbat oss men vi kan nu stiga fram ännu starkare och göra
90-talet till det årtionde 80-talet skulle bli”.108
Hos vissa fanns det alltså en växande känsla av att den förlamning som hiv
och aids orsakat, måste brytas. Vad som kom att efterfrågas var istället en blick
framåt, ett nytt självförtroende och ett starkare krav på att bli sedd och respekterad som den man var, som individ. Sexualiteten fick därmed en i sammanhanget helt central men ändå mer självständig roll i förhållande till individens
breda ambition att skapa sin egen identitet och sin relation till andra. Men perspektivet medförde inte enbart en tydligare individualisering av sexualiteten,
dess begär och yttringar. Det innebar framförallt en kritik av både den traditionella och mer kollektivt orienterade homosexuella befrielserörelsen (synliggörande rörelsens hierarkier men också utmanande en homosexuell identitet som
inte tycktes omfatta eller ens välkomna alla icke-heterosexuella) och samhället i
stort (där även andra normer än sexuella kom att utmanas). Den frihet som
efterfrågades kan därför beskrivas som än mer radikal, såväl sexuellt (då sexuell
identitet rörde sig längs en kontinuitet snarare än förstods som fixa kategorier,
inbegripande alla som ställer sig utanför en heterosexuell normalitet) som politiskt (då perspektivet i sig innebar en principiell normkritik).109

Magnus Sterky, ”’Post Aids’ generationen är här”, Reporter nr 1 (1992), s. 16–7.
Den anglosaxiska queerrörelse som skapades under tidigt 1990-tal hade alltså sina rötter dels i
ett bredare (och ofta starkt konfrontativt) aidsengagemang, dels i en reaktion mot en gayrörelse
som man ansåg blivit etablerad och enhetlig (och därmed även exkluderade). Parallellt växte det
även fram ett ökande akademiskt intresse för begreppets kritiska dimensioner som ett sätt att
analysera hur sexualiteten ”organiseras, regleras och upplevs”, som Fanny Ambjörnsson skriver i
Vad är queer? (Stockholm: Natur och Kultur, 2006), s. 36. För en beskrivning av den amerikanska
queerrörelsens framväxt i relation till aids, se exv. Armstrong (2002), s. 176–90. För en diskussion
kring begreppets (framförallt akademiska) användning och utveckling i Sverige, se Ambjörnsson
(2006); Queersverige, red. Don Kulick (Stockholm: Natur och Kultur, 2005); Hallgren (2008),
s. 447–50.
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Framtidens återkomst
Under 1990-talet första hälft genomgick även den svenska aidsvården en tydlig
förvandling.
En aspekt var konkret och rumslig. Våren 1992 lades infektionskliniken på
Roslagstulls sjukhus ned och verksamheten flyttades till en nybyggd klinik på
Huddinge sjukhus. I en artikel i Läkartidningen beskrev klinikchefen Sven Britton att planerna på en flytt funnits en tid då de gamla och isolerade lokalerna
inte längre ansågs ändamålsenliga. Flytten var berättigad inte enbart av det faktum att infektionssjukdomarna blivit allt mindre epidemiska (och infektionsklinikerna av smittskyddsskäl därför inte längre bedömdes vara placerade i avskildhet) utan också för att infektioner i allt högre grad kommit bli en komplikation i samband med andra sjukdomstillstånd.110 Inte minst för patienternas
skull var det därför motiverat att infektionssjukvården även fysiskt integrerades
med övrig sjukvård. Men flytten av landet kanske största aidsvårdsavdelning,
från det jämt etthundra år gamla epidemisjukhuset i sjukvårdsområdets och
stadens utkant till det moderna storsjukhusets hjärta, kan givetvis också tolkas
allegoriskt. Hiv och aids skulle alltså inte längre betraktas som något avvikande
utan tvärtom fullt ut integreras i det generella sjukdomspanoramat för att på så
sätt bli en infektion och en sjukdom bland andra.111
Även när det gällde behandlingen är det lätt att se en liknande transformation. Introduktionen av den nya behandlingen HAART (Highly Active Anti
Retroviral Treatments) under 1996 innebar en revolution.112
För även om infektionen inte kunde botas, kunde man genom den nya
kombinationsbehandlingen begränsa virusmängden så pass att infektionen inte
längre orsakade några symtom. Behandlingen var dock omständlig med ett
femtontal, kanske upp till tjugofem olika tabletter och preparat dagligen, spritt
över dygnets alla timmar. Även biverkningarna kunde vara påtagliga med illamående, magproblem, huvudvärk och trötthet samtidigt som uteblivna doser
riskerade öka virusmängden eller leda till resistens. Ingen visste heller hur länge
medicinerna skulle vara effektiva eller vilka följdverkningar behandlingen skulle
kunna få på sikt. ”Det enda man kan göra är att behandla patienterna, följa dem
och se vad som händer”, konstaterade infektionsläkaren Anders Sönnerborg
strax efter det att de nya medicinerna introduceras. ”Vad gäller framtiden kan vi
bara tro och spekulera”.113 Svårigheterna till trots: förändingen var total. ”Myck110 Sven Britton, ”Efter 100 år av ensamhet”, Läkartidningen volym 89, nr 21 (1992), s. 1898. Jan
Andersson, Göran Stiernstedt, ”Infektionskliniken”, Huddinge sjukhus. 1972–2002, red. Anders
Persson, Folke Sjöqvist (Stockholm: Karolinska universitetssjukhuset, 2010), s. 277–82.
111 Bara titeln på Elisabeth Fee och Daniel M. Fox tidigare diskuterade antologi AIDS – The
Making of a Chronic Disease från 1992 illusterar tydligt rörelsens internationella, eller åtminstone i
västvärlden, generella karaktär.
112 Behandlingen presenterades för första gången för en större internationell publik vid den elfte
internationella aidskonferensen i Vancouver, Canada sommaren 1996. Numera kallas behandlingen oftast för ART, (antiretroviral therapy) och består vanligtvis av minst tre antiretrovirala preparat, ibland sammansatta i en enda tablett.
113 Gabriella Ahlström, ”Tro, hopp och tabletter”, Ottar nr 1 (1998), s. 15.
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et har hänt ifråga om hivbehandlingens praxis men kanske ännu mer ifråga om
upplevelsen av hur meningsfull hivbehandling är”, skrev läkaren Lars Moberg
redan 1996. ”I de länder, där man har råd med effektiv hivbehandling, kommer
människor som har hiv eller får hiv förmodligen att leva ett mycket mer normalt liv under mycket längre tid än vad som hittills varit fallet”.114
Uttryck som ”från kris till vardag” har också har använts för att beskriva den
tramsformation som de nya möjligheterna innebar. 115 Men förändringen var på
samma gång en utamning, att man som hivpositiv måste förändra sin syn på
såväl framtiden som sig själv. Det fanns också en oro för att även de nya medicinerna, likt det 1980-talets Retrovir, skulle komma bli en besvikelse. Förväntningarna hos en del var därför nedtonade, den känslomässiga reaktionen mer
återhållen.116 Som en konekvens av de smärtor en del infektionssymtom orsakade hade en del också utvecklat ett missbruk av morfin eller andra narkotiska
preparat, en problematik som givetvis inte försvann även om de nya medicinerna bromsade infektionsförloppet.117 Tankarna riktades även mot dem som var
så pass sjuka att de inte svarade på behandlingen och mot dem som redan dött.
”Som hivsmittad har man ibland verkligen velat tro men blivit rejält nerklubbad, när sanningen efter en tid visat sig vara en annan än den utlovade”, resonerade Walter Heidkampf, ordförande i Posithiva gruppen i Stockholm sommaren 1997, något år in i sin behandling.
Jag har arbetat mig igenom den dödsångest jag under flera år kände till ett förhållningssätt, där döden blivit en befriare, en trygghet i en tid av oro och ängslan inför just döden
och döendet. Eller som nu när man hotar mig med ett nästan evigt liv. Den tryggheten,
att i stort sett veta när jag ska dö, tas plötsligt ifrån mig. Därför blir också de nya behandlingsmetoderna ett hot mot det liv jag byggt upp under hotet om en för tidig död. Den
nya tiden och framtidens återkomst tvingar mig att tänka om. Igen.

Man kunde alltså fastna i ett mentalt limbotillstånd där man varken kände sig
levande eller död. Behandlingen förändrade inte heller det faktum att man som
smittad fortfarande var skyldig att följa smittskyddslagen och det även i de fall
där behandlingen var så pass effektiv att det av medicinska skäl kunde ifrågasättas om smittan verkligen var möjlig att föra vidare. Trots behandling kunde
alltså såväl utsatthet som isolering bestå.
Hur jag än vänder och vrider på mig så är jag fortfarande smittsam. Om det är livskvalitet
att i kanske tjugo år till leva med att ses som en potentiell smitthärd, möta avståndstagande i nya relationer eller när jag söker arbete, vet jag inte om jag orkar leva. Kanske är

114 Lars Moberg, ”Hivbehandling – utsikt över ett landskap i förvandling”, Perspektiv på hiv nr 5
(1996). http://www.pphiv.org/publikationer/nr5/5_3.asp (2008-03-19).
115 Walter Heidkampf/RFSL (2003), s. 6–7.
116 Lars Moberg, ”En flaskhals i AZT-aktiveringen”, Perspektiv på hiv nr 6 (1997).
http://www.pphiv.org/publikationer/nr6/6_5.asp (2008-03-19).
117 Se exempelvis Steve Sjöqvist (1999), s. 128-34.
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det istället en trygghet och livskvalitet att veta att jag har en begränsad tid att leva och
därför står ut med det utanförskap hiv ändå innebär.118

I takt med att allt fler kom att leva med hiv blev det också allt tydligare att även
smittade måste integreras i det hivpreventiva arbetet. På RFSL:s hivkansli anställdes det till exempel första gången en öppet hivpositiv medarbetare för att
dels på ett bättre sätt ta vara på smittades erfarenheter och behov, dels för att
bryta upp den mentalitet av ”vi och dom” som många hivpositiva, snart två
decennier in i epidemin, ändå fortfarande kände.119
Introduktionen av kombinationsbehandlingen minskade inte heller smittspridningen. Fallet riskerade ibland snarare vara det motsatta. Sommaren 1997
konstaterade Sven Grützmeier, biträdande överläkare och ansvarig för Venhälsans kvällsverksamhet på Södersjukhuset i Stockholm att man under den senaste tiden noterat en oroande ökning av sexuellt överförbara infektioner bland
de män som besökte kliniken. Någon ökning av hiv hade man visserligen inte
ännu sett, skrev Grützmeier. Den ökade smittspridningen indikerade ändå att
vissa män tog större risker än tidigare, något som fått Grützmeier att fråga sig
om kunskaperna om hiv och aids redan börjat falla i glömska. En minskad försiktighet var samtidigt inte helt oväntad, fortsatte han. De äldre homosexuella
männen hade levt försiktigt i snart femton år. Någon gång kunde man därför
vänta sig att försiktigheten skulle börja avta, speciellt i nära relationer där risken
för smittoöverföring faktiskt kunde vara större än vid mer tillfälliga förbindelser
(då ett förändrat beteende som minskad kondomanvändning var vanligt då
relationen fördjupades). Den minskade mediala bevakningen jämfört med 1980taelt var också något som sannolikt påverkat närvaron av hiv i vardagen. Men
oavsett anledning, avslutade Grützmeier, var det endast genom ökade kunskaper och förändrade beteenden smittspridnigen skulle kunna stoppas. Förnyad
upplysning var därför ”nödvändig för att undvika en ökning av antalet HIVinfekterade”.120 Eller annorlunda formulerat: Sluta aldrig att tala om hiv och
aids.

Sammanfattning
1990-talets första hälft innebar en stabilisering och normalisering av den
svenska aidsepidemin: epidemiologiskt, organisatoriskt, politiskt, medialt och
kulturellt. Den omfattande nationella katastrof med tiotusentals smittade och
döda som befarats under mitten av 1980-talet uteblev, även om antalet smittade
och sjuka var stort och fortsatt ökande. Epidemin kom också att allt tydligare
118 Walter Heidkampf, ”Framtidens återkomst”, Perspektiv på hiv nr 6 (1997).
http://www.pphiv.org/publikationer/nr6/6_1.asp (2008-03-19).
119 Walter Heidkampf/RFSL (2003), s. 6–7.
120 Sven Grützmeier, ”Gonorrén ökar bland homosexuella män. Har risken för SDT-sjukdom
och aids fallit i glömska?”, Läkartidningen volym 94, nr 24 (1997), s. 2261-5.
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efterlikna den globala. Andelen smittade utomlands utgjorde redan under 1990talets inledning en majoritet av de nyanmälda. Smittspridningen inom landet var
förhållandevis konstant, om än med en fortstatt stark överrepresentation av
män som hade sex med män samt injicerande narkotikamissbrukare och deras
partners. Som en följd av bland annat den förändrade epidemisituationen, avvecklades aidsdelegationen sommaren 1992, i och med att dess arbetsuppgifter
(och ekonomiska och administrativa resurser) övertogs av det nybildade Folkhälsoinstitutet. Det hivpreventiva arbetet integrerades redan från start som en
del av den nya myndighetens långsiktiga folkhälsoarbete. Ansvaret för den egna
hälsan flyttades också på ett tydligare sätt än tidigare närmare individen (bland
annat genom en decentralisering av folkhälsoarbetet genom en ökad mobilisering av lokalsamhället, av föreningsliv, intresseorganissationer, folkrörelser etc.).
Den nya ambitionen blev explicit i de av Folkhälsoinstitutet fortsatt genomförda informationskampanjerna. Dels kom de att på ett mer direkt sätt än tidigare riktas mot de grupper man ur ett smittspridningsperspektiv uppfattades
som mest strategiska (i första hand män som hade sex med män, ungdomar
samt invandrare och flyktingar). Dels kom de att utformas så att de inte bara
talade till individen utan också på ett aktivt sätt försökte få denne att genom
viss kunskap (om exempelvis säkrare sex) skapa såväl värderingar (om exempelvis värdet av ett minskat sexuellt risktagande) som en konkret handlingsberedskap (som exempelvis en visshet om och en kraft att använda kondom eller
andra metoder som kunde minska risken för smittoöverföring). Från och med
1996 kom också introduktionen av de nya antiretrovirala medicinerna som inte
bara revolutionerade möjligheterna att behandla hivinfektionen utan även i ett
slag förändrade såväl infektionens laddning som de smittades individuella möjligheter och framtid. Men även om den nya behandlingen medförde ett nytt
hopp, innebar den också att epidemins olikheter och ojämlikheter – inte minst
globalt – blev allt tydligare. Inte ens i Sverige tycktes det längre vara möjligt att
tala om epidemin som något homogent eller nationellt då såväl spridningsmönster som förutsättningar för att leva med infektionen kunde skilja sig radikalt åt mellan olika grupper.
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Ansikten: ”ljuva nittiotal”
Livet har förändrats. Vi som kommit nära hiv kan aldrig acceptera att vi blivit tvungna att
stryka många namn i våra adressböcker. Att vi förlorat människor som stått oss nära. Något som präglar oss för all framtid. Vi måste anpassa oss till en värld där hiv finns. För oss
som förlorat någon handlar det om att orka leva vidare trots att vänner fortsätter att insjukna. För unga handlar det om att se hiv som ett medvetet hot, för att undvika att bli
smittad och för att kunna behålla livsglädjen. Glädjen av att vara homosexuell. Glädjen av
att finna andra som känner likadant och att vara tillåten att visa sin kärlek.
Hiv har inte tvingat homosexuella tillbaka in i garderoben. Tvärtom har hiv bidragit till
att synliggöra att homosexuella finns överallt. Naturligtvis har detta lett till reaktioner från
dem som av olika anledningar är rädda, men dagen unga generationer av homosexuella kräver mer respekt, med en inställning att det är självklart att få vara som man är. Ingen vill
ingå i den osynliga massan, alla vill vara individer och synas. Vi något äldre ställer samma
krav då vi insett vår skyldighet mot de som inte längre finns ibland oss, att leva våra liv så
ärligt som möjligt.
Vi ska återta glädjen och galenskapen som fanns på sjuttiotalet, men med åttiotalets
självrespekt och nittiotalets ansvarskänsla. Vi ska återerövra natten och vi ska behålla
dagen, så att vi kan leva som fullvärdiga människor. Oavsett sexuell läggning. Med eller
utan hiv.121

121 Bodil Sjöström, Anders Odelius, Elisabeth Ohlson, Med våra ögon. En bok om människor (uu:
Stockholm, 1994), s. 108.
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Slutord

Hiv och aids är tveklöst ett av efterkrigstidens mest betydelsefulla medicinska,
politiska, sociala och kulturella fenomen. Som få andra sjukdomar förknippas
aids fortfarande med starka känslor: rädsla, skam, vrede, hopplöshet och avståndstagande men också närhet, empati, samhörighet, lojalitet och kampvilja.
Mycket har dock förändrats från de första rapporterna kring 1980. De virologiska och immunologiska kunskaperna har växt explosionsartat. Sjukvården har
också över tid blivit allt bättre på att hantera och behandla de många olika symtom infektionen kan orsaka. Genom introduktionen av den antiretrovirala
kombinationsbehandlingen 1996 kom hiv att fullt ut förändras från en dödlig
sjukdom till en behandlingsbar men kronisk och livslång infektion. Det senaste
decenniets ökade tillgång på effektiva bromsmediciner har också bidragit till att
smittspridningen i vissa hårt drabbade länder i södra Afrika stabiliserats, i vissa
fall till och med minskat. I andra regioner är dock situationen inte lika hoppfull.
I Mellanöstern, Nordafrika, Östeuropa och Centralasien fortsätter både antalet
nysmittade och döda att öka. Ändå talas det idag allt oftare om pandemin med
ett nytt hopp, för första gången på allvar om att en värld utan aids är inom
räckhåll.1
Min undersökning har visat att den svenska aidsepidemins historia är minst
lika komplex som dagens globala situation. Den bild som växer fram ur källorna
är mångfasetterad och nyansrik, samhällsreaktionen komplicerad, ibland svårtydd och motstridig. Tydligt är dock att 1980-talets och det tidiga 1990-talets
svenska aidsdebatt var intensiv och att den svenska aidspolitiken kom att spela
en viktig formativ roll, inte bara för det nationella smittskyddsarbetet utan
också för samhället i stort.
Aids innebar en extraordinär utmaning för det svenska efterkrigssamhället,
dess värderingar, ideal och strukturer. Sjukdomen uppfattades inte bara som ny,
oförståelig och skrämmande. Redan från början kopplades aids till det avvikande, det onormala, rentav det omoraliska. Även då den bakomliggande sjukIAS (International AIDS Society) världskonferens i Washington sommaren 2012 hade temat
”Turning the Tide Together”, där de lovande resultat uppmärksammades, som det senaste decenniets globala ansträngning att snabbt öka tillgången på behandling inneburit. ”An AIDS-free
generation is not just a rallying cry. It is a goal that is within our reach”, skriver också USA:s
utrikesminsiter Hillary Clinton i en precisering av USA:s målsättning för sina nationella och
internationella ansträngningar i slutet av 2012. http://www.aids2012.org/
http://www.pepfar.gov/documents/organization/201386.pdf (2012-12-15). Se även Anna Mia
Moström, Anna Färnet, Tobias Alfvén ”Globala utmaningar för HIV, malaria och tuberkulos”,
Läkartidningen volym 110, nr 1–2 (2013), s. 33–6.
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domsorsaken identifierats och vunnit erkännande, kvarstod en stark koppling
till det normbrytande, något som kom att påverka såväl sjukdomens innebörder
som dess bemötande. I Sverige knöts aids också särskilt hårt till narkotikamissbruk. Men den snabba smittspridningen bland landets intravenösa missbrukare
uppfattades också som något vidare än som ännu ett hot mot en redan svårt
utsatt grupp: hela nationen uppfattades vara i fara då smittspridningen via missbruket befarades accelerera även i betydligt bredare allmänhet. Narkomanen,
och speciellt den unga kvinnliga prostituerade heroinisten, hamnade därför
snart i centrum för såväl debatt som politik.
Reaktionen blev kraftfull. Då smittskyddslagen genom ett regeringsbeslut
hösten 1985 gjordes tillämplig på aids, utgick man visserligen från att den som
bar på smittan kände ett ansvar för både sig själv och andra. Den smittade förväntades därför visa både hänsyn och stor försiktighet i de fall där det fanns
risk för smittoöverföring. Samtidigt gavs samhället genom lagen långtgående
befogenheter. Lagen medgav exempelvis en möjlighet till tvångsundersökning
och rätten att hålla infekterade isolerade på sjukhus i de fall de ansågs riskera
föra smittan vidare. Även smittade ansågs dock ha möjlighet till ett sexualliv, så
länge de informerande sina partners om sin smitta och vidtog åtgärder för att
viruset inte skulle spridas vidare. Smittskyddslagens straffparagrafer ströks därför då aids infördes under lagen. Smittade som utsatte andra för smittfara
kunde dock fortfarande dömas för brott enligt brottsbalken, en förändring som
i praktiken kunde innebära en straffskärpning. Epidemiövervakning blev också
omedelbart ett viktigt verktyg i det svenska smittskyddsarbetet. Ett nationellt
system för rapportering av smittade byggdes snabbt upp. Kontaktspårning var
en av de metoder som användes, även om den enskilde inte var tvingad att
uppge sina sexuella kontakter.
Genom en satsning på ökad tillgång till frivilliga, kostnadsfria och anonyma
tester ökade antalet genomförda tester kraftigt. Anonymiteten inför den behandlande läkaren bröts dock i de fall testet visade att man smittats även om
det med ansvariga myndigheters tysta medgivande fanns kliniker som även lät
smittade vara anonyma om de så önskade. Omfattande screeningsprogram av
blodgivare gjordes också till rutin liksom erbjudande om test inom mödravården, på häkten, i fängelser, på flyktingmottagningar etc. Antalet genomförda
antikroppstester blev också stort jämfört med många andra länder. Redan 1987
hade mer än en miljon tester genomförts, en siffra som tre år senare fyrdubblats. De krav som framfördes i debatten om nödvändigheten av obligatoriska
tester av hela befolkningen, om ett negativt antikroppstest som villkor för inresa till Sverige, om speciella identitetshandlingar eller andra metoder för att
snabbt identifiera smittade eller separera friska från sjuka, avfärdades samtidigt
med kraft av såväl ledande politiker som olika myndighetsföreträdare som
odemokratiska och ovärdiga, omöjliga att genomföra av etik-, effektivitets- samt
kostnadsskäl. Stora ekonomiska resurser satsades istället på att bygga ut sjukoch narkomanvård för att kunna möta de nya krav som ställdes. Vissa mer riktade åtgärder, som exempelvis sprututbyte eller metadonbehandling, blev dock
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av narkotikapolitiska skäl geografiskt och numerärt begränsade. Dubbelheten
går igen även i annan lagstiftning. Exempelvis kom den snabbt framtagna bastuklubbslagen, som motiverades av att den verksamhet som pågick på klubbarna ansågs kunna bidra till ökad smittspridning, att antas samtidigt som diskriminering på grund av sexuell läggning förbjöds och en ny sambolag som
även inkluderade samkönade par infördes.
Den stränga linjen kombinerades också med omfattande, återkommande
nationella informationsinsatser riktade till hela befolkningen. De inledande
kampanjernas syfte var i första hand att informera om hur det nya viruset smittade (och inte smittade) och om hur man skulle kunna skydda sig från att smittas. Men kampanjerna skulle förutom konkreta kunskaper även bidra till att
minska fördomar och människors rädsla. Målet med de nationella informationsinsatserna var visserligen hela tiden detsamma – det vill säga minskad smittspridning – även om kampanjernas val av metoder, medier och i viss mån även
budskap och målgrupp att förändras över tid. Kortfattat gick de från ett förmedlade av fakta till ett byggande av identitet, från att fokusera på auktoritativa
budskap och kollektiva råd avsedda för breda kollektiv till ett mer komplext
kunskapsförmedlande för att skapa värderingar, motivation och individuell
handlingsberedskap hos vissa, som man ansåg, särskilt strategiska målgrupper.
Huvudkomponenterna i den svenska aidsstrategin kom alltså att utgöras av
en förhållandevis långtgående lagstiftning, en omfattande testverksamhet, en
nationellt förstärkt sjuk- och narkomanvård, samt massiva informationsinsatser.
Samhället gavs ett ansvar att svara för medborgarnas vård och omsorg. Men
medborgarna pålades också de ett ansvar för både sig själva och andra där den
enskildes integritet och handlingsfrihet kopplades till samhällets behov av kontroll. Kollektiva skyddsintressen sattes dock (inte minst genom smittskyddslagen) framför individens rätt till självbestämmande. Då alla människor kunde
smittas, sågs hela befolkningen som en riskgrupp. Alla måste därför göras åtkomliga för intervention, såväl för mer reglerande åtgärder (som alltså även
kunde innehålla ett visst mått av tvång), som för upplysning och information.
Den svenska aidspolitiken byggde med andra ord i första hand på frivillighet,
kunskapsförmedling och individuellt ansvarstagande. I de fall där individen
brast – och det oavsett om det berodde på ovilja, oförmåga eller oförstånd –
gavs dock samhället en självklar rätt (eller rent av en plikt) att ta över.
Både 1980-talets svenska aidsdebatt och den i stort samförstånd överenskomna officiella aidspolitiken, blir dock helt oförståelig om inte den starka
relation som fanns mellan aids och narkotika erkänns och understryks. Den
svenska narkotikapolitikens särart – att man med hjälp av långtgående lagstiftning, strikt kontroll, omfattande narkomanvård och massiv opinionsbildning
försökte nå det högt ställda målet, ett narkotikafritt samhälle – fick alltså ett
avgörande inflytande på den svenska aidsdebatten och på den konkreta aidspolitikens utformande, genomförande och tillämpning. Men relationen verkade
också åt motsatt håll. Det var först genom aids – och de ekonomiska, politiska
och retoriska resurser epidemin lyckades frigöra – som en implementering av
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en nationellt enhetlig svensk narkotikapolitik och ”offensiv” narkomanvård i
realiteten blev möjlig.
Undersökningen visar också hur den av regeringen tillsatta aidsdelegationen
inte bara planerade utan också i praktiken kom att forma och styra den svenska
aidspolitiken – sett till såväl lagstiftning som opinionsbildning. Konsensusambitionen slog inte enbart igenom i politik och myndighetsarbete (då man med
några få undantag undvek att redovisa eller öppet diskutera de motsättningar
som fanns). Även det mer praktiska aidsarbetet kom på nationell nivå att påverkas av en omfattande samförståndstanke inte minst synligt genom uppbyggandet av delegationens olika referensgrupper eller i de nationella informationskampanjerna, där delegationen fungerade som avsändare. Delegationen måste
därför i stort sägas ha fungerat som den enande kraft den var tänkt att vara, det
vill säga den plats där det svenska svaret på epidemin skulle diskuteras och formuleras, den centrala aktör som med en enda enhetlig officiell röst talade i den
ibland starkt konfliktfyllda svenska aidsdebatten.
Min studie såväl förstärker och fördjupar som ifrågasätter därmed en del av
de resultat som redovisats i tidigare forskning om den svenska aidsepidemin
och dess historia. Min undersökning bekräftar exempelvis de tidigare studier
som understrukit delegationens framträdande och starkt konsensusskapande
roll.2 Tydligare än andra har jag dock, genom att även lyfta fram delegationens
informationskampanjer, kunna visa hur den svenska aidspolitiken inte enbart
uttrycktes i lagstiftning utan också i informations- och kunskapsförmedling.
Genom att uppmärksamma kampanjerna har jag tydligt förklarat hur dessa
användes för att understödja andra delar av den nationella strategin, men också
hur delegationen genom kampanjerna försökte påverka och förflytta den bredare svenska aidsdebatten. Till exempel kom det initialt centrala kampanjbudskapet om nödvändigheten av att gå och testa sig inte bara att understödja den
nationella epidemiövervakningsambitionen, det kan också se som ett argument i
en häftig samhällsdiskussion om behovet av obligatoriska masstester av stora
befolkningsgrupper (något som alltså aidsdelegationen var starkt emot). Studien
visar också, i likhet med framförallt Signhild Vallgårdas undersökningar av
svensk och dansk folkhälsopolitik, att det är avgörande för den historiska förståelsen att studera hur aids kom att definieras som samhällsproblem, det vill
säga hur aids kom att relateras och förstås i relation till andra aktuella frågeställningar och samtidsfenomen.3 Jag har visat att i formulerandet av aids, både som
ett konkret samhällsproblem och som en mer allmän hotbild, kom uppfattningen av epidemin att läggas nära den samtida narkotikadebatten. En etablerad
förståelse av narkotikamissbruket (och narkomanen) som en viss typ av samFox, Day, Klein (1989), s. 102–4. Baron (199), s. 34. von Walden Laing (2001), s. 67.
Vallgårda (2003), s. 258. Vallgårda (2007), s. 111–2. Även jag vänder mig alltså mot Peter Baldwins tolkning att den svenska aidspolitikens jämförelsevisa stränghet kan förklaras med hur man
under 1800-talet bemött olika infektionssjukdomar. ”Sweden”, skriver Baldwin i en precisering,
”were among those who consistently redeployed arguments of the sort they had marshaled in the
nineteenth century to justify their prophylactic Sonderweg”. Baldwin (2005), s. 283.
2
3
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hällsproblem kom alltså att påverka inte bara förståelsen av aids utan också
vilka åtgärder som ansågs lämpliga, nödvändiga eller genomförbara.
Även massmedias avgörande betydelse för hur aids kom att uppfattas och
hanterast lyfts fram i undersökningen. Den svenska situationen uppvisar här
starka likheter med den internationella. Även i Sverige var de flesta människors
erfarenheter av epidemin inte direkta och personliga utan förmedlade via
massmedia. Även här fanns en kritik mot hur inte bara smittade och sjuka utan
också homosexuella, prostituerade och andra redan avvikande grupper gestaltades i relation till hiv och aids i media. Min undersökning visar hur den mediala
rapporteringen konkret såg ut och förändrades över tid. Den ger också flera
exempel på hur den aktivt bidrog till såväl den svenska aidspolitikens konkreta
innehåll (exempelvis gällande den rapportering som föregick bastuklubbslagen)
som till att forma exempelvis smittades och sjukas mer individuella erfarenheter. I likhet med Roger Cooter och Claudia Stein betonar jag också hur informationskampanjerna måste ses som en del av en kommersiell och visuell samtidskultur.4 Jag har bland annat visat hur kampanjerna växte fram i ett växelspel
mellan beställare (aidsdelegationen) och producent (de olika reklam- och annonsbyråer som kontrakterades) men också hur de – tillsammans med andra
medier, aktörer och budskap – bidrog till att etablera, förstärka och förändra
olika föreställningar om aids och om epidemin. Över tid kom kampanjerna
även att få allt mer explicit formulerade mål vid sidan av det direkta informationsbudskapet. Själva genomslaget – att kampanjerna uppmärksammades och
blev omtalade – blev ett mål i sig när det allmänna intresset för hiv och aids
mot slutet av 1980-talet kom att sjunka undan. Kampanjerna kom därför över
tid att bli allt mer innovativa sett till både till innehåll och val av mediestrategi,
och i vissa fall rent av branschledade (något som visar sig exempelvis i att flera
av kampanjerna blev nationellt och internationellt prisbelönta).
De från mitten av 1980-talet återkommande nationella informationskampanjerna visar också hur aids på bara några få år hade rört sig från det lilla till
det stora, från det perifera till samhällets mitt. Även engagemanget växte från
ett fåtal aktörer till ett bredare och över tid allt mer institutionaliserat, nationellt
hiv-engagemang. Aids bidrog starkt till att frågor om homosexualitet och homosexuellas sociala och politiska rättigheter vann aktualitet och synlighet, och
därmed kom att flyttas allt högre på den politiska dagordningen. Processen var
dock inte utan motsättningar. Olika organisationer gjorde olika tolkningar av
hiv-problematiken och hade därför också olika åsikter hur exempelvis smittskyddsarbetet bäst skulle bedrivas. Den svenska aidsaktivismen kom dock aldrig
att bli tillnärmelsevis lika militant som i många andra länder (som exempelvis
USA).5 Detta kan härledas dels till att alla smittade och sjuka i Sverige hade
tillgång till fri sjukvård (de ojämlika möjligheterna till vård var ofta kärnan i
många av de utländska aktivistgruppers arbete), dels till att RFSL som den
4
5

Cooter, Stein (2010), s. 169–74, 186–7.
Armstrong (2002), s. 174–5.
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största och mest framträdande organisationen företrädande homosexuella
snabbt kom att professionaliseras och bli en tydlig del av det nationella aidsarbetet, bland annat genom den offentliga finansiering och de nya arbets- och
expertområden som hiv och aids bidrog till att skapa.
Men aids kom också att på ett mycket konkret och skrämmande sätt påverka
framförallt homosexuella mäns sexualitet och livsvillkor. Min undersökning
visar dock att aids också i en mer generell diskussion kunde fungera som både
ett mer allmänt argument för färre partners och ökad innerlighet (sex endast vid
monogam kärlek) och som ett mer preciserat argument för ökat ansvarstagande
(säkrare sex), utan att det nödvändigtvis behövde betyda önskemål eller krav
om förändrade sexuella ideal eller kontaktmönster. Men även om aids i Sverige
intensifierade en bredare diskussion kring sexualitetens möjligheter och begränsningar kom inte epidemin att leda till någon återgång till sexuell eller moralistisk konservatism. Jag menar snarare, i linje med Dagmar Herzogs iakttagelser kring Europa mer generellt, att effekten var den motsatta: att aids, även om
epidemin av vissa sågs som ett tillfälle att rikta en kritik mot efterkrigstidens
sexuella ideal i allmänhet och homosexualitet i synnerhet, faktiskt kom att leda
till en ökad öppenhet att diskutera sexualitetens olika uttryck och därmed också
till en ökad sexuell liberalisering.6 Det engagemang som aids kom att väcka
öppnade också för en analys av de kollektiva sexuella identiteter som dominerade, identiteter som av många började upplevas som allt för trånga, varken i
enlighet med den man var eller den man ville bli.
Den svenska aidsepidemins historia kan slutligen ses som en ingång till en
mer allmän diskussion kring makt och maktutövning. Min undersökning visar –
med den svenska aidsdebatten och den svenska aidspolitiken som exempel –
hur det moderna styret inte bara innefattar flera parallella styrningstekniker
samtidigt (som lagreglering, normstyrning och individualisering) utan också hur
dessa existerar i ett komplicerat samspel mellan myndigheter och marknadssamhälle, tvång och frihet, individ och kollektiv.

Dagmar Herzhog, Sexuality in Europe. A Twentieth-Century History (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), s. 177–83.
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Summary

This dissertation investigates the public response to HIV/AIDS in Sweden in
the 1980s and early 1990s. The analysis focuses, albeit not exclusively, on the
National Commission on AIDS (NCA, “Aidsdelegationen”). The NCA was
appointed by the government in 1985, led by the Minister of Social Affairs and
mandated to initiate and coordinate the national response to the epidemic until
1992. The theoretical framework is based on the understanding of an epidemic
as a cultural and historical concept. Thus, my aim is to investigate how the epidemic was articulated in its historical context, what reactions and feelings it
produced, and how these in turn could illuminate and potentially change patterns of social, cultural, and political values as well as institutional practices.
This study also emphasizes that health policy in the late twentieth century must
be analyzed as a complex process of problematization. This makes it necessary
to investigate how HIV and AIDS was understood and acted upon in relation
to other contemporary discussions and practices. Also, by recognizing the diversity of modern society, I will discuss how the public debate and the official
Swedish response were shaped in interplay between different actors, practices
and discourses. The study therefore highlights the importance of not only how
various formal means of power (such as legislation) emerged, but also how
strategies aimed at knowledge transfer (such as information campaigns) were
used as tools of political power. Medial and visual representations are also considered as actively contributing to how the new disease was perceived and handled.
Chapter 1: The first Swedish AIDS patient was diagnosed in December 1982.
In the first medical reports, AIDS was identified as a new, frightening and lifethreatening disease. The fact that it was mainly young gay men who became ill
at first had a significant impact on how the new disease was understood. AIDS
was quickly associated with the deviant and abnormal. Early critics, both gay
activists and doctors, argued that necessary measures were not implemented
fast enough. However, Swedish authorities called a meeting with medical experts directly after the first AIDS diagnosis were put in Sweden. During 1983,
various official measures (including intensified epidemiological surveillance and
information activities) were taken in order to limit the spread of the infection.
Other actions, such as the recommendation that gay men should refrain from
giving blood, information directed directly to gay men, and the establishment of
specialized health clinics targeted at gay men, were initiated by the leading gay
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organizations and gay doctors. By the end of 1983, three cases of AIDS had
been diagnosed. But as the numbers of infected increased and as clinical and
scientific knowledge grow, the recognition of an ongoing epidemic emerged.
With the identification of a particular infectious agent, a new virus, the possibilities opened up for a more conventional understanding of AIDS. The growing
recognition among scientists, AIDS doctors, governmental experts and others
that the new disease was caused by a new retrovirus, transmissible through
blood and sex, also made it clear that the infection was not limited to certain
“risk groups" but potentially threatening the population at large. In late 1984 it
was recognized that the virus was common and rapidly spreading among heroin
users and prostitutes. In early 1985, along with increased governmental actions
and an emerging political activity at a national level, the media coverage on
AIDS exploded.
Chapter 2: The period 1985-1989 was characterized by an intense Swedish
AIDS debate and a rapidly applied national AIDS policy. However, gay men
were no longer at the center of the public debate and political interest. Instead
the drug addict – and particularly the young female drug using prostitute – was
targeted as the main vehicle for the spread of the virus. As a way to control the
epidemic, in 1985 AIDS was included in the Communicable Disease Act
(“Smittskyddslagen”), enabling extensive actions as mandatory medical examination, quarantine of recalcitrant persons, registration, contagion tracing etc.
The test for HIV antibodies quickly became an important part of the official
strategy, both to identify the infected, who were offered free medical care (even
if nothing could be done about the infection itself), and to establish an accurate
epidemiological overview of the growing epidemic. In comparison with similar
countries, many Swedes answered the call. In 1987, more than one million antibody tests had been performed, a figure that quadrupled in the next three years.
An intensive strategy for drug treatment (the aim of which was nothing less
than to reach all Sweden’s drug addicts for testing, detoxification and treatment) was incorporated as an important part of the national AIDS policy. It
soon became clear that the Swedish drug care services were not sufficiently
prepared for the challenge. But the challenge of HIV and AIDS did not lead
Swedish drug policy into a new direction. On the contrary, AIDS strongly contributed to strengthen and fully implement the forceful Swedish drug policy –
focused on legislation, control and comprehensive drug treatment – which
aimed to create a drug-free society. Harm-reduction strategies (i.e. needle exchange programs, methadone treatment) were used, but in a small scale and
under substantial restrictions.
In 1987 the Swedish parliament decided to close the sauna clubs for the
purpose of preventing contagion. The decision was propelled by an intense
media debate at the end of 1986, in which the gay and bisexual men who visited
the clubs, as well as the activities that went on there, were often described in a
strongly negative way. The decision to close the sauna clubs was criticized by
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RFSL (Riksförbundet för sexuellt likaberättigande = The Swedish Federation
for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Rights) who declared the law as
moralistic and dangerous. The decision, RFSL argued, was based on an incorrect analysis: the crucial factor for transmitting the virus was not where or with
whom you had sex but how. Also, as the clubs could no longer function as a
locale for information and influence, closing them would likely increase the risk
for further spread of HIV/AIDS and other STDs. But the epidemic also
brought questions concerning homosexuality higher on the political agenda. At
the same time as the sauna clubs were closed, the Swedish Parliament (as one of
the first countries in the worlds) adopted new laws prohibiting discrimination
based on sexual orientation and new legislation for cohabitees also including
same-sex couples.
Although the medical and scientific knowledge increased over time, the disease continued to challenge for science as well as for clinical care and its organization, aims and ideals. In the lack of effective treatment, the daily activities at
the wards had to focus not on the cure but on the treatment of symptoms,
comforting and easing of pains. In the media and public debate, AIDS was
presented in an intensely frightening manner. In the summer of 1987, when
the famous Swedish fashion designer Sighsten Herrgård, went public with the
news that he had AIDS, did so with the explicit purpose to give the disease, as
he expressed it, a more “human face”. Naturally, AIDS had a strong impact on
sexual behavior, and not only gay men’s sexuality and sexual practices. “Safe
sex” quickly became a central concept, complementing the wish by some that
sexual ideals and sexual behavior should be moved in a direction of more traditional values (including a reduced number of partners, monogamy and marriage). The extensive, national information campaigns headed by the NCA from
early 1987 served the dual purpose of communicating (practical) knowledge
about the new disease, and supporting the overall national AIDS policy. The
central message of the campaign was universal: as everyone could be infected,
AIDS concerned the whole society.
Chapter 3: The years around 1990 marked a period of consolidation. The NCA
became institutionalized as a separate authority with expanded administrative
and financial resources. During the period the new Communicable Diseases
Act (“Smittskyddslagen”) came into force, a law designed specifically with regard to HIV and AIDS. At the same time, during the early 1990s, the medial,
political and public interest declined. Still, more and more of the infected were
diagnosed with AIDS. And despite significant resources, the Swedish systems
of social security and health care had problems to fulfill the increasing, and in
some cases, very complex needs of the infected and ill, and especially the drug
addicts who had often other severe problems such as homelessness, psychiatric
disorders, other infectious diseases etc. Also, the Swedish epidemic were increasingly recognized as a part of the global pandemic. At the entrance of the
new decade, the majority of the newly notified infected were immigrants and
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refugees. Also, a growing number of Swedish residents were infected abroad.
The new situation raised new demands, for example in the preventive work.
But the national AIDS campaigns continued to be conducted mainly in Swedish, aimed at a broad, Swedish public. However, the messages changed in their
increasing emphasis on individual responsibility and the popularization of the
condom.
Chapter 4: The first half of the 1990’s resulted in a further stabilization and
normalization of the Swedish AIDS epidemic: epidemiological, organizational,
political, media and cultural. The national disaster, with tens or maybe hundreds
of thousands infected that was feared in the mid-1980s, did not materialize,
even though a large and ever increasing number of people were living with (or
dying of) HIV and AIDS. As a result of the changed situation, the NCA was
phased out during the summer of 1992. Its tasks were taken over by the new
Swedish National Institute of Public Health (“Folkhälsoinstitutet”). The national HIV prevention programs were there integrated among other long term
tasks of the new organization. The individual’s responsibility for her or his own
health was also increasingly stressed, as new strategies focus on individual education and empowerment, combined with an increased mobilization of local
communities, NGOs, etc. The new goal became explicit in the new Institute’s
information campaigns on HIV and AIDS. The campaigns stressed values,
norms and feelings more than facts, with the objective to enhance the willingness and ability (especially amongst youngsters and men who had sex with other men) to act responsibly in their sexual behavior (condom use, respect for
different sexual orientations, the care for oneself and others etc.). From 1996,
the introduction of new antiretroviral drugs revolutionized not only the treatment but also meanings of the disease, giving a new hope and a new future.
To conclude: This thesis shows that the history or the Swedish AIDS epidemic
is complex and, at occasions, contradictory. The epidemic made a huge impact
in the public debate of the 1980s and early 1990s. It was understood as a challenge and a threat to the Swedish society and national public health. This thesis
also shows that the NCA had a strong and direct influence on the Swedish
AIDS policy. To prevent the spread of the infection, a strong and compound
national strategy was built around legislation, extensive testing, enhanced social
and medical care, and massive information campaigns aimed at the general
public. In other words, as HIV/AIDS was formulated as a problem closely
connected to drug addicts and prostitutes, a regulatory strategy of “containand-control” was implemented in addition to the strategy of “cooperation-andinclusion” that was more common in other countries.
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Förkortningar

aids
ARC

acquired immunodeficiency syndrome (förvärvat immunbristsyndrom)
AIDS-related complex, tidigt medicinskt begrepp för att beskriva
vissa symtom som kopplades samman med aids (förstadier till
aids)
(HA)ART (highly active) antiretroviral therapy, antiretroviral terapi
(bromsmedicin)
AZT
azidotymidin (eller zidovudin), var det första läkemedlet mot hiv
CDC
Centers for Disease Control and Prevention
EKHO
Ekumeniska grupperna för kristna homosexuella
FBIS
Förbundet blödarsjuka i Sverige
FMN
Föräldraföreningen mot narkotika
hiv
human immunodeficiency virus (humant immunbristvirus)
HTLV-III human T-cell lymphotropic retrovirus, tidigt amerikanskt namn på hiv
LAFA
Landstinget förebygger aids, organissation i Stockholms läns lands
ting
LAS
lymfadenopatiefynd, tidigt medicinskt begrepp för att beskriva
vissa symtom som kopplades samman med aids (förstadier till aids)
LAV
lymphadenopathyassociated virus, tidigt franskt namn på hiv
LVM
Lag om vård av missbrukare i vissa fall
RFHL
Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare
RFSL
Riksförbundet för sexuellt likaberättigande
RFSU
Riksförbundet för sexuell upplysning
RNS
Riksförbundet narkotikafritt samhälle
SBL
Statens bakteriologiska laboratorium
SoS
Socialstyrelsen
STD
sexually transmitted disease (sexuellt överförbar infektion)
WHO
World Health Organization (Världshälsoorganisationen)
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