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Abstract 
 
Syftet med studien var att öka kunskapen om och förståelsen för hiv-smittade narkomaner i 
kriminalvård. Den övergripande frågeställningen löd; Hur beskriver ett mindre urval av hiv-
smittade narkomaner i föremål för kriminalvård sina tankar och känslor kring sin sjukdom och 
sin livssituation? Studien var av kvalitativ design och den vetenskapliga positionen av 
hermeneutisk karaktär. Det empiriska materialet bestod av intervjuer med fem hiv-smittade 
narkomaner i kriminalvård. Tre teman var grundläggande i intervjuerna; Tankar, känslor och 
reaktioner kring hiv-diagnosen, Existentiella frågor, drivkraft och copingstrategier samt 
Bemötande i och utanför kriminalvården. Studiens teoretiska perspektiv; kristeori, existentia-
listisk teori, upplevelseteori och hälsoteori, valdes i syfte att nå en ökad förståelse för intervju-
personernas upplevelse av sin livssituation. Studiens resultat och analys visade att hiv-smittan 
fått olika konsekvenser för de intervjuade. För tre personer blev livet bättre genom sjukdo-
men; två av dem menade att de annars skulle varit döda. För de övriga två innebar sjukdomen 
i stället att döden kommit närmare och grusat alla förhoppningar om ett bättre liv. Tolkningen 
visade att en möjlig förklaring till de olika förhållningssätten kunde bero på skillnader i vilken 
inre privat betydelse sjukdomen haft för de intervjuade, samt i vilken mån de lyckats komma 
igenom krisen. 
 
 
Nyckelord: Narcotic dependence, Substance abuse intravenous, Hiv/hiv-infections, coping, 
kriminalvård, kris. 
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Förord 
 
 
Mycket har hänt sedan jag påbörjade detta projekt för mer än tio år sedan. Forskningen har 
gått framåt och ett besked om hiv är inte längre detsamma som en dödsdom. Frågan om vad 
som kan bidra till en mer positiv hälsoupplevelse, trots en objektiv ohälsa kom därför att bli 
allt viktigare under arbetets gång. Den som inledningsvis fick in mig på de tankebanorna var 
Kristoffer Konarski, min förste handledare, som jag vill rikta ett postumt tack till. Jag vill 
också tacka Sam Larsson som senare åtog sig handledarskapet, trots att projektet vid den 
tidpunkten inte var särskilt livskraftigt. Och tack alla som uppmuntrat mig när jag vacklat i 
min tro på en färdig slutprodukt. Men allra mest, ett särskilt tack till de fem personer som gav 
projektet liv, utan er medverkan hade det varken blivit någon början eller något slut.  
 
 
 
Stockholm den 1 december  2005 
 
Anneli Kastrup 
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1. INLEDNING 

 

Den här uppsatsen handlar om hiv-smittade narkomaner i föremål för kriminalvård. De hiv-

smittade narkomanerna utgjorde drygt en fjärdedel av samtliga hiv-smittade personer i 

Sverige (Smittskyddsinstitutet, 2005) då jag började planera för denna uppsats. Trots att så var 

fallet, var det ytterst sällan man hörde talas om de hivsmittade narkomanerna som en särskild 

patientgrupp i media. Idag utgör narkomanerna ca en sjättedel av de hiv-smittade och är om 

möjligt ännu mindre uppmärksammade då hiv diskuteras i den allmänna debatten. Intravenöst 

missbruk (iv-missbruk) utgör den tredje vanligaste smittvägen av hiv (Smittskyddsinstitutet, 

2005)  efter sex mellan män och sex mellan kvinna och man. 

 

Målet för hälso- och sjukvården i Sverige, är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 

1982:763) ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. Det innebär bland 

annat att vården ska vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet, samt 

vara lättillgänglig för alla medborgare. Många av de hiv-smittade narkomanerna vistas under 

återkommande perioder i kriminalvård (Holmberg, 1990) vilket betyder att detta inte alltid är 

praktiskt möjligt. Hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande, vilket också kan innebära svårigheter då vårdbehoven ska tillgodoses för 

den som är frihetsberövad. Vilka konsekvenser kan det få för den enskilde att befinna sig i sig 

i gränslandet mellan sjukvård och kriminalvård? Och hur upplever den enskilde denna 

situation? Dessa frågor fångade mitt intresse i samband med att jag för ett antal år sedan fick 

uppdraget att för Socialstyrelsens och Kriminalvårdsstyrelsens räkning utreda förväntat 

vårdbehov för hiv-smittade intagna i kriminalvården, (Aids-sjuka i kriminalvården, SoS 

1991:31). I utredningen fanns inte utrymme att undersöka de här frågorna mer än högst 

fragmentariskt. Jag gjorde en intervju med en hiv-smittad kvinna i fängelse och fick också ta 

del av dagboksanteckningar från en hiv-smittad man som avlidit under ett fängelsestraff, men 

jag kände att det måste finnas mer kunskap att hämta hos dem som var direkt berörda. När jag 

senare skulle välja ett ämne för min uppsats, var valet därför inte svårt. Mitt syfte var att 

försöka fånga något bakom de fakta och den statistik som presenterats i utredningen och att 

försöka göra frågeställningen levande genom att intervjua ett antal hiv-smittade narkomaner 

och låta dem komma till tals med sina egna ord. Jag var också angelägen om att uppsatsen 

skulle ha en kvalitativ design, för att på så sätt kunna fånga det som av Patton (1990) beskrivs 

som de intervjuades livsvärldar.  
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Uppsatsens disposition 

I kapitel 1 beskrivs uppsatsens disposition, syfte och frågeställning. I kapitel 2 beskrivs 

bakgrunden med en kort historik, samt tidigare forskning och annan relevant litteratur. I 

kapitel 3 redovisas de teoretiska perspektiv som utgör grunden för uppsatsens analys. Kapitel 

4 redovisar val av metod; förförståelse och forskningsdesign, samt ger en beskrivning av hur 

arbetet utförts avseende datainsamling, urval, intervjuer och databearbetning. Där 

kommenteras också de metodologiska begreppen validitet, reliabilitet, triangulering, 

generaliserbarhet, etiska överväganden samt studiens begränsningar. I kapitel 5 redovisas 

efter en presentation av intervjupersonerna, resultatet av studien med intervjucitat och 

kommentarer till dessa. Kapitel 6 innehåller en analys av resultatet i den kvalitativa studien. I 

kapitel 7 redovisas diskussionen, frågeställningen besvaras och studiens resultat relateras till 

tidigare forskning. Val av metod kommenteras och förslag till fortsatt forskning ges. 

 

Syfte och frågeställning 

De hivsmittade narkomanerna är en anonym grupp. I media är det betydligt vanligare att 

homosexuella män får definiera problemkomplexet HIV. Vid en sökning i Dagens Nyheters 

databas den 4 juli 2005 återfinns 60 artiklar på kombinationen av sökorden hiv och 

homosexuella män, jämfört med två artiklar på kombinationen hiv och narkotikamissbruk. Vid 

en sökning i Svenska dagbladets databas (samma dag) återfinns 250 respektive sju artiklar 

med samma sökord. Många av de hiv-smittade narkomanerna är periodvis föremål för 

kriminalvård (Holmberg, 1990) och risken finns att deras vårdbehov därför inte kan 

tillgodoses i samma utsträckning som för andra hiv-smittade. Syftet med denna uppsats är att 

öka kunskapen om och förståelsen för hivsmittade narkomaner som är föremål för 

kriminalvård. Jag har valt att begränsa mig till en frågeställning av deskriptiv karaktär: Hur 

beskriver ett mindre urval av hivsmittade narkomaner i föremål för kriminalvård sina tankar 

och känslor kring sin sjukdom och sin livssituation? Frågeställningen bör ses mot bakgrund 

av intentionerna i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), som bl.a. föreskriver att all vård ska vara 

av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet, bygga på respekt för patientens 

självbestämmande, samt vara lättillgänglig för alla medborgare. 
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2. BAKGRUND 

 

Kort historik om ämnesvalet 

Vid årsskiftet 1988/89 avled den förste kände hiv-smittade narkomanen i Sverige, under ett 

pågående fängelsestraff. Han hade smittats under en tidigare fängelsevistelse i samband med 

sprutdelning. Två år efter smittotillfället drabbades han av en svårartad cancerform, som av 

allt att döma var en följd av hiv-infektionen. P.g.a. sjukdomen beviljades mannen nåd från sitt 

fängelsestraff i början av 1988, men återföll emellertid i missbruk och kriminalitet och 

dömdes ånyo till ett frihetsstraff. Ett halvår senare avled han under en sjukhusvistelse. Hans 

öde var den ursprungliga orsaken till denna uppsats. Inom kriminalvården befarade man att 

detta var början på en växande hiv-epidemi inom kriminalvården och att detta dödsfall skulle 

komma att följas av många fler. Efter diskussioner i en samrådsgrupp med representanter från 

kriminalvården, Stockholms läns landsting, Stockholms socialförvaltning, Socialstyrelsen och 

Socialdepartementet, enades man om att tillsätta en utredning för att se över prognos, 

förväntad vårdtyngd m. m. inom kriminalvården, samt att presentera ett förslag på hur 

vårdbehoven för de hiv-smittade i kriminalvården borde tillgodoses (SoS-rapport 1991: 31). 

 

Våren 1990 fick jag huvudansvaret att genomföra denna utredning för Socialstyrelsens och 

Kriminalvårdsstyrelsens räkning. Utredningsarbetet bestod i studier av aktuell litteratur och 

forskning på området, intervjuer med behandlare, ansvariga tjänstemän, ett antal studiebesök 

samt en enkätundersökning som riktades till samtliga anstalter och häkten. Utredningen blev 

klar 1991 och fick titeln "Aidssjuka i kriminalvården". Vid samma tid hade jag nyligen 

påbörjat min magisterutbildning i socialt arbete och ämnesvalet för uppsatsen föll sig som 

tidigare nämnts därför naturligt. Jag ville fördjupa mig i frågan om de hiv-smittade 

narkomanerna i kriminalvården och gå bakom de fakta som redovisats i utredningen. I syfte 

att försöka förstå vad hiv-smittan kunde betyda för den enskilda människan i brytpunkten 

mellan sjukvård och kriminalvård, bestämde jag mig för att göra ett antal djupintervjuer med 

personer ur denna målgrupp.  

 

Efter en del ansträngningar lyckades jag få tag på sex intervjupersoner (varav en för 

provintervju) och genomförde sedan intervjuerna under ett knappt halvår. Jag fick stöd av min 

handledare och arbetet fortskred, men när jag en tid senare fick nytt arbete (på 

Folkhälsoinstitutet, där jag fortfarande arbetar) fick jag svårt att fullfölja de ursprungliga 

planerna.   
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Tidens gång har väckt många frågor om uppsatsen verkligen var värd att arbeta vidare på; 

Hade det hänt något avgörande som gjorde min frågeställning ointressant? Var det rätt att 

bearbeta intervjuerna efter så lång tid? Men motsatsen - att inte avsluta projektet - skulle 

kännas som ett ännu större svek mot de personer som låtit mig ta del av sina livsberättelser. 

För att min tolkning av intervjuerna inte skulle påverkas så bestämde jag mig för att inte ta 

reda på om intervjupersonerna levde förrän i uppsatsens slutskede. Här kan också tilläggas att 

jag har tagit intryck av att ha arbetat med hälsofrågor under de senaste 12 åren och att min syn 

på hälsobegreppet har förändrats sedan intervjuerna gjordes. Det har naturligtvis haft en viss 

betydelse för tolkningen av intervjuerna som jag hade svårt att förutse vid intervjutillfället. 

Mycket har hänt på forskningsområdet vad det gäller hiv sedan 1992 då intervjuerna 

genomfördes. Bromsmediciner och kombinationsbehandling med flera läkemedel har 

utvecklats på ett sådant sätt att hiv-smitta numera inte är detsamma som en dödsdom. Ämnet 

har därmed inte samma laddning som det hade då. Min förhoppning är dock att tidsfaktorn 

också kan ha tillfört något positivt, som t.ex. en mer nyanserad analys av det empiriska 

materialet. 

 

Kort historik om hiv och aids 

Trots alla medicinska framsteg som gjorts under 1900-talet, så har världen drabbats av flera 

stora epidemier under detta sekel. ”Spanska sjukan”, Polioepidemin i Europa och mot slutet 

av seklet hiv/aids. 1981 upptäcktes i USA flera fall av en sällsynt form av lunginflammation 

och/eller hudtumör bland unga, tidigare friska homosexuella män (Tamm, 2004). 1982 

upptäcktes sjukdomen också bland sprutnarkomaner, personer som fått blodtransfusion och 

blödarsjuka och misstankarna om att sjukdomen spreds via blod förstärktes. Sjukdomen 

döptes till aids, vilket är den engelska förkortningen av Acqiured Immune Deficiency 

Syndrome (Spross, 2001). Detta år inträffade det första fallet av aids i Sverige. Som i många 

andra länder var reaktionen bland allmänheten stark. Panik bröt ut och allmänheten 

informerades om skyddsåtgärder (Tamm, a. a. s. 314). 1983 upptäcktes det virus som orsakar 

immunbristen och därmed blev det möjligt att framställa test för att upptäcka smittan. 

(Holmberg 1990, Winfridsson, 2003, Månsson & Hilte, 1990). 1985 påbörjades frivillig, 

individuell hiv-testning i Sverige, liksom masstestning av blodgivare (Spross, 2001). Detta 

förklarar varför så många narkomaner plötsligt rapporterades som nysmittade under åren 1985 

och 1986 (SoS 1991:31). Hiv omfattas fr. o. m. detta år också av smittskyddslagen. 1986 

prövades för första gången läkemedlet AZT som visade sig ha en god bromsande effekt på 

sjukdomen (Spross, 2001). 
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I media gick man alltmer ifrån benämningen ”riskgrupper” och började i stället tala om 

”riskbeteende”. Därmed flyttades fokus gradvis från den sjukes ansvar att inte föra smittan 

vidare till den friskes; att inte låta sig smittas (Månsson & Hilte, 1990). Viruset döptes till 

Humant Immunbrist Virus (HIV). 1997 började insjuknande och dödlighet i aids att minska i 

Sverige och i andra länder där kombinationsbehandling med flera läkemedel införts (Spross, 

2001). Däremot har antalet nya hiv-fall fortsatt att öka. År 2004 var ökningen åtta procent 

jämfört med 2003, eller sammanlagt 425 fall, vilket är det högsta antalet nyanmälda fall sedan 

rapporteringen startade. Nästan hela ökningen beror på invandring från länder med hög 

förekomst av hiv. Den dominerande smittvägen bland dessa var sex mellan kvinna och man 

(drygt 100 fall). 30 fall var smittade genom iv-missbruk. Den inhemska spridningen visar för 

närvarande en långsamt nedåtgående trend. (Renberg, 2005). Sammanlagt har 6 700 fall av 

hiv-smitta anmälts i Sverige, sedan 1985 då anmälningsplikt infördes. 936 av dessa har 

smittats genom iv-missbruk och av dem är knappt hälften (423) anmälda som döda. Idag lever 

ca 3 500 hiv-smittade personer (män, kvinnor och barn)  i Sverige (Smittskyddsinstitutet, 

2005). Totalt har 39,4 miljoner människor i världen smittats av hiv, varav 29 miljoner hittills 

har dött i aids (Renberg, 2005). Botemedel mot aids saknas ännu, även om man kan bromsa 

upp sjukdomen med bromsmediciner (Tamm, a. a. s. 297).  

 

Johannisson (1990) har beskrivit de smittsamma sjukdomarnas problemkomplex på följande 

sätt; ”Trots insikt om att smitta inte tar hänsyn till klass, framgång eller social anpassning, har 

syndabockssyndromet alltid återkommit och riktats mot de fattiga och eländiga, mot de 

avvikande och mot de som inte följt samhällets sanktionerande regler.” (A. a. s. 181). Dessa 

ord kan vara värdefulla att ha i minnet vid den fortsatta läsningen. 
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Kriminalvården i Sverige 

Till kriminalvård räknas:  

 - Häkten, för personer som misstänks för brott och väntar på rättegång. 

 - Fängelser, för personer som dömts för brott till fängelsestraff och  

 - Frivård, för personer som misstänks för brott (och är föremål för 

 personutredning) eller som dömts till andra straff än fängelse (till exempel 

 samhällstjänst) samt för personer som frigivits ur fängelse med övervakning. 

Det finns cirka 4000 platser på landets fängelser (Krantz & Hagman, 2003). Under 2003 

passerade totalt 10 700 intagna i fängelsesystemet, vilket dels betyder att straffen i allmänhet 

är kortare än ett halvår, men också att det (enligt samma källa) förkommer en viss 

överbeläggning. Av de 10 700 intagna i fängelse under år 2003 var omkring 6 400 (eller cirka 

60 procent) narkotikamissbrukare. (a. a. s. 11). År 2003 var medelbeläggningen vid landets 

häkten cirka 1 760 personer per dag (a. a. s. 14). I den här studien är det den frihetsberövande 

kriminalvården i form av fängelse och häkte som varit föremål för mitt intresse. 

 

Hiv i svensk kriminalvård 

Sedan 1988 har Kriminalvårdsstyrelsen gjort årliga undersökningar om hur många hiv-

smittade som återfinns i kriminalvården (inklusive frivården) en viss dag År 1989 återfanns 

denna dag (den 8 maj) 167 hiv-smittade narkomaner i häkte, på anstalt eller i frivård. 

Populationen i sin helhet bestod samtidigt av 17 000 personer, vilket innebar att knappt en 

procent var smittad vid undersökningstillfället. Detta var en 40 gånger högre förekomst än hos 

befolkningen som helhet vid samma tidpunkt. Av de smittade var 80 procent män och 20 

procent kvinnor. 80 procent var i åldrarna 25 – 39 år. Nästan samtliga var smittade genom iv-

missbruk. Av de 167 personerna befann sig 32 personer (20 procent) i häkte eller på anstalt 

och saknade därmed direkt tillgång till den allmänna sjukvården. (Kastrup i SoS 1991:31, s. 

47). Inom ramen för utredningen gjordes en enkätundersökning 1990 som gick ut till 78 

anstalter och 26 häkten och avsåg uppgifter om antalet hiv-smittade personer som passerat 

under en 12-månadersperiod (a. a. s. 53). Undersökningen visade att 90 identifierbara 

personer passerat och att den genomsnittliga tiden i häkte eller på anstalt för dessa var 3,5 

månader. Medianåldern var 35 år (a. a. s. 54).  
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Undersökningen visade också att 60 av dessa gjort sammanlagt minst 176 besök på sjukhus 

eller annan vårdinrättning, eller knappt två besök per person och straffperiod. I fyra av dessa 

176 fall hade det förekommit problem, då den intagne inte velat ha kontakt med sin läkare, 

kontrollera sina blodvärden eller ta emot medicinsk information. (a. a. s. 55). I 

undersökningen redovisade personalen sin uppfattning att de främsta behoven för intagna som 

var hivsmittade, gällde psykosocialt stöd för bearbetning av hiv-diagnosen och att personalen 

ofta kände sig maktlös inför detta (a. a. s. 56). Utredningen visade i sammanfattning att: 

 

- det rörde sig om en relativt liten grupp aidssjuka med vårdbehov 

- även hiv-smittade personer utan aidsdiagnos kunde ha omfattande vårdbehov 

- gruppen hiv-smittade inte visat sig mer rymningsbenägna än andra  

- de hiv-smittade narkomanerna i genomsnitt tillbringade 3,5 mån per gång i fängelse  

- de hiv-smittade narkomanerna i allmänhet var hjälpsökande och samarbetsvilliga 

- en majoritet av dem hade psykiska problem samt att 

- en individuell och specialiserad behandlingsmodell var att föredra. (a. a. s. 82) 

 

Den ökning av antalet hiv-smittade personer i kriminalvården som befarades har uteblivit. Vid 

den mätning som gjordes av Kriminalvårdsstyrelsen den 1 april 2003, framkom att totalt 27 

hiv-smittade personer befann sig på fängelse eller i häkte. Den aktuella medianåldern för  hiv-

smittade personer inskrivna i anstalt var betydligt högre (40 år) än för samtliga inskrivna (34 

år) (Krantz & Hagman, s. 27). Den är också högre än vad som redovisades i utredningen år 

1991 (35 år).  

 

Tidigare forskning  

I detta avsnitt beskrivs först hur jag gått tillväga i mitt sökande efter relevanta data. Därefter 

följer korta referat av de mest tillämpliga studierna, samt av annan relevant litteratur. 

Avslutningsvis har jag gjort en sammanfattning av de redovisade publikationerna och försökt 

kategorisera de viktigaste slutsatserna.  
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Databassökning 

Forskning om hiv-smittade narkomaner i kriminalvård är tämligen begränsad. Området kan 

definieras som skärningspunkten mellan tre var för sig omfattande forskningsfält; hiv/aids, 

drogberoende och kriminalitet/kriminalvård. Det finns dock en del angränsande forskning, 

som i viss utsträckning även kan vara av intresse i detta sammanhang. År 1996 gjorde jag en 

första databassökning av vetenskapliga studier och andra publikationer från 1990 till 1996 och 

fann då åtta artiklar/publikationer av intresse. Databaserna var: Nordrug (databas vid 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN) och Alcona (CAN:s 

bibliotekskatalog). Efter att ha prövat sökord med anknytning till kriminalitet och 

kriminalvård utan att få något träffsäkert resultat, valde jag att utgå från narkotikabegreppet. 

Sökorden var Narcotic dependence, Substance abuse, Substance abuse intravenous, 

Substance dependence, Substance related disorders, HIV/HIV-infections samt coping . 

Resultatet blev 114 träffar. De artiklar som inte i något avseende hade fokus i 

skärningspunkten mellan de tre forskningsfälten sorterades bort. Resultatet blev 23 artiklar, 

varav åtta visade sig ha någon form av relevans för denna studie. De viktigaste av dessa 

redovisas under nästa avsnitt. År 2005 gjorde jag en ny databassökning med samma sökord av 

artiklar publicerade 1996 – 2005. Samma databaser har använts, med tillägg av PubMed. 

Sökningen resulterade i 118 träffar. Efter genomläsning av samtliga abstracts, visade sig fem 

av artiklarna ha viss relevans i sammanhanget, varav de viktigaste beskrivs kort i nästa 

avsnitt. För den som finner avsnittet väl detaljerat, går det bra att gå direkt till 

sammanfattningen. 

 

Redovisade studier och annan litteratur   

Sperner-Unterweger et al. (1991) redovisar i en longitudinell studie att  hiv-prevalensen bland 

fängelsedömda iv-missbrukare,  kunde minskas genom  en  samordning av 

preventionsinsatser mellan psykiatri, socialtjänst och privata eller offentliga 

narkomanvårdsinrättningar. Socialarbetare tog kontakt med de dömda redan under 

fängelsevistelsen. Endast ett fåtal av de dömda hade tidigare en regelbunden kontakt med 

socialtjänsten eller behandlingsinsatser av annat slag. Studien visade  att externa kontakter 

och initiativ avseende iv-missbrukare under fängelsevistelsen kan ha en positiv effekt på hiv-

prevalensen i kriminalvården och att kriminalvården kan användas som en effektiv arena för 

hiv-prevention för denna målgrupp.  
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Mcbride & Inciardi (1990) visar i sin studie att iv-missbrukare i hög utsträckning är vana vid 

fängelsemiljön. Ett stort antal iv-missbrukare kommer regelbundet i kontakt med 

kriminalvården och risken för hiv-smitta är större för iv-missbrukare som är dömda till 

fängelse än för dem som inte är det. Den potentiella risken för smittspridning i fängelse måste 

därför uppmärksammas särskilt. En av de största riskgrupperna vad gäller hiv återfinns (enligt 

denna studie) i kriminalvården, vilket också  innebär en unik möjlighet att kunna påverka 

gruppens beteende.  

 

Harding (i Strang & Stimson, 1990) beskriver fyra karaktäristiska variationer på   reaktioner 

hos intagna som fått besked om  hiv-smitta; Försvarsmekanismen; ”Min kropp är stark, den 

kommer att slå viruset”, en fatalistisk reaktion; ”Mitt liv är ändå förstört”, ” Skuld: särskilt i 

förhållande till tidigare sexualpartners och ofödda barn och slutligen vrede; ”Om jag är 

smittad struntar jag i vem jag smittar”. Den svåraste upplevelsen för hiv-smittade intagna är 

dock den rädsla som uttrycks av personal, medfångar, familjemedlemmar, liksom känslan av 

att vara avvisad av vänner, grannar och andra sociala kontakter.  

 

Heather et al. (1993) beskriver bl.a. injektionsvanor i fängelsemiljön. Det framkommer att 53 

procent av de intagna i studien har en bakgrund med iv-missbruk samt att  33 procent av de 

intagna injicerar narkotika även under fängelsevistelsen. Fängelset är enligt denna studie, en 

plats där man debuterar i iv-missbruk, men också en miljö där frekvensen av 

injektionsmissbruket  som regel minskar. 

 

I rapporten Injektionsmissbrukare i Norden med hiv/aids (Stymne et al., 1995) var jag 

medförfattare, bl.a. till ett kapitel som handlar om hiv och aids bland missbrukare i 

kriminalvården (Kastrup i a. a. s.101). Kapitlet grundar sig dels på den utredning jag tidigare 

gjort (SoS-rapport 1991:31) men också på en del andra källor (Kastrup, i Stymne et al., 1995, 

s. 110). Där beskrivs fängelset som riskmiljö avseende smittspridning, men det betonas också 

att fängelser utgör slutna miljöer med en hög grad av kontroll, samt att smittrisken är betydligt 

överdriven och inte alls står i proportion till den rädsla som både intagna och personal kände i 

början av hiv-epidemin (a. a. s. 102). Riskerna för de hiv-smittade i fängelsemiljön bör 

däremot uppmärksammas bättre. De som bär på en hiv-infektion är känsliga för infektioner 

som lätt sprids i en så tät miljö som i ett fängelse. Då många personer delar på 

hygienutrymmen är riskerna för de hiv-smittades hälsa större än risken att hiv-infektionen 

skall spridas till andra (a. a. s. 105). 
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En jämförande studie i fem länder (Rotily et al., 2001) visade att  kunskapsnivån hos 

kriminalvårdspersonalen om hur hiv smittar och toleransen gentemot hiv-smittade intagna 

varierade starkt mellan olika anstalter. En stor andel av personalen överskattade prevalensen 

av hiv på sin anstalt och var rädda att bli smittade.  Ju mer angelägen personalen var att få 

veta de intagnas hiv-status, desto lägre var toleransnivån gentemot de hiv-smittade.  

 

Delorme et al., (1999) jämförde  kunskap, attityder och föreställningar om hiv hos intagna, 

med resultatet från en befolkningsstudie 1994. Den genomsnittliga kunskapsnivån och 

toleransen visade sig vara lägre hos de intagna än hos allmänheten, samt ännu lägre hos 

intagna som inte var iv-missbrukare. Trots ett högt smittriskbeteende hos de intagna på 

anstalten, så hade de inte fått tillräcklig information om hur man förhindrar smittspridning. 

Dessutom var den låga toleransen gentemot de hiv-smittade ett hinder för en gynnsam 

hälsovård för målgruppen.  

 

Pehrson et al. (1997) beskriver  skillnader i  överlevnadsår efter hiv-infektionen, mellan 

homosexuella män och iv-missbrukare. 125 hiv-smittade iv-missbrukare och 63 hiv-smittade 

homo/bisexuella män jämfördes i en retrospektiv cohortstudie. Efter 10 år hade 54 procent av 

de homo/bisexuella männen utvecklat Aids jämfört med 26 procent av iv-missbrukarna. 

Slutsatsen var att den initiala smittvägen troligen har större betydelse för sjukdomens förlopp 

än vad man tidigare anat. Studien visar att hiv kan ha ett långsammare förlopp hos iv-

missbrukare, än hos homo-/bisexuella personer.  

 

Gentilini et al. (1997) visar i en studie från Frankrike att samordning av insatser är 

nödvändiga för att uppnå en förbättrad hälsa hos den ökande populationen i franska fängelser. 

Omedelbart vid intagningen måste hälsoinsatser sättas in, särskilt avseende 

infektionssjukdomar, vaccinationer, drogprevention, näringslära och tandvård. Frigivningen 

måste också förberedas från första början och nödvändiga kontakter tas för den medicinska 

uppföljningen. 

 

Kübler - Ross beskriver i boken AIDS -  Den yttersta utmaningen (1988) sin verksamhet med 

döende aids-patienter de stadier (”Döendets stadier”) som dessa ( likt andra döende patienter)  

vanligen genomgår på vägen mellan diagnos och  död (a. a. s.13). Dessa stadier   är 

förnekande och isolering, vrede, köpslående, depression och accepterande.  
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Kübler-Ross uppmärksammade i ett tidigt skede den svåra situation som rådde i USA för  hiv-

smittade personer i fängelse.  Kübler-Ross hävdade att problemen negligerades av ansvariga 

myndigheter och att många svårt aids-sjuka i kriminalvården inte fick den vård de behövde (a. 

a.s. 190).  

 

I studien Mellan hopp och förtvivlan (Månsson & Hilte, 1990)   intervjuades 16 hiv-smittade 

homosexuella män  om sin situation före hiv-beskedet, synen på kärlek och homosexualitet, 

testsituationen och livet därefter, stöd- och hjälpinsatser, kunskaper om hiv och synen på aids. 

Författarna beskriver reaktionerna inför hiv vid epidemins början  som ett uttryck för ”moral 

panik” (a. a. s. 18) och menar att detta haft betydelse för de intervjuades   syn på sin sjukdom. 

En av de intervjuade säger ”Alltihop var en bekräftelse på att jag inte hade levt ett liv som var 

rent och fint. Det var ju sammankopplat med mina homosexuella kontakter. Var man bög, så 

levde man ett smutsigt sexuellt liv, och det här var följden utav det.” (a. a. s. 64). En annan 

reaktion som framkommer i intervjuerna  var vreden över ”att klumpas ihop med narkomaner 

och prostituerade, urskillningslöst.” Månsson & Hilte beskriver de intervjuades vånda i 

samband med hiv-beskedet, deras känslor av skuld och skam, chockreaktioner och 

bearbetningsprocesser.  

 

I rapporten Smitta i vården – psykosociala aspekter på HIV/aids, ( Konarski-Svensson, 1987) 

beskrivs situationen för de blodsmittade i vården. Rapporten bygger på gruppsamtal med 

vårdpersonal vid infektionskliniker, koagulationsmottagningar och medicinkliniker runt om i 

Sverige, samt vid Noaks Ark och Psykhälsan i Stockholm. Här beskrivs de blodsmittades syn 

på hiv-smittan som jämförbar med bilden av ”offret” och ”våldtäktsmannen”. Förövaren är 

sjukvården, som samtidigt ska lindra och stödja (a. a. s.23). Trots ”oskulden” upplever många 

av de hiv-smittade skamkänslor, åtminstone i början av sjukdomen. 

 

I  studiematerialet  HIV – narkoman och smittad (Holmberg, 1990) beskrivs de hivsmittade 

narkomanernas situation. Utgångspunkten  är att de har samma grundläggande behov som alla 

andra och att de sinsemellan kan skilja sig åt högst väsentligt, vad det gäller social situation, 

bakgrund, missbruksmönster, psykisk och fysisk problematik m. m. (a. a. s. 13). Det finns 

dock likheter i hur de vill bli bemötta ; ”som människor - inte som narkomaner eller före detta 

narkomaner och inte heller som hivsmittade. De vill inte mötas med rädsla och förakt.” (A. a. 

s.14).  Författaren refererar till studier som visar att de intravenösa missbrukarna har fler 

kontakter med polis och kriminalvård än med narkomanvården  
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(Undersökning om narkotikamissbrukets omfattning, UNO, 1979), att närmare 60 procent av 

de 565 narkomaner som ingår i studien huvudsakligen försörjer sig på brott (BAK-studien, 

Swedate, 1986), samt att fyra av tio hade suttit i fängelse när de togs in för vård första gången 

(”Sjuttiotalets narkomaner”, 1986). Rapporten visar att den grupp man framför allt saknar 

kontakt med från socialtjänsten är de mest brottsbelastade narkotikamissbrukarna (a. a. s. 59 - 

60). 

 

Håkansson & Carlsson (1996) redovisar i en intervjustudie med åtta hiv-smittade personer, 

hur dessa upplever att de tagits om hand i vården, vad de upplevt som god vårdkvalitet och 

vilken betydelse olika sociala faktorer haft för dem. Två av de intervjuade var smittade genom 

iv-missbruk och en av dem hade erfarenhet av att ha vistats i fängelse. Resultatet speglar 

patienternas upplevelse av enskilda möten i vården och beskriver situationer då livsavgörande 

besked har lämnats, liksom vad mötet med vårdgivaren inneburit som socialt fenomen. God 

vårdkvalitet uppfattas inte endast som ett gott bemötande av sjukvården, utan också 

möjligheten att kunna leva ”som vanligt”. Vidare betonas betydelsen av de anhörigas stöd 

under sjukdomsprocessen. Studien beskriver även hur de intervjuades mentala och 

känslomässiga inställning till sitt hälsotillstånd kan påverka sjukdomsförloppet. 

 

I en intervjustudie (Gisselsson, 1988) med 16 hiv-smittade personer som smittats i samband 

med behandling för blödarsjuka, beskrivs reaktioner på hiv-beskedet; med panik, lugnt 

konstaterande eller med sorg. De intervjuade är angelägna om att betona att de är blödarsjuka 

och inte tillhör någon annan riskgrupp; ”När debatten var som hetast, då nämndes vi i 

riskgrupp ihop med de där och det var inget vidare” (a. a s. 47). De intervjuade beskriver 

också hur viktigt det är att bibehålla ”den yttre ramen” i sina liv. I valet av vem som ska få 

veta att man är smittad görs en bedömning av hur personen i fråga kommer att reagera. Vad 

man önskar är att mottagaren hanterar beskedet med allvar, men utan skräck och med en vilja 

att fortsätta umgänget med den smittade (a. a. s. 51). 

 

Sammanfattning 

Det råder stora skillnader mellan kriminalvården i Sverige och de flesta andra länder, vilket 

måste vägas in i bedömningen av de utländska studierna. Relevanta svenska bakgrundsdata 

framkommer bl.a. hos Holmberg (1990) som visar  att en stor del av narkomanerna har 

erfarenhet av kriminalvård och att den grupp narkomaner som socialtjänsten har minst kontakt 

med, är de mest brottsbelastade.  
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I fängelsemiljön finns således en stor potential att nå de hiv-smittade narkomaner som 

socialtjänsten inte lyckats nå.  De viktigaste rönen i övrigt kan sammanfattas i tre 

huvudkategorier; 1) Kriminalvården som arena för ökad ohälsa, 2) Kriminalvården som arena 

för hälsofrämjande insatser och 3) Reaktioner på hiv-diagnosen. 

 

Den första kategorin avser exempelvis fängelset som en tät och smittriskabel miljö för alla, 

såväl för hiv-negativa (Mcbride & Inciardi, 1990, Heather et al, 1993) som för de hivsmittade 

(Kastrup, 1995).  Ohälsan riskerar också att öka genom okunskap och dåligt bemötande från 

personal och medintagna (Rotily et al, 2001, Delorme et al., 1999). Den andra kategorin 

handlar om kriminalvårdens hälsofrämjande potential, t.ex genom externa kontakter från 

socialtjänst eller behandlingsinstitutioner (Sperner-Unterveger et al., 1991) och erbjudande av 

hälsoinsatser (Gentilini et al., 1997).  Den tredje kategorin handlar om reaktioner på hiv-

diagnosen, som varierar mellan försvar, fatalism, skuld och vrede (Harding, 1990), skuld och 

skam (Månsson & Hilte, 1990, Konarski - Svensson, 1987), ”offer – förövare” (Konarski-

Svensson, 1987), panik, lugnt konstaterande eller sorg, liksom  avståndstagande från andra 

riskgrupper (Gisselsson, 1988, Månsson &  Hilte, 1990). Starka önskemål om att bli bemött 

med respekt och utan rädsla beskrivs i flera studier (Harding, 1990, Månsson och Hilte, 1990, 

Konarski- Svensson, 1987, Gisselsson, 1988, Holmberg, 1990). Vikten av stöd från de 

anhöriga beskrivs ha stor betydelse för hur man hanterar och upplever sin sjukdom 

(Håkansson och Carlsson, 1996, Gisselsson, 1988). Studien som visar att hiv kan ha ett 

långsammare förlopp hos iv-missbrukare än hos homo/bisexuella personer (Pehrson et al., 

1997), borde enligt min mening uppmärksammas mer i diskussionen om iv-relaterad hiv-

smitta. 

 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Syftet med den här studien är att öka kunskapen och förståelsen för hiv-smittade narkomaner i 

kriminalvård. Frågeställningen rör hur ett mindre urval av den aktuella målgruppen beskriver 

sina tankar och känslor kring sin sjukdom och sin livssituation. Deras berättelser kan 

beskrivas som en konsekvens av sådana psykologiska processer som har sin grund i t.ex. 

utanförskap, avvikarkarriär, missbruk, kriminalitet och hiv-diagnos, men också som en 

konsekvens av de yttre villkor som råder i  kriminalvården och som intervjupersonerna i 

många avseenden delar. Deras subjektiva livsvärldar (Stevens, 1998) är unika, medan deras 

”yttre ram” (Gisselsson, 1988) vid intervjutillfället var tämligen likartad.   
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Jag har valt ett multidimensionellt teoretiskt perspektiv för min analys, eftersom jag tror att 

det komplexa fenomen som ska studeras, bäst kan förklaras genom att  belysas ur flera  

perspektiv. Den gemensamma nämnaren för de teorier jag valt, är att de sammantaget kan 

bidra till en ökad förståelse för hur de intervjuade upplever sin situation. Detta 

tillvägagångssätt beskrivs t.ex. av Stevens (1998) som menar att olika teoretiska 

”upplevelseperspektiv” kan tillämpas för ett sådant syfte. Beskedet om att vara smittad med 

en livslång och obotlig sjukdom innebär som regel en kris för den som drabbas och en 

kristeoretisk infallsvinkel är därför självklar (Cullberg, 1992). Hur de enskilda 

intervjupersonerna hanterar sin kris och upplever sin situation kan också ses mot en sådan 

bakgrund. De intervjuades syn på liv och död och meningen med livet, samt vilka 

copingstrategier de använder, kan beskrivas mot bakgrund av ett existentialistiskt perspektiv 

sådant det uttrycks av Viktor E. Frankl (1969, 1986), men också med hjälp av Antonovsky 

(1991). Hur de intervjuade beskriver och upplever sig själva, sin livssituation och sin framtid, 

kan ses i ljuset av ett teoretiskt upplevelseperspektiv (Stevens, 1998, kap 4). Med hjälp av två 

modeller av hälsoteoretisk karaktär (Antonovsky, 1991, Allardt, 1975) vill jag slutligen 

undersöka om de intervjuades berättelser kan förmedla något om  vilka komponenter de 

upplever som hälsofrämjande. 

 

Kristeori 

Beskedet om att vara smittad med en livslång och obotlig sjukdom innebär som regel en 

traumatisk kris för den som drabbas. Teorier om kriser och krishantering har i Sverige främst 

utvecklats av psykoanalytikern och läkaren Johan Cullberg (1992).  Krisens signum är att 

tidigare erfarenheter och inlärda mönster inte räcker till för att bemästra den situation som 

uppstått (a. a. s. 15). Fyra aspekter preciserar närmare den psykologiska krisen; för det första 

är det viktigt att veta vilken den utlösande situationen är. Man brukar tala om två slag av 

utlösande livssituationer; antingen kriser som hör livet till i form av utvecklingskriser och 

livskriser, eller också om traumatiska kriser vilka orsakas av en yttre oförutsägbar händelse 

(a. a.  s. 15). Den andra aspekten handlar om vilken inre, privat betydelse det inträffade har 

för den drabbade. Därigenom kan man få en förståelse för varför en person reagerar våldsamt 

på något, som en annan inte reagerar alls på. Cullberg säger ”Vi bör med andra ord ha en viss 

kunskap om den enskilda människans biografi och utvecklingshistoria” och vidare att ”Varje 

människas speciella erfarenheter under livets början kommer att bli betydelsefulla för hur hon 

upplever och bemöter vuxenlivets svårigheter” (a. a. s. 16).   

 
 

19



För det tredje är det avgörande vilken aktuell livsperiod (ålder och livsfas) den drabbade 

befinner sig i. Vissa åldrar kan vara mer känsliga för yttre påfrestningar. Cullberg talar om 

kritiska åldersperioder (a.a.). Den fjärde aspekten handlar om vilka sociala förutsättningar 

(familjesituation m.m.) som den drabbade har. En väl fungerande familj kan ge stöd i en svår 

situation, medan en dåligt fungerande familj ytterligare störs i sin funktion om någon av 

medlemmarna råkar in i en kris (a. a. s. 17). Det är därför omöjligt att förutse hur enskilda 

individer kommer att hantera en kris, även om den som t.ex. i denna studie till det yttre kan se 

likartad ut. Men Cullberg menar också att alla slags kriser innebär en förutsättning för 

mänsklig utveckling och mognad och att denna utveckling är en aldrig avslutad process (a. a. 

s. 18). Cullberg ger härmed uttryck för en dialektisk människosyn, där även smärtsamma 

skeenden kan ge ny livskunskap som leder till en positiv utveckling och bidrar till en förstärkt 

livskänsla och ett bättre och rikare liv (a. a. s. 19).   

 

Även om en kris hanteras på olika sätt av dem som drabbas, så är krisens förlopp 

förvånansvärt enhetligt (a. a. s. 141). Den traumatiska krisen kan enligt Cullberg delas in i 

fyra olika faser; chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (a.a. 

s. 142). Chockfasen kan pågå från en kort stund till ett par dygn och innebär att den drabbade 

förnekar och håller ifrån sig den smärtsamma insikten om vad som hänt. ”Ofta kan den 

drabbade vara ytligt välordnad, men under ytan är allt kaos.” (A. a. s. 143). I reaktionsfasen 

som varar ca fyra till sex veckor börjar den drabbade att förstå och ta till sig det som hänt. 

Försök att finna någon mening i det som skett är en vanlig reaktion; ”Frågan ´Varför ?´ 

upprepas gång på gång.”. Självrannsakan och skuldkänslor är ofta förekommande och olika 

försvarsmekanismer träder in i syfte att lindra skadan av det som skett (a .a. s. 144).  Exempel 

på de vanligaste försvarsmekanismerna är: Regression - beteenden eller tankemönster som var 

karaktäristiska för tidigare utvecklingsskeden. Det kan exempelvis vara; beroende av andra, 

”magiskt tänkande”, affektutbrott eller drogberoende. Förnekelse ”innebär att man visserligen 

lägger märke till det som borde vara hotande, men man förnekar att det är väsentligt och 

accepterar inte dess egentliga innebörd” (a. a. s. 145). Genom Projektion lägger man ansvaret 

för det inträffade på någon annan (ibland med all rätt) (a. a. s. 146). Rationalisering innebär 

att man rationaliserar bort innebörden av det inträffade. Isolering av känslor är ett vanligt 

försvar vid smärtsamma upplevelser och är egentligen en förvrängning av känslor. Om denna 

varar mer än tillfälligt kan den få negativa följder.  Undertryckande av känslor vid en kris är 

en mer medveten handling och kan yttra sig i att ”man försöker ta sig samman” eller ”att 

tänka på något annat” (a. a. s. 147).  
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I bearbetningsfasen som följer därpå och som kan pågå mellan sex månader och ett år, börjar 

den drabbade att acceptera vad som hänt och att ställa in sig på att livet kommer att förändras. 

Förnekelsen minskar i och med bearbetningen. Gamla aktiviteter återupptas och nya 

erfarenheter börjar tas emot igen Sker inte detta inom rimlig tid ”är det ett ganska säkert 

tecken på att vederbörande behöver sakkunnig hjälp”. Perioden är kritisk, säger Cullberg, då 

verklighetsförvanskningen nu måste vara minimal för att individen ska komma vidare (a a. 

s.152). 

 

Nyorienteringsfasen, som inte har någon avslutning, innebär förutsatt att den drabbade 

passerat de tidigare stadierna och verkligen kommit vidare, att man lärt sig att leva med vad 

som hänt, att man vågar och vill blicka framåt och orientera sig mot nya mål och visioner (a. 

a. s. 154). Cullberg nämner med referens till Gyllenskiöld (1976) som forskat om reaktioner 

på bröstcancer, att själva diagnosbeskedet bara är ett i en serie av traumata under 

sjukdomsförloppet, vilket sannolikt torde gälla också  för sjukprocessen vid hiv (författarens 

anm.). 

 

Enligt min mening finns det starka motiv för att tillämpa Cullbergs kristeori vid analysen i 

denna studie. Den traumatiska krisen definieras av Cullberg, som ”individens psykiska 

situation vid den yttre händelse som är av den arten eller graden att individens fysiska 

existens, sociala identitet och trygghet eller basala tillfredställelsemöjligheter i tillvaron 

hotas” (a. a. s. 117). Det handlar inte om sådana kriser som man kan ”förvänta” sig av livet, 

utan om ”oväntade livslägen, som individen definitionsmässigt inte kan ha någon särskild 

kunskap om hur han ska klara” (a. a. s. 117). Att få besked om en dödlig sjukdom kan liknas 

vid ett sådant ”oväntat livsläge” och något som kan utlösa en traumatisk kris. Ett sådant 

besked öppnar också dörrarna till det som Cullberg benämner ”det psykologiska innehållet i 

döden”, som t.ex. olika känslor av förlust (a. a. s.108). Hit hör exempelvis förlust av kroppen, 

förlust av självkontroll, förlust av identitet, förlust av medmänniskor, och förlust av 

livsinnehåll (a. a. s. 109). En fängelsedom kan i många fall leda till liknande förluster 

(författarens anm.) och i sig utlösa en traumatisk kris; ”Intagning på fängelse är kanske den 

mest tydliga av alla autonomikränkningar. Den extrema situationen förstärks då av den sociala 

skammen och utstötthetsupplevelsen” (a. a. s. 125).  
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Existentialistiskt perspektiv 

Viktor E. Frankl (1905 – 1997), österrikisk psykiater och psykoterapeut, skapade den s. k. 

logoterapin (Frankl, 1986), vilken anknyter till existentiell filosofi och existential-analys. 

Logos betyder mening och ande på grekiska. Frankl var som ung elev till Freud, som han 

hoppades skulle kunna hjälpa honom att lösa frågan om meningen med tillvaron (a.a. s. 9). 

Frankl lämnade dock Freud, då de psykoanalytiska teorierna inte kunde ge något svar på de 

existentiella frågorna. Det viktigaste för Frankl var den ”antropologiska grundfrågan; vad är 

en människa? Vad kan en människa? Hur är hon konstituerad?” (a. a. s. 11).  

 

Frankl tillbringade tre år i koncentrationsläger under andra världskriget och kom därigenom 

att utveckla den lära som kallas logoterapi. Den stora gåtan för Frankl var hur det kom sig att 

vissa av de överlevande förmådde att gå vidare i livet trots att de upplevt ett obeskrivligt 

lidande. Han fann att de som hade kunnat se en mening i sitt lidande hade klarat sig bäst. 

Enligt logoterapin utgör denna strävan efter att finna en mening i livet den primära drivkraften 

hos människan.(a. a. s. 110). Det kan vara en uppgift som väntar och som skapar den 

hälsosamma spänning, som enligt Frankl råder mellan vad man redan ”har uppnått och vad 

man fortfarande bör uppnå, eller klyftan mellan vad man är och vad man borde bli” (a. a. s. 

117). Frankl menar att det är farlig inställning i mentalhygienen att människan i första hand 

behöver jämvikt (ett spänningsfritt tillstånd) . ”Vad hon behöver är inte att till varje pris bli fri 

från spänning, utan kallelsen att förverkliga en mening som väntar på henne” (a. a. s. 117). 

Problemet är, säger Frankl ”att så många …. klagar över att deras liv helt och hållet saknar 

mening” (a. a. s. 118). Denna inre tomhet kallar Frankl för ”det existentiella vakuum”. 

Känslan av meningslöshet kan framkalla patogena reaktioner som exempelvis depression, 

aggression och missbruk (a. a. s.150). Frankl anser att människan har en fri vilja och att den 

fria viljan alltid söker meningen med livet. ”Det väsentliga är (därför) inte livets mening i 

allmänhet, utan den specifika meningen med en persons liv i ett givet ögonblick” (a. a. s. 120). 

”Var och en har sin egen specifika kallelse eller uppgift i livet, ett konkret uppdrag att 

fullgöra. Här kan ingen ersätta honom och inte heller kan hans liv levas om” (a. a. s. 120). 

Varje människa är ansvarig för vad hon gör både av sitt liv och av sig själv (a. a. s. 121). Man 

kan, menar Frankl uppleva livets mening på tre olika sätt; genom att  utföra en handling, 

genom att uppleva ett värde (av något eller någon) eller genom att lida (a. a. s. 122). Det är 

inte så svårt att förstå att en handling eller prestation kan skänka mening i livet.  
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Inte heller att mening kan upplevas genom någon ( dvs. kärlek) eller genom något (som t.ex. 

kultur eller natur). Att lidande kan skapa  mening i någons liv är  däremot vara svårt att förstå, 

men Frankl menar att det handlar om vilken inställning man har till sitt lidande. ”Det som 

betyder mer än något annat är nämligen den hållning vi intar till lidandet, den hållning med 

vilken vi tar lidandet på oss.”(A. a. s. 124). Och vidare; ”Det är en av grundsatserna i 

logoterapin, att människans viktigaste strävan inte är att uppleva lust eller undvika smärta, 

utan att finna en mening med sitt liv. Därför är människan också redo att lida, väl att märka 

under förutsättning att hennes lidande har en mening” och att lidandet är ”absolut 

ofrånkomligt” (a. a. s. 124). Det avgörande är enligt Frankl, vilken attityd man har till sitt 

ofrånkomliga öde.  

 

Frankls teori om lidandets mening är enligt min uppfattning relevant då man (som i detta fall) 

talar om människor med en obotlig sjukdom och med svåra upplevelser bakom sig. Jag vill 

med hjälp av Frankls modell pröva om de intervjuade ger uttryck för att de söker en mening    

i sina liv och om det i så fall kan återspeglas i hur de beskriver sin aktuella livssituation eller 

sitt hälsotillstånd. 

 

Upplevelseperspektiv   

Richard Stevens beskriver i boken  Att förstå människor (1998)  teorier och forskning som 

belyser  jaget och identiteten. Ett av de perspektiv som han tar upp är upplevelseperspektivet, 

som bygger på ”tre nära relaterade teoretiska synsätt – fenomenologi, existentialism och 

humanism” (a. a. s. 164).  Den subjektiva erfarenheten och den medvetna upplevelsen innebär 

enligt Stevens  att ”det i grund och botten handlar om vad jag, du och alla andra människor är 

medvetna om och processerna bakom  det faktum att vi kan vara medvetna” ( a. a. s. 162). 

Den subjektiva erfarenheten rör helheten i en människas upplevelsevärld, medan den 

medvetna upplevelsen handlar om vad som är i fokus för denna upplevelse. Man kan också 

skilja på medvetenhet (att vara medveten om något) och reflexiv medvetenhet (att vara 

medveten om medvetandet). (a. a. s. 163). Stevens berör i sitt kapitel tre existentiella 

frågeställningar av särskilt intresse; ”upplevelsen av tid (och ändlighet), förmågan att välja 

och behovet av meningsfullhet” (a. a. s. 169).   
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Konstruktioner 

Stevens refererar (bl.a.) till George Kellys teori om personliga konstruktioner som en metod 

att tolka klienters berättelser och som möjliggör en ”utvändig” och generell förståelse för hur 

människor skapar mening i livet; ”en biljett till den enskilde individens upplevelsevärld”(a. a. 

s.179).  

Konstruktioner är bipolära dimensioner som står för de distinktioner man gör i sina 

upplevelser av världen, som t.ex. trevlig – otrevlig, flitig – lat, generös - snål etc. Kelly 

menade att man bör uppfatta en konstruktion som ”en referensaxel som utformats…för att 

etablera en personlig inställning eller inriktning gentemot de olika skeenden en individ ställs 

inför” (a. a. s. 179). Ett begrepp som Kelly använder är ”repertoarmönster”, dvs. vilka 

konstruktioner en människa använder sig av och vilka samband dessa konstruktioner har (a. a. 

s. 180). Kelly menar att konstruktionerna är organiserade och sammankopplade enligt ett visst 

system som är unikt för varje individ. Vissa konstruktioner är mer centrala än andra och för 

att få reda på vilka dessa är så finns en särskild teknik (”stegtekniken”) med vars hjälp det kan 

ske (a. a. s. 181). Det handlar om att vandra uppåt i konstruktionsordningen och ju högre upp 

man kommer, desto mer central är denna konstruktion för personen ifråga. Ex; ”oorganiserad 

– organiserad” leder vidare till ”ineffektiv – effektiv” o.s.v. Även om konstruktionsordningen 

är unik för varje individ så finns det konstruktionsordningar som överlappar varandra, 

människor emellan; ”det är på denna överensstämmelse som kommunikationen mellan 

människor bygger” (a. a. s. 182). Stevens säger vidare att ”vi tycker om människor som 

uppfattar saker och ting på samma sätt som vi själva gör”. Detta beror enligt Stevens på att 

”detta hjälper oss att bekräfta och stärka vår egen bild av världen och därmed också vår 

identitet” (a. a. s. 182). Men vi kan bara kommunicera med varandra om vi kan anta eller utgå 

från att vår samtalspartner har ett medvetande; Intersubjektivitet (a. a. s. 187). Stevens tar 

också upp metaforernas betydelse för förståelse av medvetandet. Användningen av metaforer, 

utgör en mycket fruktbar analogi för den medvetna upplevelsen (a. a. s. 189). Att ta hjälp av 

metaforer, är ett av de viktigaste sätten för att utveckla förståelsen genom att ”sätta in ett 

begrepp i ett annat begreppsligt sammanhang” och på så sätt få en tredje betydelse som ”är 

mer än summan av de två” (a. a. s. 188). Stevens betonar även fantasi och 

föreställningsförmåga som verktyg för att i medvetandet skapa och reflektera över bilder, 

händelser och känslor – ”vi kan kalla detta den inre dialogen” (a. a. s.196).  Med fantasins 

hjälp kan vi föreställa oss framtiden, se alternativa scenarier och vi kan reflektera (med vår 

reflexiva förmåga) över hur andra personer uppfattar oss.  
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Vi kan också använda vår reflektionsförmåga till att försöka förändra eller finna oss i hur 

något är ställt med våra liv, eller till att grunna på vad som skulle kunna ha gjorts men blev 

ogjort (a. a s.198). Fantasin kan då leda till en reflektion som syftar till genomarbetning. 

Somliga fantasier, oftast negativa, kan dock dyka upp ”oinbjudna” i medvetandet  (a. a. 

s.199). Fantasin kan också användas för att klara av påfrestningar, till att ackompanjera 

enformiga situationer eller till att förstärka upplevelser. Fantasin kan således både vara en 

resurs och en börda i livet  (a. a. s. 200). 

 

Reflexiv medvetenhet 

Den reflekterande medvetenheten betyder som tidigare nämnts, förmågan att vara medveten 

om sitt medvetande. ”Vi kan således inte bara känna oss glada eller ledsna, utan vi är också 

medvetna om att vi känner oss på det viset.” (a. a. s. 203). Det reflekterande medvetandet 

leder oss också till de ”distinkta” existentiella frågorna om livets slut, meningen med livet 

samt frågan om valfrihet (a. a. s. 203) eller enkelt uttryckt; ”tid, val och mening” (a. a. s. 205). 

Tidsupplevelsen är med andra ord en viktig faktor i det reflexiva medvetandet. Av betydelse 

för tidsuppfattningen är också den livsfas man befinner sig i vid det givna tillfället och i vilket 

sammanhang man befinner sig i. I boken sägs om detta;  ”Framför allt då en person utestängs 

från vardagens flöde, aktualiseras ibland tämligen brutalt olika svårigheter som ligger i 

tidsupplevelsen” (a. a. s. 208).  Stevens anser att tiden i det moderna samhället har blivit en 

vara och en knapp resurs, jämförbar med pengar. Samtidigt erbjuder det moderna samhället 

(åtminstone teoretiskt) obegränsade möjligheter. Avslutningsvis vill jag ta upp det 

resonemang som Stevens för angående val och beslut när det gäller att ”initiera förändring”. 

Det handlar om vilka val man gör, hur och varför. Ett centralt begrepp är autonomi (i motsats 

till determinism) som han menar är ett bättre uttryck än ”fri vilja”, eftersom friheten att välja 

kan vara skenbart fri. Stevens menar att den ”fria viljan” kan jämföras med språket; ”vi är 

beroende av vårt biologiska arv och vårt sociala sammanhang då vi uttrycker oss, biologiska 

processer, den sociala omgivningen samt tidiga omedvetna känslor vi upplevt i barndomen 

”(a. a. s. 217). Stevens menar att autonomin inrymmer två aspekter; dels en reflektion över 

vilka alternativ som står öppna för oss, dels en förpliktelse eller ett åtagande i form av ord, 

tanke eller handling i förhållande till något av dessa alternativ. Att utöva autonomi innebär 

också att ta ansvar för sina handlingar, dvs. att kunna ställas till svars, att kunna förklara 

(åtminstone för sig själv) varför man handlat som man gjort. I den autonoma handlingen finns 

idén om intentionalitet, dvs. att det finns ett specifikt syfte med handlingen (a. a. s. 219). 
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De perspektiv som Stevens beskriver i sitt kapitel om upplevelseperspektiv kan i flera 

avseenden vara användbara som analysverktyg i denna studie, t.ex. då det gäller 

intervjupersonernas beskrivningar av  sin livssituation och  sin syn på framtiden. Även 

beskrivningar av tidsupplevelser och frågan om den fria viljan kan diskuteras mot bakgrund 

av Stevens teorier.  

 

Hälsoteoretiskt perspektiv 

Hälsa är ett komplext och mångtydigt begrepp. Den traditionella synen på hälsa innebär 

vanligtvis en dikotomi mellan begreppen frisk och sjuk (Janlert, 2000).  Man är antingen frisk 

eller sjuk. Genom WHO:s  hälsodefinition från 1948 ( ”Hälsa  är ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaron av sjukdom eller 

handikapp”)  kom hälsobegreppet att vidgas och betona kvalitativa skillnader mellan hälsa 

och sjukdom (Janlert, 2000). Det faktum att många människor med kroniska sjukdomar … 

uppger att de har en god hälsa trots en väldefinierad medicinsk sjukdom, har tagits till intäkt 

för att se hälsa och sjukdom som olika dimensioner (a. a. s. 136). En utveckling av den senare 

definitionen, är en kontinuummodell mellan ohälsa och hälsa, där gränserna är diffusa och där 

värdena kan variera. Katie Eriksson (1984) har utvecklat en annan modell för att beskriva 

hälsans två dimensioner i ett s.k. hälsokors, där såväl objektiva som subjektiva komponenter 

vägs in (fig.1). Katie Eriksson definierar hälsa som ”Ett tillstånd av sundhet, friskhet och en 

känsla av välbefinnande (men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom eller lyte).” (A. a. s. 

82). ). I hälsokorset ställs den upplevelseinriktade axeln (hälsa, välbefinnande) mot en mer 

objektiv, biomedicinsk axel (somatisk eller psykologisk patologi enligt tillgänglig 

sjukdomslära: Eriksson 1984: Medin, Alexanderson 2000), (Åkerlind, i Faresjö & Åkerlind, 

2005, s. 55). 

 
Upplevd hälsa

 

  

 

 
Sjuk Frisk 

 

 

 

Figur 1. ”Hälsokorset” Upplevd ohälsa
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Om hälsobegreppet inrymmer fler faktorer än att vara objektivt frisk, så är det enligt min 

mening, angeläget att försöka beskriva, förstå och om möjligt skapa förutsättningar för sådana 

faktorer även för den som är objektivt sjuk. Man kan fördjupa sig ytterligare i frågan om hur 

hälsa bör definieras, men jag har valt att här begränsa mig till hur intervjupersonerna  

beskriver sin hälsa i termer av upplevelse.  Mot denna bakgrund kommer jag  att ta upp två 

teorier som jag tycker är särskilt användbara för denna studie. 

 

 Antonovsky 

Antonovsky intresserade sig för hur människor, som trots att de genomlevt svåra lidanden  

ändå förmådde att bibehålla en god hälsa. Han var inspirerad av Victor Frankl som i sin 

forskning utgick från frågan hur det kunde komma sig att vissa av de överlevande från 

koncentrationslägren kunde uppleva sin livssituation som positiv? Frankl var liksom 

Antonovsky i första hand intresserad av vad som befrämjar hälsa (salutogenes), till skillnad 

från tidigare hälsoforskare som främst intresserat sig för vad som orsakar sjukdom 

(patogenes). Antonovskys modell, som han kallade den Salutogenetiska modellen 

(Antonovsky, 1979) är fokuserad på hälsans ursprung. Antonovsky utgick från antagandet att 

dimensionen hälsa – ohälsa utgörs av ett kontinuum och inte av en dikotomi, som dessutom 

bättre beskriver processen som för oss alla leder till döden. ”Och vi är alla, så länge det finns 

det minsta liv i oss, i någon bemärkelse friska.” (A. a. s. 24). Han säger; ”Utifrån ett 

salutogenetiskt synsätt, ställer man en helt annan fråga: varför hamnar människor vid den 

positiva polen i dimensionen hälsa – ohälsa, eller vad får dem att röra sig mot denna pol, var 

de än befinner sig vid ett visst tillfälle?”. (A. a. s. 12).  Svaret på frågan om vilka faktorer som 

leder mot den friska polen, fann Antonovsky besvarad med hur väl den enskilda människan 

förmår att hantera (cope) de stressorer (den spänning) som hon möter under sitt liv. 

Stressorer kan enligt Anotonovsky vara både sjukdomsalstrande och hälsobefrämjande och 

antingen vara relaterade till livsituationen eller till livshändelser. Det avgörande är vilken 

förmåga man har att hantera den stressor man möter (dvs. vilken copingförmåga man har) 

och inte vilken stressor det handlar om (a. a. s. 12). Vilka är då bestämningsfaktorerna för en 

god copingförmåga? Antonovsky beskriver dessa i termer av generella motståndsresurser 

(GMR), som han sammanfattat i begreppet Känsla av sammanhang (KASAM) (Sence of 

coherence) (a. a. s. 13). KASAM består av tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet (a. a. s. 38). Begripligheten står för huruvida man upplever inre och yttre 

stimuli som ordnade och sammanhängande till skillnad från sådana stimuli som upplevs som 

kaotiska, oväntade och obegripliga (a. a. s. 39).  
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Hanterbarhet innebär en känsla av att kunna hantera de krav som situationen ställer och att 

inte se sig som ett offer för omständigheterna (a. a. s. 40). Meningsfullheten avser ”i vilken 

utsträckning man känner att livet har en känslomässig innebörd, att åtminstone en del av de 

problem och krav som livet ställer en inför är värda att investera energi i, är värda 

engagemang och hängivelse, är utmaningar att ´välkomna´, snarare än bördor som man 

mycket hellre vore förutan”. Vilket betyder att när ”dessa olyckliga upplevelser påtvingas en 

sådan människa, drar han sig inte för att konfronteras med utmaningen, utan är inställd på att 

söka en mening i den och göra sitt bästa för att med värdigheten i behåll komma igenom den” 

(a. a. s. 41).  

 

Antonovskys modell är enligt min uppfattning användbar för analysen i denna studie. Den kan 

förklara skillnader mellan intervjupersonerna i  upplevelse och hantering (coping) av  

sjukdomen, trots att likheterna till det yttre kan se påfallande ut. Den salutogenetiska 

modellen är också hoppingivande tycker jag; det finns alltid en möjlighet att röra sig i riktning 

mot den friska polen, även om den fysiska hälsan rent objektivt är svag. 

 

 Allardt  

En intervjuundersökning om välfärd i Norden (Allardt, 1975) visade att välfärd är svår att 

såväl definiera som undersöka. Allardt tog intryck av den svenska levnadsnivåundersökningen 

från 1970, vilken han dock ansåg hade  en alltför snäv definition av begreppet välfärd. De 

objektiva måtten på välfärd motsvarades ganska sällan, menade Allardt,  av människors 

subjektiva uppfattning om sin situation och sitt välbefinnande. Med det synsättet – att den 

subjektiva upplevelsen måste vägas in - närmar sig Allardt den moderna hälsoforskningen och 

har därför fångat mitt intresse i detta sammanhang. Allardt utvecklade definitionen till att 

omfatta begreppen Having (levnadsnivå), Loving (gemenskapsrelationer) och Being (motsats 

till alienation). Alienation  är enligt Allardt ”oerhört svår att operationalisera” (a. a. s. 33). En 

användbar operationalisering utgår från en modell av Johan Galtung, där  dimensionen består 

av de två extrema polerna utbytbarhet (substituerbarhet) och oersättlighet (a. a. s. 33). Han 

säger vidare ” Ju mer substituerbar en individ är, desto mera är han också att jämföra med ett 

ting; en vara som bedöms enbart ur nyttosynpunkt. Ju mindre han är substituerbar, desto mera 

är han också en person, en individ” (a. a. s. 33).  
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Allardt menar att välfärden bäst speglas i hur väl människor får sina centrala behov 

tillgodosedda. Allardt hävdar att man ibland strävat efter en objektiv grund för 

välfärdspolitiken, genom att försöka formulera universella behov. Även om det inte finns ett 

universellt svar, så finns det vissa grundläggande fysiologiska behov som är basala och 

livsavgörande för alla människor, som t.ex. näring, vätska, syre och värme och som också 

kräver en viss miniminivå.  Men alla samhällen strävar enligt Allardt, efter en 

behovstillfredsställelse som ligger mycket högre än miniminivån. Han relaterar till Maslovs 

behovshierarki (1943), där de fysiologiska grundbehoven kommer först och därefter behoven 

av trygghet, kärlek, erkänsla och självaktualisering. Allardt är dock kritisk till uppfattningen 

att dessa behov måste tillfredsställas i en särskild ordning. Han sammanfattar de individuella 

behoven, som alla bedöms vara lika viktiga i termerna ”att ha, att älska, att vara”. Dessa 

indelar han i sin tur på följande sätt: 

 
Att ha:  inkomst, bostadsstandard, sysselsättning, hälsa, utbildning 
 
Att älska: grannskapsrelationer och lokal gemenskap, familjegemenskap, 
 vänskapsförbindelser 
 
Att vara: anseende eller prestige, oersättlighet, politiska resurser, intressanta 
 fritidssysselsättningar 

   
 

Enligt Allardt så utgör dessa behov tillsammans förutsättningarna för ett gott liv. Människan 

behöver en skälig levnadsnivå (att ha), kontakter med sina medmänniskor (att älska) och 

möjligheter att både aktivt påverka samhället och att bli behandlad som en person, inte bara 

ett ting (att vara) (a. a. s. 242). Det är framför allt denna beskrivning, som jag finner 

användbar i diskussionen om hur de intervjuade upplever sin hälsa och hur de ser på sin 

livssituation. 

 

4. METOD 

Min studie är en kvalitativ studie av deskriptiv karaktär, där utgångspunkten har varit att ge 

röst åt ett mindre urval hiv-smittade narkomaner i föremål för kriminalvård. Det är en extremt 

marginaliserad grupp som sällan kommer till tals eller uppmärksammas i media. De hiv-

smittade narkomanerna är inte vana att bli lyssnade på som patientgrupp. Min ambition har  

varit att låta de intervjuade tala med sitt eget språk och själva få avgöra hur mycket de vill 

berätta. I detta kapitel redovisar jag studiens forskningsdesign och hur jag gått tillväga i mitt 

arbete. 
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Förförståelse 

Mitt intresse för de hiv-smittade narkomanerna i kriminalvården, har som tidigare nämnts sin 

bakgrund i att jag i början av 1990-talet gjorde en utredning om hiv och aids i kriminalvården 

(SoS 1991:31). Utredningsarbetet bestod av inläsning av litteratur, ett antal studiebesök 

(Sverige, Danmark, England och USA), en enkätundersökning som genomfördes vid samtliga 

häkten och anstalter, samt intervjuer med företrädare för kriminalvård, sjukvård, frivård, 

sociala myndigheter, behandlingsinstitutioner etc. Arbetet med utredningen gjorde att jag 

kände mig väl insatt i den ram som omger en hiv-smittad person i kriminalvården, men också 

till upptäckten av en del ”vita fläckar” som väckte min nyfikenhet.  Per-Johan Ödman (1979) 

beskriver förförståelsens betydelse på följande vis; ”vi kan inte förstå utan att ha förstått. En 

rudimentär förförståelse kan dock vara tillräcklig för att processen ska kunna sätta igång. ”  

(A. a. a. s. 81 ). Han menar att förförståelsen ger riktning i vårt sökande och säger att ”utan 

förförståelse inget problem och inget som kan ge ledtrådar” (a. a. s. 81). Utredningen gav mig 

således en god inblick i problematiken, men väckte också  nya frågor som jag beslöt att söka 

svaren på genom denna studie. 

 

Forskningsdesign       

Kvale inleder sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) med frågan ”Om man vill 

veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” Det var i stort 

sett samma fråga jag ställde mig, efter att ha avslutat den utredning som beskrivs ovan. Det 

kändes självklart att ha en kvalitativ design på min studie eftersom en sådan bäst svarar mot 

studiens syfte och frågeställning. Empirin i studien består av fem djupintervjuer där jag 

försökt fånga vad hiv-smittan haft för betydelse för de enskilda intervjupersonerna. Därefter 

har jag sammanställt och tolkat dessa beskrivningar i syfte att finna strukturer i den oordning 

som initialt präglar ett kvalitativt intervjumaterial (Ödman, 1997, s. 77). Enligt Kvale (1997) 

är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att erhålla kvalitativa beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening (a. a. s. 117). Den kvalitativa 

forskningsintervjun är ett utmärkt verktyg att komma i nära kontakt med de intervjuades 

livsvärldar, men Kvale betonar också att forskningsintervjun inte är ett samtal mellan 

likställda parter, eftersom det är forskaren som definierar och kontrollerar situationen. Den 

kvalitativa forskningsintervjun kan bidra till en tät och djup beskrivning av enskilda 

människors livsvärldar, men kan inte jämföras med ett samtal där båda parter är involverade 

på lika villkor (a. a. s. 13 ).   
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Vetenskapsfilosofisk position    

Denna kvalitativa studie har en hermeneutisk forskningsansats, vilket innebär att studiens 

centrala uppgift är att tolka de utsagor och texter som är resultatet av de fem intervjuerna. 

Hermeneutik betyder tolkningslära (Janlert, 2000) och det hermeneutiska synsättet syftar till 

att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening (Kvale 1997, s. 49). Den 

hermeneutiska tolkningsprocessen brukar benämnas den hermeneutiska cirkeln, vilket bör 

uppfattas som en bild för hur tänkande, förståelse och tolkning fungerar. Hermeneutiken är 

dubbelt relevant för intervjuforskning; först genom att kasta ljus över den dialog som skapar 

de intervjutexter som ska tolkas och sedan genom att klarlägga den process där 

intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten 

(Kvale, 1997, s. 49). Kvale refererar till Radnitskys analys (1970) om sju principer för den 

hermeneutiska tolkningen (Kvale, a. a. s. 50). Den första principen handlar om en ständig 

växling mellan delar och helhet. Cirkeln beskrivs som ”en fruktbar cirkel, eller spiral, som 

anger möjligheten av en djupare förståelse av meningen.” (A. a. s. 51).  Den andra principen 

avser att tolkningen av ska avslutas när man kommit fram till en god gestalt, dvs. till ett inre 

sammanhang utan logiska motsägelser. Den tredje att man prövar deltolkningarna mot 

tolkningen i sin helhet. Principen om textens autonomi innebär att tolkningen ska hålla sig till 

innehållet i uttalandet och inte grunda sig på bakomliggande faktorer, som t.ex. individens 

biografi. Den femte principen talar om att vikten av kunskap om textens tema, för att kunna 

förnimma nyanser i vad som sägs. Den sjätte principen föreskriver en medvetenhet om 

förutsättningarna, dvs. att forskaren är medveten om sina egna förutsättningar och former för 

påverkan och att detta beaktas vid tolkningen. Den sjunde och sista principen handlar om att 

varje tolkning innebär förnyelse och kreativitet, vilket betyder att den berikar förståelsen och 

vidgar textens mening (a. a. s. 51).  Att tolkningen inte kan beskrivas som vetenskapligt 

objektiv hävdas också av Ödman (1979) som refererar till Heideggers ståndpunkt att det är 

omöjligt att dra någon skarp gräns mellan den hermeneutiska cirkelns objektiva och 

subjektiva aspekter. Cirkelns objektiva aspekt kan inte existera utan den subjektiva. 

Förståelsen utvecklas i ett historiskt sammanhang. Vi tolkar och förstår från aspekter som 

betingats och skapats i vårt förflutna. (Ödman, 1979, s. 81). Den hermeneutiska cirkeln kan 

också beskrivas som en dialektisk process. Från förförståelse och tolkning utvecklas en ny 

förförståelse, som leder tolkningsprocessen vidare. Ödman beskriver hur det optimalt kan 

upplevas för forskaren; ”Bilden är där. Allt hänger ihop; de svåraste, mest mystifierande 

bitarna ingår nu i ett självklart mönster. Pusslet upplöses och förvandlas till bild, till något 

manifest och entydigt. Hur kunde det vara så svårt?” (Ödman, 1979, s. 78). 
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Datainsamling och urval 

 

Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner i kvalitativ forskning bör överensstämma med det syfte man har 

med sin studie. Patton (1990) benämner detta  ”syftesbestämt urval” (”purposeful sampling”) , 

vilket innebär att urvalet bör bestå av  informationsrika fall (a. a. s. 169).  Min ursprungliga 

målsättning var att få tio intervjupersoner till studien, vilket visade sig vara lättare sagt än 

gjort. Under tiden som jag arbetade med utredningen Aids-sjuka i kriminalvården, träffade jag 

många företrädare för kriminalvård och frivård, som jag senare kontaktade i syfte att  hitta 

lämpliga intervjupersoner. Jag skickade dem också ett presentationsbrev (bilaga 1), som 

kunde överlämnas till eventuellt intresserade. Så småningom gav detta resultat och förslag på 

ett antal intervjupersoner förmedlades. Då flera av dessa drog sig ur, begränsades till sist 

antalet till fem personer, eftersom jag bedömde att dessa (tillsammans med den kvinna som 

provintervjuades) trots allt  representerade gruppen hiv-smittade narkomaner i kriminalvården 

tämligen väl. Urvalet är litet, men det  kan ändå konstateras att den undersökning som 

regelbundet görs en viss dag varje år  avseende antal hiv-smittade i kriminalvården, redovisar 

ett genomsnitt av 25 hiv-smittade personer per gång (Krantz & Hagman, 2003). De 

intervjuade kan därmed sägas representera ca en femtedel av de hiv-smittade personer som 

normalt befinner sig i kriminalvården en given dag.   

 
Provintervju  
Genom föreningen Convictus (en ideell, politiskt och religiöst obunden förening som ger stöd 

till hiv-positiva personer med missbruksbakgrund och till hemlösa) hade jag redan under 

utredningen kontakt med en villkorligt frigiven kvinna som gärna ville medverka i ytterligare 

en intervju. Eftersom denna kvinna inte omfattades av det ursprungliga kriteriet i 

kriminalvård utan var föremål för frivård (trots att även frivård per definition räknas till 

kriminalvården) var avsikten med intervjun i första hand att pröva om intervjufrågorna var 

användbara. Efter några smärre justeringar fastställde jag därefter den temainriktade 

intervjuguiden (Kvale, 1997) (Se bilaga 2). 
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Intervjupersonerna 

Gruppen bestod slutligen av en kvinna och fyra män; två heroinister (he) och tre 

amfetaminister (cs).  Fyra av dem var smittade genom intravenöst missbruk (iv) och en var 

smittad på sexuell väg. Den yngsta var 33 år och den äldsta 48 år. De var hiv-diagnostiserade 

sedan tre till sex år och var vid diagnostillfället mellan 27 och 45 år. Intervjuplatser var: 

Färingsöanstalten (en person), Kronobergshäktet (två personer), Österåkersanstalten (en 

person) och Norrtäljeanstalten (en person). De intervjuade är: 
 

       Bertil         45 år    cs-missbrukare                             iv-smittad        5 år   (40 år)       

       Paul         33 år        heroin-missbrukare                         iv-smittad        4 år   (29 år) 

       Kaj          39 år        heroin-missbrukare                         iv-smittad        3 år    (36 år) 

       Ursula  48 år    cs-missbrukare, alkoholist                       sex. smittad     3 år         (45 år) 

       Rick       33 år        cs-missbrukare                           iv-smittad        6 år         (27 år)  

 

Intervjupersonerna är valda med hjälp av nyckelpersoner i frivården. Det finns skäl att anta att 

de är typiska och utgör ett typiskt urval och består av informationsrika fall och uppfyller   

kriterierna på syftesbestämt urval (”purposeful sampling”) enligt den definition som Patton 

anger (1990).   

 

Databearbetning, tematisering och analys 

 

Intervjuer, intervjukvalitet  och intervjubearbetning 

Intervjun är råmaterialet för den senare meningsanalysen. Kvaliteten hos den ursprungliga 

intervjun är avgörande för kvaliteten hos den senare analysen, verifieringen och 

rapporteringen (Kvale, 1997, s. 134). Vid intervjun använde jag en temainriktad intervjuguide 

(Kvale, 1997) som jag utgick ifrån (bilaga 2). Frågorna var planerade och avsedda att täcka 

vissa teman. I vilken ordning eller omfattning svaren kom spelade dock ingen roll. Jag hade 

bestämt mig för att inte beröra anledningen till häktning eller dom, samt att inte fastna i frågor 

om barndom eller uppväxt, såvida det inte hade en särskild relevans för sammanhanget. 

Utgångspunkten var att låta den intervjuade berätta just så mycket han/hon hade lust till på 

varje område. I början av varje intervju föreslog jag också att den intervjuade skulle rita en 

livslinje på ett blankt papper, för att bättre kunna åskådliggöra hur missbruket, 

fängelseperioderna och hiv-smittan hade samvarierat i tiden, som ett stödverktyg för 

insamling av data under intervjun. Intervjuerna tog mellan en och en halv och två timmar. 
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Kvale (1997) beskriver utskrifter som ”avkontextualiserade samtal” och menar att det levande 

samtalet i en ordagrann utskrift får en prägel som inte var avsedd i det omedelbara samtalet  

(a. a. s. 153). Han anger att en möjlig riktlinje för redigering är att föreställa sig hur 

intervjupersonerna själva skulle ha velat formulera sig i skrift (a. a. s. 156). Det har varit svårt 

att efterleva fullt ut eftersom risken fanns att meningen i utsagorna då skulle kunna gå 

förlorad.  Emellanåt har jag dock  utelämnat ord och bisatser i citaten som inte har någon 

relevans för innebörden, eller som återkommer med hög frekvens och är utan betydelse. Det 

är ord som t.ex.: alltså, va, typ, liksom eller liknande, samt meningar som bara är ”utfyllnad” 

eller helt irrelevanta i sammanhanget. Detta markeras i citaten med punkter. I någon mening 

har jag således ”städat” i textmassan, för att öka läsbarheten. Vissa data har ändrats i texten 

för att garantera de intervjuades anonymitet. Det utskrivna intervjumaterialet utgör totalt ca 75 

A4-sidor med enkelt radavstånd. 

 

Jag använder mig av en form av meningskategorisering genom att tematisera 

intervjumaterialet (Kvale 1997, Patton 1990). Utsagorna sorteras i tre kategorier med 

underrubriker. För varje underrubrik redovisas citat från samtliga intervjupersoner, med något 

enstaka  undantag. Ibland förekommer flera citat från samma intervjuperson under en 

underrubrik. Jag har konsekvent utelämnat intervjufrågorna och i stället försökt att fånga in 

dem i rubrikerna. Varje tema kommenteras dels separat och dels i en avslutande 

helhetssammanfattning. Sedan gör jag en meningstolkning utifrån de valda teorierna med en 

hermeneutisk ansats. Tolkningen relateras till tidigare forskning och förslag till fortsatt 

forskning ges. 

 

Tematisering 

Intervjufrågorna avsåg att täcka in tre teman, som jag bedömde tillsammans skulle kunna 

fånga uppsatsens syfte och frågeställning. Dessa teman var; 

 

1. Tankar och känslor kring hiv-diagnosen 

2. Existentiella frågor, drivkraft och copingstrategier 

3. Bemötande i kriminalvården. 

 

Flera av intervjupersonerna berättade också om det bemötande de fick på olika håll utanför 

kriminalvården, därför redovisas även detta under i huvudsak under tema tre med tillägget 

”och utanför”.  
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Analys 

Kvale (1997) beskriver den fråga man bör ställa sig då man som forskare ger sig i kast med att 

analysera ett omfattande intervjumaterial ; ”Hur ska jag bära mig åt för att finna meningen i 

de många intressanta och komplexa historier som mina intervjupersoner berättat för mig?”. 

(A. a. s. 163). Larsson (2005) beskriver den kvalitativa analysen som en  utmaning; ”Det är en 

utmaning att försöka skapa en tydlig och begriplig resultatbild av omfattande kvalitativa 

data.” (A. a. s. 107). Analysen i denna studie utgår från de informationsrika intervjucitaten, 

vilka sorterats enligt en form av meningskategorisering (Kvale, 1997, Patton, 1990) i tre 

teman med ett antal underrubriker. Jag har jag gjort en meningstolkning (Kvale, 1997, Patton, 

1990, Larsson, 2005), vilket innebär en fördjupad tolkning med fokus på de teman som  valts 

för att svara mot studiens syfte och problemställning (Larsson, 2005). Tolkningen av delarna 

har sedan legat till grund för den sammanfattande helhetstolkningen Tolkningen har en 

hermeneutisk förståelseansats, (Kvale, 1997) och har gjorts med hjälp av  fyra teoretiska 

perspektiv (kristeoretiskt, existentialistiskt, upplevelseinriktat och hälsoteoretiskt). 

 

Validitet  

Med validitet avses vanligtvis huruvida en mätning verkligen mäter det den avser att mäta 

(Janlert, 2000), men i kvalitativa studier med små urval eftersträvas i första hand en hög intern 

validitet (Larsson, 2005). Den interna validiteten syftar på den täta beskrivningen av de teman 

som är studiens fokus (Patton, 1990). ”Man gör en detaljerad och intensiv undersökning av ett 

antal fall som beskrivs mycket noga i vissa studerade dimensioner och som man antar är 

typiska” (Larsson, 2005).  Kvale (1997) menar också att en vidare definition på validitet bör 

tillämpas vid kvalitativ forskning; ”I ett bredare perspektiv hänför sig validiteten till den 

utsträckning i vilken en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka till den 

utsträckning i vilken våra observationer verkligen speglar de fenomen eller variabler som 

intresserar oss.” (a. a. s. 215).  Kvale menar att med den vidare föreställning om validitet kan 

kvalitativ forskning i princip leda till valid vetenskaplig kunskap (a.a. s. 215). Det måste 

således finnas en överensstämmelse mellan det som ska studeras och de frågor som ställs i 

intervjuerna, vilket jag bedömer att det gör, då svaren ger täta och informationsrika 

beskrivningar av det studerade fenomenet (Patton, 1990).  
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Reliabilitet 

Reliabiliteten hos en studie, avser den grad av tillförlitlighet som studien har; i termer av 

forskningsresultatens konsistens (Kvale, 1997, s. 213).  Reliabiliteten kan påverkas av den 

som utför mätningen (här; intervjuaren), miljön där mätningen äger rum eller det mätta 

objektet.  Reliabiliteten avser i vilken utsträckning en studie kan upprepas med samma 

resultat som följd. För att pröva resultatens konsistens har jag därför kategoriserat  och tolkat 

mitt material vid flera tillfällen ( Kvale, 1997,  Patton, 1990, Larsson, 2005). (Se nedan under 

triangulering.)  

 

Triangulering 

Det finns olika former av triangulering för att öka säkerheten och trovärdigheten i en 

datainsamling och analys (Larsson, 2005). Jag har i denna studie använt mig av 

teoritriangulering, vilket innebär att jag tillämpat flera olika teoretiska perspektiv vid min 

tolkning av intervjuerna, för att göra denna så allsidig som möjligt (a. a. s. 112).  Jag har 

också använt en variant av undersökartriangulering (som ensam forskare) i den meningen att 

jag tematiserat och tolkat mitt empiriska material vid flera tillfällen under en lång period och 

jämfört resultaten (a.  a. s. 109).   

 

Generaliserbarhet 

I denna studie handlar det om en generaliserbarhet av naturalistiskt slag, vilket innebär att 

”kunskap kan verbaliseras och därmed övergå från tyst eller implicit kunskap till mer explicit 

eller formulerad påståendekunskap” (Larsson, 2005, s. 118). I resultatdelen finns många  

exempel på täta och informationsrika citat som grundar sig på personliga erfarenheter hos 

intervjupersonerna.  

 

Etiska överväganden 

Studien har på grund av sitt ämnesval och sin design varit föremål för flera etiska 

överväganden. När intervjuerna gjordes var kunskapen om hiv generellt sett lägre än idag. Det 

fanns många vanföreställningar om hiv och fördömande attityder gentemot dem som bar på 

smittan. Att använda sig av människors olycka för ett akademiskt ändamål, skulle mot den 

bakgrunden kunna betraktas som oetiskt. Mitt beslut grundar sig dock på uppfattningen att om 

ingen vågar riskera en sådan beskyllning, så får okunskap och fördomar ett ännu större 

spelrum.  
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En förutsättning är dock att de intervjuade kan garanteras konfidentialitet (Kvale, 1997, s. 

109,  Larsson, 2005, s.119) vilket  jag har uppfyllt genom att ändra på identifierbara data. Jag 

informerade intervjupersonerna om mitt syfte med intervjuerna och mitt upplägg av studien 

enligt kravet på informerat samtycke (Kvale, 1997,  s.107, Larsson, 2005, s.119). Samtliga 

gav också sitt medgivande till att bandspelare användes vid intervjuerna. 

 

Studiens begränsningar 

En  begränsning i studien är det lilla urvalet. Det hade varit önskvärt med något fler  

intervjupersoner, allra helst tio. En följd av det lilla urvalet är att något genusperspektiv inte 

har beaktats, vilket är en annan begränsning i studien. Idealt hade urvalet bestått av  fem 

kvinnor och fem män, för att möjliggöra någon form av jämförande ansats. Fler intervjuteman 

hade sannolikt förmedlat en fylligare bild av intervjupersonerna. Fördelarna med ett litet urval 

och ett begränsat antal teman är dock möjligheten till en mer fördjupad analys. 

 

5. Resultat 
 

I resultatavsnittet presenteras först intervjupersonerna i den inbördes ordning som deras 

respektive citat redovisas. Därefter följer den tematiska redovisningen, med de citat som är 

mest träffsäkra. De tre huvudteman är följande: (1) Tankar och känslor kring hiv-diagnosen, 

(2) Existentiella frågor, drivkraft och copingstrategier, samt (3) Bemötande i och utanför 

kriminalvården. Under varje tema finns ett antal underrubriker, som sammantaget bidrar till 

att beskriva huvudtemat. Intervjucitaten är många och kan ibland tyckas vara alltför 

omfattande. Det finns två motiv till att resultatdelen ser ut som den gör. För det första är det 

min avsikt att redovisa informationsrika och täta beskrivningar i syfte att uppnå en hög intern 

validitet (Larsson, 2005, s. 116).  För det andra, vill jag genom detaljerade beskrivningar 

åstadkomma en naturalistisk generalisering i syfte att verbalisera en tyst kunskap (a. a. s.  

118). För den som finner intervjudelen tungläst, går det bra att läsa sammanfattningarna efter 

respektive tema, samt den avslutande helhetskommentaren. 

 

 

 

 

 

 

 
 

37



Intervjupersonerna 

 

Bertil, 45 år 

Bertil är 45 år, narkoman och vid intervjutillfället hiv-positiv sedan fem år. Han beskriver sig själv 
som ”väldigt kriminaliserad”. Han började använda narkotika (amfetamin) intravenöst vid 14 års 
ålder.  Han placerades då i fosterhem och har sedan dess tillbringat det mesta av sin tid på 
institutioner.  Han växte upp med två äldre syskon, mor och styvfar, som båda var alkoholiserade. Sin 
biologiske far har han aldrig träffat.  Det är oklart hur länge skoltiden varade. Bertil har mest haft 
tillfälliga påhugg under de perioder då han inte varit intagen på anstalt. Bertils syster är den enda 
person som varit betydelsefull i ursprungsfamiljen och med vilken han har en nära kontakt. Bertil har 
en vuxen dotter som han aldrig har träffat, samt en nyfödd son på sex månader med en kvinna som han 
uttrycker stor kärlek för. Vid intervjun har Bertil nyligen frihetsberövats för 30:e gången. 
 

Paul, 33 år 

Paul har växt upp som enda  barn till en ensamstående mor. Modern arbetade jämt; ”hon var bara 
hemma på nätterna”, säger Paul. Han fick tidigt ta ansvar för matlagning och städning och var i 
praktiken den som skötte hemmet. Han var intresserad av skolan, men fick inte det gensvar han velat 
ha och blev då ansedd som uppkäftig och bråkig. Han fick ”sköta sin egen uppväxt” och beskriver 
konsekvenserna: ”ett för stort ansvar under tidiga år resulterar i att man inte får ha någon barndom 
och barndom är det viktigaste man kan ha med sig i bagaget. Man måste få leka”.  Paul började 
missbruka droger redan som tolvåring. Skoltiden avslutades efter åk. 7. Paul tillbringade åren mellan 
15 och 20 på ungdomsvårdsskola och har därefter totalt 11 fängelsedomar. Då Paul varit ute i frihet, 
har han haft diverse kortvariga jobb inom plåtslageri, städning, restaurang m. m. Paul har en nära 
relation till sin mor. Han har en åttaårig dotter som han aldrig träffat. 
 

Kaj, 39 år 

Kaj började med alkohol och hasch vid 12 års ålder och med amfetamin (iv) som 15-åring. Han 
dömdes till ungdomsfängelse vid 18 års ålder och har sedan dess suttit drygt 20 år i fängelse eller på 
annan institution. Han berättar nästan ingenting om sin barndom, men säger att ”jag har varit på 
institution sen jag var sex år, jag har gått igenom hela min barndom, pubertet, rubbet har jag fått på 
institution, det har varit mina föräldrar”.  Institutionerna har varit ”barnhem, psyken, fosterhem, 
skolhem, ungdomsvårdsskola och pojkhem”. Skolgången avslutades efter åk 7. Kajs erfarenhet av 
arbete utgörs av en anställning som skogsarbetare under en kort tid i frihet.  Han har avhållit sig från 
narkotika under flera längre perioder och har också vistats på behandlingshem för narkomaner. Kaj har 
en äldre syster som han är mycket fäst vid; ”där känner jag att jag har en säker människa”.  Han har 
en dotter på tre år från en tidigare relation. Nu lever han med en ny kvinna som också är hivsmittad.  
 

Ursula, 48 år 

Ursula har två vuxna barn, tre barnbarn, samt en mor i livet. Hon blev änka för ett par år sedan, men 
har nu träffat en ny man som hon lever tillsammans med. Ursula lider förutom hiv-smittan också av 
psoriasis, astma, diabetes, reumatism och psykiska besvär. Ursula avslutade sin skolgång med 
realexamen. Numera är hon sjukpensionerad. Hon började missbruka narkotika relativt sent i livet, vid 
22- års ålder. Dessförinnan hade hon missbrukat alkohol sen 14 - års ålder. Ursula har inte använt 
narkotika på ett och ett halvt år, däremot dricker hon fortfarande alkohol.  Hennes kriminella bakgrund 
har resulterat i tio domar om skyddstillsyn och fem fängelsedomar. Det pågående fängelsestraffet är 
det första på tio år. Ursula blev sexuellt smittad av sin man. Hon visste om att han var smittad och 
hade medvetet oskyddat sex med maken. Hon säger ”om han kunde ha det, så kunde väl jag”. 
 

 

 
 

38



Rick, 33 år 

Rick är förtegen om sin bakgrund, men berättar att han började missbruka droger när han var tio år. 
Han slutade sin skolgång efter åk. 8. Han har sju fängelsedomar bakom sig, varav en på fyra år. Det 
var troligen då han var på rymmen från detta straff, som han smittades med hiv. Det enda arbete han 
haft, är som trädgårdsarbetare i fyra veckor då han var 16 år. Rick har tillbringat de senaste tre åren i 
Danmark, där han är inskriven i ett metadonprogram.  Vid tidpunkten för intervjun hade han varit 
hemma ett par månader med anledning av sin fars begravning. Utan några närmare uppgifter, framgår 
det att Rick har kontakt med sin mor, däremot inte om han har några syskon eller någon fast relation. 
 
 

TEMA 1: Tankar, känslor och reaktioner kring Hiv-diagnosen 

 

Smittotillfället 

Bertil: beskriver insikten om att ha burit smittan utan att ha vetat om det. 

De tror att det var -85/-86 (som han blev smittad). Det är också en djävligt 
jobbig bit att du kanske har haft det ett år. Jag menar man har ju ändå haft 
vissa sexuella förbindelser under tiden, men efter det så har jag varit djävligt 
försiktig med pundarkanyler och kondomer. 

 

Paul: berättar om hur han försökte förstå var, hur och när han blev smittad. 

… sen började jag tänka tillbaka på vad jag hade gjort och det enda jag kunde 
komma fram till var att … det enda stället där jag inte använt mina egna 
verktyg, det var just  på  X-anstalten. Senare kunde de spåra honom (en 
medfånge) och det visade …sig att han var hiv-positiv redan från början. 

 
 
Kaj: var medveten om risken, men utgick från att om någon var smittad skulle han berätta 
det. 

… jag vet vilken volta jag har fått det och då när jag var på sjukavdelningen på 
Hall, fick jag höra att det gick fem - sex gubbar där som hade hiv, men ingen 
jävel hade sagt nåt. Men jag kan inte skylla på brist på information. Vid något 
tillfälle vet jag att vi satt i min kvart och sa ´det är ju bäng att vi sitter och drar 
upp med verktyg som vi inte vet vem som har haft innan´... men jag tog för givet 
att det är något man talar om, så att man ger folk en sportslig att koka verktygen 
... men så var det inte. 
 

Ursula: beskriver hur hon medvetet utsatt sig för smittan. 

Jag visste det i och med att min man var hiv-smittad. Vi var tillsammans i åtta 
år, han är död nu, men inte i hiv utan i cancer. Vi gifte oss fem månader innan 
han dog. Vi hade oskyddat sex, så jag visste om att jag skulle få det. Jag brydde 
mig inte, jag hade så många andra problem just då; reumatismen, astma och 
var psykiskt dålig. 

 

Rick: försöker rekapitulera smittotillfället och drar slutsatsen att det måste ha varit  under en 
rymningsperiod. 
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- Nja… jag vet inte, det är litet svårt alltså. Jag menar -84/-85 så var vi några 
stycken på Y-anstalten som höll på och använda samma verktyg…men ingen av 
dom -  eller en har fått…han är död nu...han dog i aids, men de andra de menar 
på att de inte har fått hiv. Så jag vet inte…jag har fått det här när jag var ute 
 -85/- 86 på kuten då. Jag var ute i 7 månader… För det var en polare som 
lånade mina verktyg då, som också blev hiv-positiv sen. 

 

Intervjupersonerna har olika förhållningssätt till smittotillfället.  Ursula har medvetet utsatt sig 

för känd smitta, medan de övriga i samtliga fall har utsatt sig för eventuell smitta. Ingen av de 

intervjuade har helt undvikit smittrisken. Smittan kan härledas från någon i fyra fall och till 

någon i ett fall. Bertil uttrycker skuldkänslor över att möjligen ha fört smittan vidare. Kaj och 

i viss mån även Paul, uttrycker besvikelse över att de som var smittade i deras närhet  inte gav  

sig tillkänna.  

 

Hiv-beskedet 

Bertil: beskriver sin känsla och sin reaktion då han fick besked om smittan. 

Då satt jag på Håga och tog hiv-test. Jag visste ju inte ... jag kände mig inte 
dålig .... men  sen då blev jag inkallad till doktorn och då fattade jag nästan. ... 
nu är det kört.... och mycket riktigt,  fick jag besked att jag var hiv-positiv. 
Liksom ja, man i stort sett började se… att jaha, då blir jag inte så och så 
gammal…. Men vi hade en helt underbar syster där och hon gick igenom och vi 
satt och snackade ganska mycket. Man hade ganska mycket depression i början 
... man fick nästan ångest. 
 
Det var en jobbig tid, jag kände mig nästan pestsmittad. I början, första 
dagarna funderade jag - vem har jag fått det av - men jag släppte den tanken 
ganska snabbt för att ... det är ingen idé...sen vet inte den personen vem den har 
fått det av….…. För att jag skulle kunna kirra mig fick jag nästan döva ner mig 
själv angående det här och försöka komma över den här kuggen. …. Jag läste 
djävligt mycket om det här med hiv och aids. Men då i början var det djävligt 
knepigt med livet...det var nästan som pest. Man tillhörde inte den ena världen - 
alltså den normala s. a. s.  - man tillhörde inte rövarna, man stod långt, långt åt 
helvete utanför. 
 

Paul: beskriver hur han fick det chockartade beskedet i samband med kontroll för annan 
sjuklighet. 

 Det fick jag i o med att jag hade staff (stafylokocker) så satte det sig på 
hjärtklaffarna. Så då tog de och kontrollerade blodprover och då hade de börjat 
med att kolla blodproverna på hiv och jag visste inte om det, utan läkarna bara 
ringde helt plötsligt och då satt jag på Kronobergshäktet, när överläkaren kom 
in och talade om det…så att det blev ju en liten chock. Han sa bara att han fått 
ett provsvar från sjukhuset och att det sade att jag var positiv på hiv. Jag blev 
helt iskall först, tänkte ju det ´Nej va fan, det kan bara inte stämma´…… Jag satt 
ju redan så jävla illa till, så att jag tänkte:  
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´det får räcka med en olycka i taget, annars blir man knäckt´. Så det bästa jag 
kunde komma på, var att hålla det ifrån mig så länge som möjligt, tills jag kunde 
reda ut det. Jag kunde bara reda ut en sak i taget och…det tog väl nästan ett år 
innan jag ö h t kunde berätta det hemma. 

 

Kaj: beskriver hur han gradvis förstod att han var smittad och uttrycker sitt missnöje över det 
sätt som läkaren gav honom beskedet på. 

 
När jag fick lämna ett nytt blodprov …jag fick inte reda på det första….. Och 
sen tar jag då nya prover när jag kommer till Hallhäktet och …..då får jag 
besked ´vi kan inte ge nåt svar, det har blivit litet strul med det´.. ja, ja.  Ja. ..så 
då får jag lämna ett nytt prov.. och så i mellandagarna mellan jul och nyår får 
jag reda på svaret, att jag då är positiv.  Det fick jag veta utav syster och en 
läkare -  ett  klantaschel!  Ja, de kommer in båda två och sätter sig och pratar 
med mig… ja, att jag är positiv och den första tanken som slår mig är ´jaha, nu 
har jag fem år kvar, va fan gör jag utav dom och hur är det med barnet och hur 
är det med Lena?´ Hon var på smällen då. Sen frågade han om jag ville flytta 
över till sjukavdelningen på Hall. Ja, det ville jag. 
 

Ursula: berättar hur hon fick skriftligt besked om det hon redan visste. 

Vi bodde i en sommarstuga och det kom en sjuksköterska och talade om det för 
mig. Jag visste det redan, men då fick jag skriftligt på det….. Jag var mest 
orolig för att jag skulle smitta folk va. De visste ju inte riktigt. om det var det 
sexuella ..det var litet knepigt i början. Sen fick jag höra att det var genom det 
sexuella och blod och jag har ju liksom inte 1ånat ut mina verktyg till någon… 

 

Rick: beskriver hur han utgick från att han var smittad och hur han sedan fick bekräftelse på 
det. 

 Ja...det var när allting las upp i pressen så...när det blev känt med den där 
skiten, så utgick man från det bara ... om man gick på heroin, det var det som 
var aktuellt då…Jag lämnade prov…det var en massa andra som lämnade i 
samma veva. De andra fick svar efter tre veckor, men mitt…även fast dom på 
Hall visste om det här, så sa dom ingenting till mig förrän en månad senare. Då 
fick jag lämna nytt prov. Det vart jag jävligt förbannad på. Även fast jag 
misstänkte…de skyllde på…att jag var så svårstucken va och de fick så litet 
(blod)  så menade dom på att de behövde mera. Men då visste dom ju redan om 
det på Hall, men ändå så sa dom ingenting, förrän det var riktigt bekräftat… 
Det var läkaren som sa det, jag blev bara inkallad till honom, så sade han det 
rätt upp och ner bara. Men då hade man väl liksom anat va… hade jag kunnat 
tryckt på knappen, så hade jag gjort det…och gjort parkeringsplats av hela 
skiten..... Hur fan ska man hantera.. .?  Jag kunde inte… alltså, man var så 
inlåst eller så låst, man kunde liksom inte göra något annat va. Jag försökte 
skjuta bort det, men det tog ett bra tag innan det gick att göra. 

 

Alla intervjupersoner utom Ursula beskriver sina reaktioner på hiv-beskedet som chockartade, 

även om det inte var helt oväntat för någon av dem. För Bertil innebar beskedet att han 

hamnade i en marginalkonflikt, han var nu varken ”normal” eller ”rövare” utan stod  ”långt, 
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långt åt helvete utanför”. Paul trodde att det var ett misstag och beslöt liksom Rick att hålla  

sanningen ifrån sig. Även Kaj valde att ha fokus på annat håll, hos flickvännen och det 

väntade barnet. 

 

Förmedla beskedet till närstående 

Bertil: berättar om hur svårt det var att lämna beskedet vidare till sin syster 

Syrran och jag vi har backat varandra i alla år.. det var min morsa, det var min 
trygghet. Sen då, när hon fick veta att jag hade det här - jag gick och talade om 
det direkt - då blev hon ju nästan hysterisk. Hon blev så rädd för mig och hennes 
ungar vet om det...men de gillar ju mig...  
 

Paul: beskriver våndan han kände inför att behöva berätta för sin mor. 

 
Först talade jag om det för bruden och frågade henne; ´hur fan ska jag kunna 
tala om det här för morsan? Jag kan ju inte bara kasta ur mig det vid 
matbordet. Hon kommer ju få en kraftig chock´. Ja, vi satt där och diskutera, så 
sa jag sen på kvällen ´ta fram en flaska vin och några glas´, så satte vi oss i 
stora rummet och så sa jag det: ´jag har nånting jag måste berätta för dig´ ... 
sen klämde jag fram det. Jag såg riktigt hur gråhårig hon blev liksom och jag sa 
det till'na. Jag har alltid varit öppen mot henne, jag har aldrig kunnat ljuga… 
´Du vet hur jag har levt ...  Jag såg ju på henne att det måste ha varit som en 
järnnäve hade tagit tag i hjärtat på henne och bara kramat till…det måste ha 
varit en oerhörd smärta….. med tanke på att jag är enda barnet… det är bara 
hon och jag. 
 

Kaj: berättar om hur den ena läkaren försöker pressa honom att snabbt ringa till sin sambo för 
att berätta, medan den andra var mer vaken för vilka konsekvenser ett telefonbesked skulle 
kunna få för henne. 

 
Dr X …ville att jag skulle gå och ringa direkt till Lena och tala om hur det låg 
till, så att hon kan gå och kontrollera sig. Men läkaren på sjukavdelningen 
ställer sig litet frågande till det där, för jag tyckte att det där skulle man ta 
mellan fyra ögon och sen var det nyårshelg.. ´Du får ju tänka på när du lämnar 
över beskedet till henne...hon är ju med barn ...Vi ska ordna så att du får extra 
besök här, så kan ni träffas någon gång före och sen kan du meddela henne efter 
nyår´… Så jag får extra besök och då meddelade jag henne och det var inga 
konstigheter, för hon hade börjat ana att det inte stod rätt till. …Vi fortsatte som 
vanligt, jag tänkte inte så mycket på hivet, jag var så engagerad i hennes 
graviditet. 

 
Ursula: beskriver att hennes största problem gällde rädslan över att föra smittan vidare, inte 
att berätta om den. 

 
- Nej, jag har aldrig…haft problem med det. Jag har ju gått ut med det från 
början att jag är hiv-positiv. 
 

 
 

42



Först i början visste de inte hur det smittade heller, så jag hade verkliga 
problem. Jag vågade inte umgås med folk, men det var innan de visste hur det 
smittade och jag var ju rädd om mina barn och barnbarn och så där. 

 
Rick: beskriver hur han inledningsvis hade svårt att berätta, men hur han numera är helt 
öppen. 

Då direkt…det hade gått och säga det…men de var helt hysteriska alltså… de 
flesta alltså. Det var liksom…det var ju bara jag i stort sett och de andra var 
helt paniskt rädda för det.  Idag är jag helt öppen om det… man vet mer idag. 
Då var det så pass nytt. Folk var så rädda för det va. 

 

Alla utom Ursula beskriver stora problem med att behöva berätta om sin smitta. Bertil och 

Rick beskriver reaktioner de mött som ”helt hysteriska”. Paul våndades i ett år innan han 

vågade berätta för sin mor, som han beskriver blev ”gråhårig” av beskedet. Kaj kände pressen 

från en läkare att förmedla beskedet till flickvännen, på ett annat sätt än han själv önskade. 

 

Synen på sjukdomen 

Bertil: beskriver sjukdomen som en trappa eller stege, som han vandrar eller klättrar på och 
där han går in och ur de olika faserna. 

 
 Det här med stegen, hiv och hela vägen upp. 
 
 

Paul: ser på sjukdomen som ett spel eller en tävling mellan honom och döden, där han hittills 
haft ledningen. 

 
Jag trodde jag hade lurat liemannen alla de här åren, i och  med att jag visste 
vad jag pysslade med va. Men han hade trumfkortet va…för jag har lurat den 
jäveln, men sen så får man ändå det här nackslaget. 

 
Kaj: uttrycker att han oförskyllt har drabbats av hiv, men att han trots det känner 
skuldkänslor. 

 
Man känner sig skyldig inför något som man inte kan rå för… att man har en 
dödlig sjukdom. Man kan ju inte rå för att man har fått den. 

 

Ursula: distanserar sig från sjukdomen och beskriver den som en bland andra av alla de 
sjukdomar hon bär på. 

 
…nu kan inte jag äta mediciner, det är ett problem för min del, p .g .a. allergi. 
Jag har psoriasis också, jag har visst dragit på mig det mesta tror jag... De har 
nyligen tagit flera prover på mig angående det reumatiska. Jag vet inte riktigt 
själv, jag tycker det är så många ställen som börjar göra ont. 
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Rick: har en uppgiven attityd till sjukdomen som han helst inte vill tänka på och som han inte  
nämner vid namn. 
 

 Nja, vi brukar inte snacka så mycket direkt…om det här… 
 
 Nej, jag vet inte…om jag har några behov av att prata om det direkt. Jag 
stoppar bara in det längst bak… 
 
…när det blev känt med den där skiten.. 

 

Intervjupersonerna förhåller sig till sjukdomen på olika sätt. Bertil ser den som en stege eller 

trappa, Paul; som en förlorad tävling, Ursula ser den som en sjukdom i raden bland andra och 

Rick vill helst inte kännas vid sin sjukdom. Kaj ”bär” sin sjukdom ( ”att man har en dödlig 

sjukdom”) och känner skuldkänslor för det. 

 

Proverna och värdena  

Bertil: beskriver den besvikelse han kände då bromsmedicinen AZT föreslogs när hans 
värden hade sjunkit. 

 
Jag var uppe då och tog prover, då säger de så här: ´Jag tror vi ska börja med 
AZT´ och då tänkte jag: det ger de ju bara till dem som har utvecklat aids. Det 
var det jobbigaste … Gud alltså. Då fundera man: hur fan ska man göra med 
det här? 
 

 

Paul: ser hellre till sina värden än till sitt faktiska hälsotillstånd. 

…jag har mycket bra värden, det är bara det att jag haft tre lunginflammationer 
sista tre åren. Nu i somras låg jag inlagd på sjukhuset, fick dropp och penicillin 
och allting … 
 

Kaj: beskriver hur oron går ner, när värdena går upp. 

Så tog jag nya prover och då hade värdena gått upp igen, så nu är det ganska 
lugnt igen. 

 

Ursula: kan inte riktigt avgöra hur sjuk hon är, utan förlitar sig på proverna och värdena. 

- Ja, det är svårt att balansera hur sjuk jag är nu egentligen…därför är det så 
bra med alla de här proven…de talar om för mig att jag är o k.  ….. Varje gång 
jag tar prover, sa är jag lugn ända tills nästa gång. Det är dit jag kommer. . . 
Nästa gång jag tar prover ´ok jag är grön´. . men det vet jag inte förrän jag fått 
svar, så det är inte mycket att oroa sig för. 
 

Rick: betraktar sig inte som vårdbehövande eftersom hans värden är så bra. 

Jag har inte hamnat i den sitsen än, i o med att jag har så bra värden, men jag 
vet ju, att när jag blir så pass dålig… 
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Samtliga intervjuade beskriver proverna och värdena som mycket centrala i 

sjukdomsprocessen. Bra värden betyder ”lugnt läge” även om den faktiska hälsan sviktar i 

något annat avseende. ”Värdena” utgör den livlina man inte släpper i första taget. 

 

Öppen eller ej? 

Bertil: berättar för dem han har förtroende för och oroar sig för hur andra ska se på honom. 

I början var det jobbigt när jag gick och bar det för mig själv…. Men nu lever 
jag på helt annat sätt. De som vet om att jag är hiv-smittad, de håller käften me't 
va. De låter mig leva mitt liv… du är ändå samma människa, fast du är hiv-
smittad, men du blir inte det i de andra människornas ögon, hur mycket polare 
du än är, så ser de på dig på ett annat sätt. 

 

Paul: har dåliga erfarenheter av att vara öppen om sin hiv-smitta. 

… det är många hiv- positiva som inte vågar ut bland de andra. Jag har 
åtminstone dålig erfarenhet av det. Jag väljer hellre att isolera mig, jag bryr 
mig inte om de andra. Jag tycker att den behandling jag fick av de andra på X-
anstalten var så negativ att jag har mer eller mindre tappat tron på dom. 

 
Kaj: anpassar sig efter situationen, men vill helst slippa berätta för nya människor han möter. 

 
… det är individuellt, från anstalt till anstalt. På Håga var det faktiskt bra 
tycker jag. Det ska bli skönt att komma dit igen, för där behöver jag inte hålla 
på och ta upp den här hiv-biten varje gång. Alla vet om att jag har hiv, då 
slipper jag ta upp den biten. Men när jag kommer till ett nytt ställe får jag ta 
upp det igen och det finns väl en liten rädsla där att man ska bli bemött på ett 
jävligt negativt sätt. Den rädslan finns hela tiden. Ja, att folk ska tycka illa om 
en, bara p.g.a. mitt hiv och inte min person.  

 
Ursula: beskriver att hon alltid varit öppen även om det inneburit vissa problem, särskilt i 
början. 

 Ja, det är jag. Det är bara en naturlig sak för mig att gå ut öppet med nånting 
som kan smitta………Men sen kom de på att det smittade mindre och mindre va. 
För mig vart det bara mer och mer positivt, genom att jag inte smittade folk. För 
jag var ju mest orolig för att smitta andra. Från början hade de ju så där 
konstiga grejer, att det smittades bara man andades på dom nästan. Nu är det 
ok. 

 
Rick: beskriver hur han inledningsvis löd inspektörens råd att inte berätta om sjukdomen men 
i efterhand ångrat det. 

 
…Jag fick ju det rådet av inspektören att jag inte skulle säga nåt. Men å andra 
sidan ... undrade de på, när jag hade mina egna verktyg. Jag 1ånade inte ut dem 
eller nånting… Folk höll på och frågade…för personalen och plitarna snackade 
ju så mycket, så det kom väl fram då, att det var nån som hade det. ´Nej, jag vet 
inte…det är möjligt...jag har inte testat mig´ sa jag bara. 
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 Sen kom det tydligen fram då, när jag hade muckat. Så det var ju det att jag 
lydde henne då. Hon tyckte inte att jag skulle tala om det, för stämningen var ju 
sån då. Folk visste väl inte vad det handlade om… Det är klart hon trodde väl 
att det var bäst. Tanken var väl god, det var den… men ändå så kändes det inte 
riktigt schyst liksom att jag inte sa det. 

 

Samtliga intervjupersoner har dåliga erfarenheter av att ha varit öppna med sin sjukdom, i 

synnerhet i början. Bertil menar att hiv-smittan påverkar andras attityd ”hur mycket polare du 

än är”. Ursula är numera alltid öppen och har inga problem med det. 

 

Kommentar till TEMA 1:     

För två av de intervjuade kom beskedet om hiv-diagnosen som en total chock, medan den för 

de övriga tre var förväntad. Rick utgick från att han var smittad, Kaj utsatte sig medvetet för 

risken av eventuell smitta, medan Ursula medvetet utsatte sig för känd smitta. Ingen av 

intervjupersonerna vet exakt vid vilket tillfälle de blivit smittade, men tre av dem vet att det 

var under en fängelsevistelse. Två av dessa beskriver att de känt sig lurade av den/de 

medintagna som inte berättat om sin smitta, medan den tredje släppt funderingarna på vem 

som smittat honom. Fyra av de intervjuade fick sitt hiv-besked under sin vistelse i 

kriminalvården. De beskriver känslor av chock, ilska, overklighet (”det kan inte stämma”), 

samt reaktioner som förnekelse och förträngning. Tre av dem uttrycker att de direkt började 

kalkylera med hur lång tid de kunde ha kvar att leva.  Tre av dem uttrycker ilska över det sätt 

som beskedet lämnats på.   

 

För Ursula, som fick beskedet i frihet, innebar det dock en bekräftelse på vad hon redan anat 

och en möjlighet att få mer kunskap om det som oroade henne mest; hur man undviker att 

smitta andra. Att få ett positivt hiv-besked innebär också att man själv tvingas lämna beskedet 

till närstående. Tre av intervjuade beskriver hur svårt detta varit och att de våndats inför 

uppgiften. De intervjuades syn på sjukdomen varierar. En av intervjupersonerna nämner den 

aldrig vid namn och ”stoppar in det längst bak”, en annan ser på hiv som en sjukdom i raden 

av andra, två personer ger metaforiska beskrivningar  som t. ex.  en stege som man klättrar på 

från fas till fas, eller ett spel med liemannen som oväntat tagit över kontrollen. Den femte 

intervjupersonen förmedlar att sjukdomen skapar skuldkänslor hos honom.  Proverna och 

värdena har stor betydelse för alla fem intervjupersonerna. Det är på ”värdena” man hänger 

upp sig; om värdena är bra så håller man oron stången till nästa provtillfälle.  
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Frågan om att vara öppen med sin hiv-status är (eller har varit) kontroversiell för fyra av  

intervjupersonerna. Alla fem har blivit otrevligt bemötta då de berättat om sin smitta, vilket 

lett till att tre av dem bara berättar för dem de känner förtroende för, såvida de inte är tvungna 

till annat. En person väljer hellre att sitta isolerad än att behöva konfronteras med frågan om 

sin hiv-status från andra intagna. 

 
TEMA 2:  Existentiella frågor,  drivkraft  och copingfaktorer 
 
Förändrad syn på livet 
 
Bertil: berättar om sin förändrade syn på livet. När krafter som han inte själv rår på nu hotar 
hans liv, uppskattar han det mer än tidigare. 
 

… sen jag fick hivet så har jag blivit mer medveten om livet. Varje dag…det är 
en vinst för mig. Det har varit liksom: ´jag ska kirra det här´…..Jag är glad för 
varje dag som jag får gå här på jorden. Än hur det är va…så har man den här 
livsglädjen, jag vill ju fortfarande leva……Så… de här sista fem åren har gett 
mig mer än vad de andra…. det är fan i mig 22 - 23 år som jag har levt i en 
vakuumbubbla. Jag har skitit i om jag har suttit...jag har ju längtat tillbaka till 
kåken när jag har vart ute…  
 
Men sen jag funnit glädjen…det är ju konstigt va...sen det här med hivet, så har 
mitt liv blivit fan så mycket rikare och jag har fått mer glädje av att leva va. Det 
är jävligt knepigt…jag tycker det också…jag har tänkt på det. 

 
Paul: beskriver hur hiv-smittan stängt alla vägar som tidigare - åtminstone i teorin - varit 
öppna.. 

 Ja, det är svårare att hitta motivation till att lägga av, till att försöka ändra 
livsstil, livsföring och att hela tiden ha det här i åtanke att man är hiv-positiv va. 
Att äta rätt, ska man nu knarka måste man veta, när det är dags att lägga av … 
för att inte få en försämrad fysik, immunitet  o s v. Hela tiden får man ha med 
sig det här i åtanke. Har man inga barn, kan man heller inte skaffa sig några 
barn. Alla vägar är mer stängda liksom. Du har inte förtroende, du får inte ta 
något ansvar. Du har hela tiden andra som kontrollerar vad du gör. ….. Men 
laxen på löken så att  säga, är just den här hiv-smittan. Jag menar...då är ju allt 
kört…då finns det ingen återvändo. 

 
Kaj: beskriver sin önskan om ett bättre liv och att inte låta sjukdomen ta över. 
 

Periodvis så har jag haft kraftiga dalgångar. Men jag har inga planer på att ta 
livet av mig och jag vill inte kliva in i aidsstadiet ´ge upp- känslan´ - det vill jag 
inte! Men som jag står nu så är det en jävla balansfråga; vad ska jag egentligen 
göra med framtiden för att den ska innehålla litet mindre av de här snabba 
besluten och snabba känslomässiga grejerna med knarket och försöka ta åt mig 
litet mer av den här grå vardagen som alla människor har och försöka 
uppskatta den litet mer? 
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Ursula: uttrycker en positiv inställning till livet och berör sin omfattande ohälsa med orden 
”trots allt”. 

 
… Ja, verkligen. Nu uppskattar jag varje dag på ett helt annat sätt. Jag har så 
mycket positivt trots allt. Jag har en ny sambo som väntat på mig hela tiden, vi 
hade bara känt varann två månader när jag torskade. Han tar hand om min 
hund nu. Jag har mina två barn och tre  barnbarn…Jag har så mycket. 
 

Rick: ser på livet ungefär som tidigare, men menar att hiv-smittan nu gjort det svårare för 
honom att tänka sig ett annat liv. 
 

Njae, hur menar du då?....jag har aldrig haft nåt riktigt ”liv”. Varje timma har 
ju gått åt till att  jaga pengar till en ny fix i stort sett i 20 års tid, så liksom, man 
tänker inte så mycket .... . ..jag har ju alltid levt så här. Jag tänkte inte. Det var 
bara att fortsätta då, den tid man har kvar…då gav man definitivt upp s a s,  till 
att bryta det liksom. 
 

För Bertil, Ursula och Kaj har hiv-smittan  betytt att de ser mer positivt på livet. För Paul och 

Rick har sjukdomen  förändrat synen på livet till det sämre; ”Då är ju allt kört...då finns det 

ingen återvändo” och ” då gav man definitivt upp s a s”. 

 
Förhållande till döden 
 
Bertil: beskriver hur han å ena sidan upplever sig vara närmare döden… 

 
…Sen då när jag fick pillerna  (AZT)  förra året, då blev det .. mer intensivt med 
att man kände att man kom närmare den här s k dödslinjen. …… för i och med 
att  jag har både hivet,  jag har hjärtsvikt ... det kan bara knäppa till så är jag 
borta. 

 
..men  också hur sjukdomen (och fängelsevistelserna) snarare förlängt än förkortat hans liv. 
 

 ´Om jag inte fått hiv´ - då hade inte jag suttit här! Ja, säg så här... hade jag inte 
haft häktet och kåkarna, så hade jag inte heller levat....  så  pass nerisad var 
jag. Läkarna säger att det är ett medicinskt under att jag ö h t står på mina 
ben…jag har ju vart mer död än levande, en jävla zombie i stort sett.. 
 

Paul: trodde att han lurat ”liemannen” och hade kontrollen, men nu är det liemannen som  
lurar på honom, det kan ta tid och det kan gå fort. 
 

…det går fort med den här sjukdomen också, när man väl drabbas av den. Det 
finns ju de som lever i 10-12 år, sen finns det de som dör efter några år bara. 
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Kaj: gör en realistisk bedömning som han samtidigt värjer sig emot. 
 
Min tid är begränsad, om man nu ska se till verkligheten vad det gäller 
mediciner och det som finns i dagens läge. Sen om man läser idag olika slags 
statistik…  ungefär efter sju år så går faktiskt fyrtio procent in i aids-
stadiet…..men eftersom jag inte har skött mig särskilt bra, så får jag kanske 
flytta fram...det är det jag försöker få ur pallet nu va. 

 
Ursula: har bestämt sig för att leva tills hon är 60 år och låter inte hiv-smittan ändra på det. 
Hon beskriver också hur fängelsevistelsen skyddat henne från en tidigare död. 

 
Jag har beslutat mig att leva till jag är 60 år och det är väl bra va... det tänker 
jag göra också. Jag har litet problem ibland när jag känner att jag inte orkar. 
Kroppen orkar inte hur mycket värk som helst och det är så lätt att ta livet av sig 
när man känner så där, men det får man inte göra. Det kommer bättre dagar, 
intalar jag mig varje dag… det gör det, helt klart. 

 
… men hade jag inte suttit nu, så hade jag fortsatt med spriten... och då hade 
jag supit ihjäl mig.. Det (spriten) kan man inte tänka bort, för då hade jag 
fortsatt med det. För liksom… det hade jag inte orkat...för värken. .. två groggar 
så har jag ingen värk. Man slipper all värk och det är litet svårt att tänka sig att 
låta bli då. Nu har jag ju bestämt mig för att ge fan i't …det tror jag inte jag 
hade gjort om jag var på fri fot. 

 
Rick: uttrycker en önskan att själv få kontrollera sin död. 

 
…  Jag tänker inte ruttna bort. Då kliver jag av det här helt enkelt. Det är ju inte 
så svårt, det går…det är ju bara att ta så mycket att man trillar av pinn … den 
dan jag börjar bli så dålig att jag inte orkar frakta mig själv så att säga. 

 
Bertil och Ursula tror att sjukdomen förlängt deras liv. Kaj menar att hans bakgrund som 

narkoman kanske påskyndar sjukprocessen. Paul känner att han förlorat den kontroll över 

döden som han tidigare upplevt sig ha, medan Rick menar att han inte tänker släppa 

kontrollen över sitt liv om han blir för dålig; ”då kliver jag av det här helt enkelt”. 

 

Känslomässig motor eller drivkraft 
 
Bertil: har en stark tilltro till sin egen kraft, men beskriver son och sambo som sin viktigaste 
”morot”. 
 

Jag vet inte, min kraft ...jag vet inte…men jag har aldrig tappat tron på mig 
själv utan alltid trott: ´jag är en mordvinnare´ och jag är en mordvinnare. … 
 
Där (son och sambo) har jag min största morot … Jag vet att det här är sista 
chansen att ta hand om dom. 

 
 
 

 
 

49



Paul: har stor tilltro till sina närmaste medmänniskor och beskriver det som drivkraften i livet. 
 

Min motor…även fast den ibland knackar och hostar, det är tron på andra 
människor. Förlorar man tron på sina medmänniskor, då har man förlorat sig 
själv också. Tror man inte på andra människor, då kan man inte tro på sig själv 
heller, för man kan inte lyfta en värld själv, bära jorden på sina axlar. Man 
måste ha någon som   ställer upp och lyssnar. Det är min motor, även fast jag 
tvivlar ibland. Ja, för att jag får ju min respons genom dom, de överför ju sin 
energi till mig. Det blir ett utbyte.  Ja, sen har jag då några få vänner ur mitt 
knark- och brottsliv, sen har jag under de senaste åren fått en del sociala 
kontakter, med människor som aldrig har hållt på ned knark och brott, som jag 
har utbyte av och som jag känner att jag får nånting av. Det behövs inte så 
många, fem, sex stycken. 

 
Kaj: utrycker glädjen över att leva som en kraft i sig. 

 
Jag vet inte…jag tycker om att leva…  när man blir litet äldre, så brukar man 
bli en pappafigur på avdelningen. Och jag brukar oftast ha städningen, så man 
blir en jävla liten polis på avdelningen. Det kan ju vara bra. Men jag tycker att 
jag borde lägga om de där bitarna så att jag kommer närmare samhället. Jag 
behöver kanske hjälp med en omfördelning av mina resurser. 

 
Ursula: beskriver kraften hon får från sina döda anhöriga, som en viktig faktor. 

 
Vad säger man...nu tror jag på nånting efter det här va…jag tror inte på nån 
Gud eller nåt sånt där va. Jag tror att själen hoppar…jag tror jag får min kraft 
från de andra som har dött … Det är min tro. Jag brukar prata med dom 
ibland…Ja, det beror mycket på dom, att de hjälper mig liksom att få den här 
viljan, när jag inte orkar längre. Jag känner deras närhet, det är ganska viktigt. 

 
Rick: betraktar pengar som den viktigaste drivkraften i livet. 

 
Nja, det är ju pengar…Här är det så pass dyrt...här får jag ju  inget ´Meta´  
(Metadon)  ...jaga pengar till nästa fix på ena eller andra sättet. Det är den 
enda motor man har…för att inte bli dålig helt enkelt. 
 
 

Bertil, Kaj och Ursula beskriver först och främst de anhöriga (levande och döda) som den 

viktigaste drivkraften i livet. Bertil och Kaj talar också om ”egen kraft” och livsglädje ”jag 

tycker om att leva”. Paul har stor tilltro till sina närmaste medmänniskor och får kraft genom 

deras stöd. För Rick är svaret självklart; det är pengar som är drivkraften, som medel för att 

skaffa droger.  
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Anhörigas betydelse 
 

Bertil: berättar om sin son och sambo, som är de viktigaste personerna i hans liv, vid sidan av 
en syster. 
 

 Jag har ju mina morötter, det är kärringen och ungen framför allt. Jag har ju 
nånting att kämpa för… Jag ringer varje dag och pratar med honom, även 
om...han är ju bara 6 månader, men ändå så pratar jag: "det är pappa".. han 
tittar på telefonen…och sen börjar han gurgla. Han är så jävla gullig… 

 
Det är de som går på utsidan som får ta skiten. Min syrra och jag, vi har haft 
kontakt under alla år. Hon är helt förstörd, jag har kört hennes blodtryck i 
botten, det är helt pajat. Det är mitt fel … hon är jävligt viktig. Det är den enda 
jag har kvar (av ursprungsfamiljen). 

 
Paul: berättar om sina starka band till modern. 

 
 Sen när jag började med heroinet och det va, så höll jag på i ett år i sträck utan 
att tända av. Sen tänkte jag det; jag måste tända av och då fick jag göra det 
hemma (hos modern)…och efter ett år får man kraftig abstinens...det gick inte 
att dölja, så jag var tvungen att lägga korten på bordet ..och samtidigt med det 
så fick hon mig att lova; hon sa: ´du måste lova mig att  inte dö före mig´. och 
det tog ju en oerhörd skruv på mig. Jag tänkte: ´Herregud, vad fan är det jag 
pysslar med, tanten har ju levt ett halvt liv längre än mig och så kommer hon 
och ber mig om en sån sak…det är ju ganska självklart att jag kommer att 
överleva henne´... så att jag lovade henne det och det löftet har alltid följt mig, 
så att varje gång jag har hållt på med heroin, när jag kommit ut avgiftad, så har 
jag alltid varit försiktig och alltid haft det där i bakhuvudet…´jag får inte ta en 
överdos, jag måste veta vad det är jag tar´ och på så sätt har jag aldrig haft en 
enda överdos i hela mitt liv. 
 

Paul: berättar även om sin dotter, som han aldrig träffat. 
 
…jag har ju en dotter…men jag har inte fått uppfostra henne. Hon har aldrig 
fått vara med mig…det kom vi överens om hennes mor och jag…att det skulle 
stå ´fader okänd´……sista fotografiet jag fick, det var när hon var fem år….. 
men ett löfte är ett löfte.. det är ju så..…Det är klart jag förbannar mig själv 
många gånger för att  jag gav det där löftet. Men samtidigt… hur förklarar man 
för en 8-årig flicka att  ’ja, det här är din far, han har gjort halva sitt liv på 
kåken, han är kriminell, narkoman och dessutom hiv-positiv’. . . . och sen får 
barnen lära sig i skolan; ’det är en sjukdom som leder till döden, det är 
livsfarligt att komma i närheten av såna  o s v.´ 

 
Kaj: berättar om dottern, som han vill kunna ge trygghet åt. 

 
Barnet föddes friskt…en flicka på tre år, det var skönt. Det är den biten jag ska 
försöka styra till nu, så att det blir litet bättre. Det gick faktiskt rätt bra sist jag 
var ute. Jag kunde gå och lägga mig och sova med henne.  
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Men sen har jag det här att när jag knarkar, så vill jag inte vara där.  Det 
passar inte ihop med barn och knark, så att varje gång jag dyker upp där 
försöker jag vara schyst i huvudet, så jag får en bra kontakt. Det har gått mycket 
bättre än jag har trott, det har varit en osäkerhet från min sida. 
 
Jag vill känna att jag är mer pappa åt min dotter. Att hon kan känna sig trygg 
med mig, det kan hon inte göra i dagens läge. Att jag kunde ge henne den här 
biten…det är mycket på tapeten i mitt huvud. Fängelse är en dålig plats att 
bygga upp en trygghet ... 
 

Kaj: berättar om sin syster, som varit som en mamma. 
 
…Hon har betytt oerhört mycket, det är väl hon som egentligen är mamma för 
mig…där känner jag att jag har en ´säker´ människa. Hon ställer upp. ... Hon är 
en trygghet och hennes barn tycker jävligt mycket om mig ... 

 
Ursula: utöver fästmannen berättar Ursula om många nära anhöriga, som alla är lika viktiga 
för henne. 

Barnen … de är underbara. De älskar mig lika mycket och det känns jättebra 
för mig. Jag har inte haft hand om dom så mycket, jag har ju suttit….men dom 
har ju varit hos mig alla helger. Jag har haft hand om dom på mitt sätt va.. och 
det har liksom räckt…Och barnbarnen…de är  åtta, fem och två år.  Dom är så 
gulliga… Ja, alla finns med. Jag är mest orolig att det  händer dom något. 
Mamma lever också. 
 

Rick: säger nästan ingenting om sin familj. 
 
         Ja, det har jag (kontakt med familj)  … Det funkar bra (tyst). 

 
Alla utom en person beskriver att de anhöriga utgör ett stort och oundgängligt stöd i livet. För 

Bertil är son och sambo de ”viktigaste morötterna”. Hos Paul finns en sorg över dottern som 

han aldrig fått träffa, men också en kraft genom den goda kontakten med modern som han 

lovat att överleva. Kaj gläds över sin dotter och berättar även om systern som för honom är en 

”säker människa”. Ursula har sambo, mor, barn och barnbarn som stöd. Rick har familj, men 

berättar ingenting om hur kontakten ser ut.  

 
Copingstrategier  i och utanför kriminalvården 
 
Bertil: ser till det positiva i situationen då han är intagen och intalar sig att det är han som 
bestämmer över ”plitarna” och inte tvärtom. 
 

Straffen i sig själva, de är inte så jävla mariga, du har mat du har bostad, du 
har tv, arbete - det har du fan i mig inte ute! …men det är ett vakuum…För att 
sitta på kåken är inget straff…straffet är när du kliver utanför murarna.  
Vi lider inte när vi sitter – ja,  lider gör vi ju -  men inte till den storlek som t.ex. 
dina anhöriga gör. Jag låter aldrig nån annan människa styra mig.  
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De tror att de styr, men det är jag som bestämmer. Det är inte plitarna – det är 
jag som bestämmer, ´ni är min service´! 

 
Paul: menar att man måste ha en strategi och skaffa sig en fördelaktig position. 
 

Man har ju egentligen ingenting att förlora…man sitter på en lång volta...har ju 
hiv dessutom.. så det gäller att skaffa sig en position och försöka utnyttja den så 
bra som möjligt, i o med att man bara kanske ser den utvägen…. Man måste 
bygga upp ett försvar mot det och ta på sig rustning själv och slå på alla andra 
som inte har rustning va. 
 

Kaj: beskriver hur han förtränger sin sjukdom när han är ute, men också hur den gör sig starkt 
påmind då han sitter inlåst och skapar behov av att prata med någon. Han beskriver också att 
han har hjälp av sin humor. 

 
Håller man på och knarkar, så tänker man ju inte så mycket på hivet...när man 
är ute. 
 
Du får ju fan så mycket mer tid att tänka över dig själv, särskilt om man ligger 
inlåst med restriktioner. Du får ju fan så mycket tid att studera dig själv och där 
är det lätt att gå ner i depression om man tänker för mycket på det här… 
Jag försöker att inte göra det…ja, det är jävligt svårt stundtals. Då måste man 
faktiskt ha nån människa att prata med. 
 

  Även om jag sitter på anstalt, så försöker jag göra det bästa av den 
 situationen. Jag skrattar rätt mycket och försöker hålla stämningen uppe. 
 
Ursula: väljer att inte tänka på sina närmaste. 

 
Det är aldrig svårt att sitta om man är van. Man oroar sig kanske för det man 
har utanför, men eftersom jag har suttit tidigare så kan man ju liksom balansera 
det där på ett bättre sätt. Så jag försöker väl tänka mest på mig själv när jag är 
inne här…ja, medfångarna med, tänker man ju på. Men man behöver inte tänka 
så mycket på dom som är utanför, det måste man låta bli, annars blir det så 
jobbigt. 

 
Rick: åker till Danmark för att kunna hålla sig ute i frihet. 

 
Det är för Danmarks  skull…  att jag har fått´Meta´ där nere utan tjafs, det är 
enbart därför som jag hållt mig ute. Så har jag åkt hem en gång i halvåret för 
att ta prover, för längre vill de inte att man ska vara borta. 

 
Samtliga intervjupersoner uttrycker olika varianter av copingstrategier för att hantera sin 

situation i eller utanför kriminalvården. Bertil låtsas att ”plitarna” är hans servicepersonal. 

För Paul är det viktigt att skaffa sig en position och ”ta på sig en rustning”. Kaj förtränger 

sjukdomen när han är ute, men menar att den gör sig extra påmind när han sitter inlåst och ”då 

måste man faktiskt ha någon människa att prata med”.   
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Ursula anstränger sig att inte tänka på sina anhöriga då hon sitter i fängelse och Rick åker till 

Danmark där han får Metadon, vilket gör att han kan hålla sig i frihet under längre perioder. 

 
Önskningar om framtiden 
 
Bertil: hoppas att han får följa sin sons uppväxt, att sjukdomen ska bromsas och att han ska 
kunna sluta med narkotika. 
 

Att jag får se min son växa upp… att jag hinner vara med några år va. Samtidigt 
så, alla vi som har hiv, vi hoppas att det ska finnas nåt medel som kan bromsa 
den här grejen. Att man helt och hållet kan få bort det va, det tror jag bara är en 
utopi….. nu kan jag ju se ett halvår framåt. Min målsättning är att helt och 
hållet lägga av med att skjuta i mig tjack och att vara mer rädd om mig själv 
och det jag har… ..du har bara ett liv och varför ska man då kasta bort det? Jag 
har ju gjort det, det visar min stapel här (livslinjen), det visar ju att jag har 
kastat bort en bit alltså. Jag har ju förslösat alla dessa år... 

 
Paul: har en uppgiven framtidsbild. 

 
Ja…långsiktig planering är ju inte direkt nånting att ge sig in på, det får bli mer 
kortsiktigt.…Det är ju helt uteslutet att t.ex. plugga till advokat, det är ju 
meningslöst… jag ser det så just nu, men man vet ju ingenting om framtiden.  
 

Kaj: beskriver att han befinner sig vid ett vägskäl och ser på framtiden med andra ögon än 
han gjort tidigare. Han beskriver också en tilltagande längtan efter delaktighet i samhället. 
 

... Sen står jag väl i det här ´vad ska jag göra i framtiden?´ Nu är jag ensam 
(utan partner)  och har ingen annan att ta hänsyn till, nu kan jag faktiskt få 
bestämma själv….. Jag har funderat rätt mycket på behandlingshem. Om jag 
skulle ta ett år eller två där, man måste ju testa saker i alla fall. Det är de 
planerna jag har just nu, men jag måste bli litet mer säker i mitt beslut innan jag 
åker iväg. 
 
…Det är det jag tror håller på med mig... inom mig,  nånting som håller på att 
gro. Det är nånting som är på gång som jag känner. Det är ett vägskäl som är 
nånstans därframme.. och vad jag kommer att fatta för beslut.. det är väl kanske 
bra att jag är ensam just då,  …Ja, kan de (kriminalvården) stärka sina bitar 
mer hos mig och kanske påskynda processen och vattna de här fröna, desto 
bättre gror dom förstås. 
 
 Att jag fattar mina beslut, så att jag håller mig ute längre, än jag gör i dagens 
läge. Att jag tar mera hänsyn till...både samhällets och andras . . . moral och 
människor som vill att jag ska vara ute.. att jag får känna...det som jag nu ska 
byta ut...att jag kan få tag på något annat och lägga det i vågskålen. 

 
 Jag vet att jag uppskattar den (den grå vardagen) när jag sitter på kåken. Det är 
rätt mycket Svensson-liv, ett inrutat mönster och jag har faktiskt uppskattat det. 
Men när jag kommer ut, så är det precis som att jag inte tillhör samhället.  
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Jag lever i utkanten…där tillhör jag. Jag måste göra något åt det… att få bort 
den här känslan…att jag faktiskt också tillhör samhället, ta åt mig mer från de 
schysta sidorna… 

 
Ursula: drömmer om ett idylliskt liv med fästmannen. 

 
..jag vill bara vara med min hund och min fästman. Sen var vi bor spelar ingen 
roll.. helst på landet. Det ska vara mycket frisk luft och mycket av värme och 
kärlek från honom, det räcker. Det är bara underbart att vara med honom, han 
ger mig så mycket positivt. Jag skulle vara väldigt glad om jag kunde sluta med 
spriten, men det tror jag väl inte att jag kan helt, men jag ska göra ett bra 
försök. 

 
Rick: har bara en önskan, att få slippa sitta i fängelse och leva ifred, utan inblandning från 
samhället. 
 

Slippa sitta på kåken - det är väl det enda man kan önska sig!....  Jag har gett 
upp allt annat. Jag har gett upp hoppet om nåt annat! Det gjorde jag -86 (vid 
hiv-beskedet)…då gav jag liksom upp. …vadå, jag har levt så här i så många år 
och det är svårt att lära gamla hundar sitta. Jag får väl fortsätta så här!  Det 
enda jag skulle vilja är att jag fick ´Meta´  här hemma och fick vara utan 
kontakt med sociala eller nåt sånt! Ifred från myndigheter och sånt där skit. 

 
 
Bertil, Kaj och Ursula hoppas att de ska få leva tillsammans med sin närmaste. Bertil 

uttrycker också önskemål om att sjukdomen ska kunna bromsas och liksom Kaj, som 

beskriver en längtan efter delaktighet i samhället, hoppas han att kunna leva ett annat liv. Paul 

ser ingen möjlighet att planera långsiktigt och Rick önskar ingenting annat än att få slippa 

sitta i fängelse. 

 
 
Kommentar till TEMA 2: 
 
På frågan om hiv-diagnosen har förändrat intervjupersonernas syn på livet, svarar alla fem 

jakande. Två personer uttrycker att livet har blivit rikare och att de uppskattar varje dag mer 

nu än tidigare. En person beskriver att han genom sjukdomen kommit till ett ”vägskäl” och att 

han nu ser en möjlighet att välja ett annat liv. För de övriga två har hiv-diagnosen istället haft 

motsatt effekt, de säger: ”nu är alla vägar stängda” och ”då gav man definitivt upp”. Sitt 

förhållande till döden beskriver de intervjuade från olika utgångspunkter. Två personer 

hävdar att även om sjukdomen i realiteten fört dem närmare döden, så hade de paradoxalt nog 

inte levt idag om de inte hade fått den. Sjukdomen har fått dem att vara mer rädda om sina liv.  

En annan person gör istället bedömningen att han just p.g.a. sitt liv som narkoman, snarare 

förväntar sig en kortare överlevnadstid som hiv-smittad.  
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De övriga två intervjupersonerna ser på sjukdomen i termer av minskad kontroll över livet, 

den ena menar att den är ohjälpligt förlorad, den andra uttrycker att om han blir ”så dålig att 

han inte kan frakta sig själv” så kommer han själv att avsluta sitt liv.   

 

Frågan om vad som är känslomässig motor eller drivkraft besvaras också utifrån olika 

utgångspunkter. Två personer beskriver kraften i första hand som inifrån kommande; ”egen 

kraft” respektive ”livsglädje”. Den tredje beskriver att den viktigaste energin kommer från 

andra människor (vänner), medan den fjärde upplever kraft från döda anhöriga. Den femte 

personen uppfattar frågan på ett annat sätt och menar att pengar är den enda drivkraften för 

honom som redskap ”för att inte behöva må dåligt”. De anhörigas betydelse beskrivs som 

mycket viktig för fyra av de fem intervjuade, både som stöd i den nuvarande situationen och 

som morot för framtiden. En av dem har lovat sin mor att inte dö före henne och tre personer 

uttrycker att de anhöriga utgör själva målet för det framtida livet. De copingstrategier som de 

intervjuade beskriver varierar beroende på vilken situation det handlar om. När det handlar 

om kriminalvården så beskriver en person hur han intalar sig att det är han som bestämmer 

och att vårdpersonalen egentligen är till för att serva honom, en annan säger att man måste 

låta bli att tänka på de anhöriga (”annars blir det så jobbigt”), en tredje menar att man måste 

skaffa sig en position och försöka utnyttja den till sin fördel, en fjärde försöker hitta någon att 

prata med då han inte klarar av att värja sig mot tankarna på sjukdomen. I frihet är de 

strategier som beskrivs mer förnekande; en tänker då inte på sig själv som hivsmittad, en 

annan lämnar landet för att kunna leva ifred och inte behöva utsättas för myndigheters 

kontroll. Beträffande önskningar om framtiden uttrycker tre av de intervjuade sin önskan att 

få leva med familjen och att få se sina barn växa upp. Tre personer uttrycker också önskan om 

att kunna sluta med droger, en av dem har börjat fundera på att söka till ett behandlingshem. 

En person uttrycker att det är svårt att blicka framåt ”att planera långsiktigt” och en uttrycker 

sin önskan om framtiden med att ”slippa sitta på kåken… ifred från myndigheter och sånt där 

skit”. 
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TEMA 3:  Bemötande i och utanför kriminalvården. 
 
Känslor vid senaste intagningen 
 
Bertil: beskriver besvikelsen han kände men också beredskapen att vilja ta sitt straff. 

 
…då hade jag vart ute så pass länge ... när jag då satt här igen, då tänkte jag; 
´Blir detta sista voltan (fängelsevistelsen)? Ska jag då bäras ut från kåken?´ Det 
kändes inte nåt vidare…jag tyckte synd om mig själv, litet självömkan … Då 
kom de här… tankarna tillbaka att ´kanske jag kan gå loss om jag skyller på min 
sjukdom´, men jag insåg sen att det var helt förkastligt. Jag mådde inte bra utav 
det, utan jag visste att jag hade gjort en grej och var tvungen att stå för det. 

 
Paul: uttrycker det meningslösa i att behöva förslösa alltmer dyrbar tid. 

 
Min spontana reaktion var ju att det var så jävla meningslöst. Jag tyckte det var 
så jävla bortkastad tid. För nu har ju tiden blivit mer värdefull än pengarna … 
Tidigare var det pengarna som drog. Nu skiter jag i pengar, de är ointressanta. 
 

Kaj: ger uttryck för att det trots allt bröt en destruktiv livssituation. 
 
…jag var rätt less faktiskt.. Ingenstans att bo, nja, jag hade ett rum hos en 
knarklangare, men miljön var väl inte den bästa direkt ... Jag var ensam...det 
kändes ledsamt ... och ingenting betydde särskilt mycket…inte ens stjälandet ... .. 
Jag trivdes inte riktigt i det jag höll på med, det kändes inte riktigt som förut va. 
Nu när jag torskade så var jag jävligt ledsen första veckan, men nu har väl 
humöret kommit tillbaka litet grann. 
 

Ursula: anser att det var bra att hon åkte in, eftersom det innebar ett stopp på missbruket. 
 
 Det kändes inget särskilt, det gör det inte när man har suttit förut, tvärtom, det 
var bra för mig. …Jag behövde det…..… är man dömd ganska många gånger 
som jag var, då är man liksom inne i kriminalvården och jag har liksom inte 
burit mig ärligt åt … och då vet man att nån gång måste man torska som vi 
säger, så att jag var beredd på det hela tiden. Det kan många gånger kännas 
skönt när de tar en, om man liksom får vila upp då. Man lever ju ganska hårt 
då, jag hade ju mitt spritmissbruk då och hade nog med problem att skaffa 
pengar till sprit, så jag vart litet utan mat och det är ju inte bra när man har 
hivan, så för mig var det en fördel att torska. Jag har ingenting emot det alls. 
Jag tyckte bara det var litet lång tid den här gången.  

 
Rick: beskriver kortfattat sin reaktion. 

 
- Jag kände väl ingenting direkt…´skit också´, tänkte jag. 

 

Bertil beskriver en uppgiven känsla ”Ska jag då bäras ut från kåken? Paul och Rick uttrycker 

också negativa känslor senaste gången de blev intagna, medan Kaj och Ursula menar att det 

var bra; det bröt en destruktiv livssituation och innebar ett stopp i missbruket. 
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Fånge eller patient 
 
Bertil: känner sig mest som fånge, men menar att fängelset är bra för hans hälsa. 

 
Jag känner mig som straffad. . . . . patient -  nej! Jag sitter ju ändå inlåst vet du, 
men har fått ett enormt stöd av systrar och läkare. Det är väl både – och,  kan 
man säga, för man behöver ju ändå den här tillsynen. Man behöver se till så 
man får i sig mat…man har mycket fördelar med det. 
 

Paul: beskriver sig som enbart fånge. 
 
…i kriminalvården kommer jag alltid att vara fånge. Ja, det finns ju en del som 
arbetar för att få in litet omsorg också, men de är få och har inte några 
befogenheter. 

 
Kaj: beskriver sig som fånge, men funderar över om det inte är av självbevarelsedrift som han 
”ser till att åka in”. 

 
Jag är fånge i första hand…visst är jag det, det upplever jag - sen kan man 
också diskutera om det är lite självbevarelsedrift och se till att jag åker in så 
fort som jag gör ... då kommer jag ju bort från knarket. Men här är jag fånge, 
för jag skulle helst vilja vara ute och sköta mig då, som patient. Men det blir 
stopp på knark, man får regelbundna måltider, man får regelbunden rytm över 
dygnet. Det kan man inte få ute, så på det viset gör faktiskt det här nytta.  

 
Ursula: beskriver sig också som fånge, men med vissa förmåner. 

 
Det (fånge) är man ju på alla anstalter - det är om det, det gäller. Man har gjort 
ett brott och man måste vara fånge… Det går liksom inte ihop… vård och straff 
går inte ihop… Jag är absolut inte patient. Men jag har lite förmåner eftersom 
de vet vad jag är för sjuk… att jag kan sjukskriva mig va. Är man straffad så är 
man straffad. Man kan inte få den vården som man är i behov av på en anstalt. 

 
Rick: ser sig själv enbart som fånge, men anar att det på sikt kan bli en rollkonflikt. 

 
 Njae…jag är fånge.. ja, givetvis... det beror ju på var jag sitter … men annars 
får man väl ligga på sjukhus med ett par plitar på rummet. 
 

 

Samtliga intervjupersoner betraktar sig som fångar och inte som patienter. Tre av dem menar 

dock att fängelsevistelserna är bra för deras hälsa. Kaj funderar över om det är av 

självbevarelsedrift som han åker in, vilket visar en förmåga till reflexiv medvetenhet, men 

också pekar på ytterligare en copingstrategi. 
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Kontroll över sin sjukvård 
 
Bertil: tycker att han kan styra sina sjukvårdskontakter själv, men uttrycker också en stor 
rädsla över att inte få ärlig information: 

 
Det är bra … som det är.  Ja, för att i början var det stökigt, men nu tar jag det 
på ett helt annat sätt. … Jag sköter alla bokningar till sjukhus och testningar 
själv, jag ringer till sjukan själv…så ringer jag och ordnar med tillsynsman och 
säger att nu får ni tala om för transporten att jag ska dit och dit, då och då. Så 
att den biten vill jag hålla i själv. 
 
… jag varskodde min läkare att: ´är det så att ni inte är ärliga mot mig så blir 
jag vansinnig! Det är det enda jag begär - säg till om det blir kris´…så att man 
får distans och se hur jag vill avsluta. Jag vill avsluta något så när värdigt, om 
man säger så. Än hur det är va, nu har jag levat me't  i  5 -  6  år. Jag har fått en 
helt annan distans. Jag har läst det jag ska läsa, jag har pratat med mina 
läkare… Jag törs ta i't  på ett annat sätt. 
 

Paul: beskriver dilemmat att inte kunna ta fullt ansvar för sina sjukvårdskontakter. 
 
… styra kan jag inte göra. Den rättigheten har jag ju förlorat genom att hamna 
här. Jag kan försöka påverka, men det beror också på vad jag har för kontakt 
med systrarna. Ligger man i fejd med någon som har beslutsrätt, då tar de ´tabu 
på en´ helt enkelt… Det är svårt att sköta sina sjukkontakter och sociala 
kontakter, speciellt när man sitter på häkte. Man får ju ta den tid som är ledig på 
telefon och det är inte säkert att den överensstämmer med den tid som de 
(sjukvården) har...Det kan betyda att läkaren ringer och vill att jag ska ringa en 
viss tid… Sen om telefonen inte är ledig då, eller om de missar det här - ja då är 
det ju kört! 
 

Kaj: beskriver främst sitt behov av att få tydliga och raka besked. 
 
Jag mådde jävligt dåligt över julen…blir jag förkyld, så åker värdena ner. Jag 
blir lättirriterad när jag går och funderar på provsvar: "vad menar dom med 
det och det"? Och när dom börjar surra om "medicinering kan man faktiskt 
börja med innan man har klivit in i aids-stadiet"…Det ställde rätt mycket frågor 
i mitt huvud, för jag fick inga klara besked. Så tog jag nya prover och då hade 
värdena gått upp igen, så nu är det ganska lugnt igen. 

 
Ursula: uttrycker inget behov att ta ett större eget ansvar i sina sjukvårdskontakter. 

 
Ja, förut gjorde jag det (bokade tider själv), men sen fick jag byta läkare, för jag 
trivdes inte med den på sjukhuset  …De bytte varje gång  jag kom dit, det tyckte 
jag var jobbigt till slut, så sista läkaren tyckte jag inte om. Då hjälpte 
personalen mig (att byta läkare), så nu går jag på Karolinska och hon (doktorn) 
är jättegullig … Jag ville ju inte gå till doktorn, som tur va så torskade jag då  
så jag kom till doktorn. 
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Rick: uttrycker ilska och frustration över att tider bokas över hans huvud. 
 
Äh…det var ju meningen att jag skulle åkt upp till sjukhuset igår, men jag kände 
inte för det. Jag vart så förbannad när de kom och sa till nån timme innan att 
jag skulle upp. Det var tydligen dr X som hade beställt tid utan att jag hade sagt 
till henne. Jag sa till henne när jag kom… att  ´när jag mår bättre´  och det vet 
väl fan inte hon när jag mår bra. 
 
 

Bertil tycker att han kan utöva kontroll, Paul och Rick anser att kontrollen tagits ifrån dem. 

Ursula vill inte ta egen kontroll och tycker att det fungerar bra som det gör. För Kaj är det 

viktigast att han får ärliga besked, kontrollfrågan tycks mindre viktig.  

 
 
Bemötande i  kriminalvården 
 
Bertil: beskriver hur personalens okunnighet kan ta sig kränkande uttryck. 

 
T.ex. nu när jag var ute och duschade i morse och när de öppna dörren …   de 
tar ju alltid hand om rakhyvlarna, vi får ju inte ha det, det är ju självmordsrisk 
och såna där grejer va - då tittar de och då sätter de på sig en handske  och 
säger: ´här har du hyveln´ . I början blev jag djävligt förbannad och fräste åt 
dem. I dagens läge…så garvar jag åt dem, jag tycker synd om dem. De vet fan 
inte bättre och dom vill fan inte veta heller. 
 
Jag har märkt… hur särbehandlade vi blir… Ja, … man var liksom pestsmittad, 
nästan död i deras ögon. Hade de fått bestämma, hade de svetsat igen dörren 
och kastat in käket genom gluggen. 

 
Paul: ger en splittrad bild av bemötandet i kriminalvården. Å ena sidan anser han sig illa 
bemött av personal på vanliga avdelningar, men å ena sidan blir han positivt och vänligt 
bemött av personal från  psykavdelningen.  
 

…Det betyder att jag måste sätta mig i transport med handbojor och det får jag 
visa för alla då jag åker till sjukhuset. Det är självklart förnedrande, men det är 
ju det som är meningen. 
 
…bara bemötandet man kan få av personalen som ger sken av att de vet vad de 
pysslar med, att de vet vad hiv är, men ändå har en skev bild inom sig, som att 
´den här personen är bara en tjuv och en fånge, han är dessutom hiv-smittad - 
ta inte i honom - rör inga grejer som han har haft´… det finns mycket såna där 
fördomar… som är ganska tydligt att läsa och ett bemötande som många gånger 
övergår  min horisont ..´Den personen får inte vara i köket , han har hiv ´…´den 
personen får inte göra det och det för att det finns en smittorisk då´ …Det känns 
som att jobba mot en kraftig motvind alltså. Jag menar man sitter redan i en så 
pass dålig situation i fängelse, sen behöver man kämpa mot det också, jag 
menar när man har fullt sjå att slåss mot de här väderkvarnarna.  
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Den som har ork att hålla på och fightas inom kriminalvården och sen får det 
här också…då är det nästan att man totalt ger upp och fullkomligt skiter i 
allting .... 

 
- Ja, en del av psykpersonalen kommer in. De brukar ta sig tid och komma in 
och snacka, utan att man har bett om det speciellt. 

 
Kaj: har inget att klaga på i bemötandet från personalen och han tar själv ansvar för att slippa 
utsättas för illasinnade rykten från andra intagna. 
 

Däremot på anstalterna har jag alltid gått ut öppet och alltid fått ett bra 
bemötande. Det kanske har varit litet skitsnack bakom ryggen på mig, men då 
har folk varskott dom: ´hörrudu, har du tänkt på vem du snackar om.´ Men t.ex. 
typ verktyg som det finns dåligt med på anstalterna… genom att jag själv har 
fått det på anstalt, så tycker jag att det är en skyldighet att jag har talat om det 
´och har ni nåt emot det, så tala om det på en gång´. Men sen då, när jag har 
tagit verktyg, har jag alltid tagit en gubbe med mig och gått iväg och kokat dom, 
så dom har sett att jag har gjort det, så att jag ska slippa en massa 
skitsnack…för att det är ens skyldighet att se till att ingen annan får det. Jag har 
ju fått det själv, genom att någon har hållt käften om det. 
 

Ursula: beskriver att hon aldrig blivit illa bemött i kriminalvården p.g.a. hiv-smittan. 
 
…Jag har aldrig råkat ut för något i kriminalvården. Det är t o m så att 
poliserna säger att de tycker att jag är underbar som hiv-positiv, jag varken 
spottar eller fräser eller biter dom. Jag har ingen anledning, säger jag. Jag vill 
inte ge er den sjukdomen heller, säger jag. Aldrig i livet - så jag har bara fått 
beröm alltså, eftersom jag talat om det direkt om polisen tar mig alltså. 

 
Rick: uppfattade det som en bestraffning när han inte fick permission trots att han var 
berättigad, men han ger också uttryck för vilken positiv betydelse en enskild 
kriminalvårdsanställd kan ha. 
 

När jag inte fick permis … fast jag hade gjort min kvaltid! Det var precis som 
jag inte fick min permis för att… jag hade fått det här beskedet! … Det hade ju 
varit skillnad om de hade hittat positiva (urin-) prover, men det var bara 
negativt – och ändå höll dom mig kvar…. Men sen, då när jag fick permis, två 
månader innan jag skulle mucka…fast hela kroppen känner att jag inte ska åka 
tillbaka - så som de har behandlat mig - så gör jag det likt förbannat! Skötte 
permisen för en gångs skull… fast hela kroppen sa i från, för att de hade hållt 
på så där och jiddrat med mig…men ändå åkte jag tillbaka. Men det var ju för 
hennes skull (inspektörens) för att hon hade hållt  på och krigat som fan för mig! 

 
Bertil: har en del dåliga erfarenheter av att ha berättat för andra intagna. 

 
Det är en del av mina polare som vet det, men det är inte alla… jag har blivit så 
bränd under alla mina år. Man har blivit en driftkucku. De har trampat på en 
för att själv känna sig bättre ... höja sig själva, fast de är samma skrot och korn. 
Kan de inte ta det, att jag är samma Bertil, fast jag har hivet!  
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Sen har jag vissa polare, det är mina ´100-gubbar´…de vet om det. De bryr sig 
på ett helt annat sätt. De skulle aldrig kasta ur sig nåt skit, även om vi ryker 
ihop med varann och har olika åsikter så kastar de aldrig ur sig ´din hiv-
smittade jävel, du ska bara hålla käften, du är ändå snart borta! ´! 

 
Paul: berättade under avsnittet om öppenhet, hur trist han blev bemött av andra intagna och 
därför hellre väljer att sitta isolerad än att utsätta sig för det igen.  
 
Kaj: vet att det pratas bakom hans rygg, men uppskattar då någon uttrycker sitt stöd. 

 
Däremot vet jag att det har snackats bakom ryggen litet grann -  sen då kom det 
en gubbe och sa: ´han har ju faktiskt deklarerat att han har hiv, för att ni ska ha 
en sportslig´… så där fick jag faktiskt en som försvarade mig. Det kändes jävligt 
skönt.  Annars får man skuldkänslor. 
 

Bertil, Paul och Rick beskriver att de blivit illa bemötta av personal i kriminalvården. Bertil 

menar att det beror på okunskap, Paul menar att förnedringen är avsiktlig och Rick tror att det 

i något fall handlade om ”bestraffning”. Alla utom Ursula har också erfarenheter av dåligt 

bemötande från andra intagna. 

 
Bemötande från omvärlden 
 
Bertil: har erfarenhet av att om han är ärlig och berättar om sin hiv-smitta, så drar sig 
människor undan. 

 
Vissa människor kan man vara öppen mot och andra inte. Säg om vi skulle ha 
träffats ute nånstans där man kan sitta och snacka ... så hade du tänkt: ´jävla 
trevlig kis!´ Så säger man: ´är jag lika trevlig om jag talar om att jag är 
kåkfarare, knarkare och hiv-positiv?´ Jag har testat det ett par gånger på 
tunnelbanan när man sitter och snackar med folk ... så har jag sagt det rätt ut 
och då har de gått av! Så där har du spärren hos många människor. 

 
Paul: berättar om hur personal på sjukhus har varit överraskande vänliga i sitt bemötande. 
 

Det finns människor som visar att de har en tro speciellt på människor som har 
hiv och att de inte är rädda att ta på den här personen. Typ som på sjukhus…jag 
fick en enorm uppställning senast. Jag blev helt chockad. 

 
Kaj: upplever att han är motarbetad och förföljd av myndigheter, som han anser ställer 
särskilda krav på honom för att han är hiv-smittad. 
 

Soc.  har motarbetat vårt förhållande…det ska vara en sån jävla kontroll på mig 
då. Jag hatar… jag har ett myndighetsförakt, särskilt då på sociala som då ska 
försöka dirigera hela vägen åt mig. … Dom försöker då diktera villkor… Allting 
ska senareläggas med mig… ´men hörrudu, har du inte tänkt på en sak - jag 
kanske inte har tid med alla de här senareläggningarna. … för ni ska ha klart 
för er att jag lever på lånad tid, om vi ska se sanningen i vitögat´. Som jag 
känner med hivet, det har vart en extra belastning för mig …  
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Det har legat mig i fatet. Och jag ångrar i dagens läge att jag har gått ut så 
öppet som jag har gjort, just till myndigheter... Just när det gäller en människa 
med hiv, då tycker jag inte de tar den riktiga hänsynen till det…utan det är mer 
som en belastning för en. Det är dom som har fått mig att känna mig så jävla 
skitig som människa, som jag gör. 

 
Ursula: beskriver hur hennes kompisar behandlade henne illa då hon berättade. 

 
Det enda tråkiga jag råkat ut för det var alltså, bland alkisarna. De knuffade 
bort mig då bara för att jag var hiv-positiv. Men det var ju bara för att de inte 
visste nånting, de trodde ju att jag smittade bara för att jag drack ur samma 
flaska.  Då vart jag lite sned… då brydde jag mig inte om att träffa dom mer 
va…... och tolkade det så att de visste för litet, det visste inte att jag inte 
smittade. De menade på att jag skulle talat om för dom att jag var hiv- positiv. 
Men det fanns ingen anledning, jag skulle inte hoppa  i säng med nån av dom. 
Det sa jag åt dom också; ´ det smittar bara på det viset´. 
 

Rick: uttrycker sin negativa inställning till myndigheter etc. 
 
… Det är därför jag håller på i Danmark. Det är enklare med ”Meta” - inget 
trams som här! Man är så jälvla uppbunden, det har gjort att jag inte har satsat 
här hemma. Det är så mycket … man ska ha kontakt med…sociala och springa 
där varenda vecka och pissa och dricka den där jävla saften. Det är det som har 
gjort att jag inte har klivit på här hemma. Där nere är det inget tjafs - det är 
bara att gå till kliniken en gång i veckan…och hämta…sen är det inget mer med 
det...sen klarar man sig själv i  fem år, så nu är det väl dags att de ger mig det, 
den återstående tid jag har kvar. 

 
 
Bertil och Ursula har blivit illa bemötta av människor i sin omgivning. Bertil beskriver att 

människor dra sig undan om han berättar om sin sjukdom. Kaj och Rick tar främst upp dåligt 

bemötande som de fått av olika myndigheter. Kaj menar att sjukdomen i dessa kontakter 

snarare varit ”en extra belastning”. Paul som under tidigare avsnitt berättat om dåligt 

bemötande speciellt från andra intagna, berättar här om sin förvåning över det positiva 

bemötande han fått från sjukhuspersonal. 

 
 
Behov som sjukdomen medför i kriminalvården 
 
Bertil: beskriver hur han gör om han behöver prata med någon. 

 
…Om jag kommer till en kåk där jag är ny … då går jag och kollar in vad det är 
för plitar som jobbar, vad det är för sjuksyrror som jobbar och vad det är för 
personal ö h t. Sen ser jag från gång till gång vem jag kan prata med…och det 
är jävligt jobbigt va, för jag menar prata med kisarna det är helt förkastligt. De 
bara slår ifrån sig. Men det finns ju alltid nån……Men ibland så känns det 
jobbigt för en själv va och då vill man inte prata utan man försöker förtränga 
det.  
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Men så länge man har tanken i huvudet så kommer den aldrig att försvinna  
förn´s jag pratar om den, för då  släpper den biten och då kan jag gå till nästa 
steg. Det där är trappan, det är fr a att inte ställa högra krav på andra än du 
har på dig själv och inte ställa sina krav för högt, för man misslyckas så ofta. 

 
Paul: tycker att det är svårt att få någon att prata med på en vanlig avdelning; 

 
Nej, här (på häktet) får jag lägga lock på mig… det gör jag. Men som t.ex., jag 
gick sex månader på psykavdelningen och där känner jag personer sen tidigare 
och där kan man gå in i personalrummet och snacka med dom, ta sig en kopp 
kaffe och sitta och snacka. Har de tid, så lyssnar dom. Är det inte ok så kan man 
komma tillbaka, det finns utrymme att sitta och snacka med någon ... men att 
göra det på en vanlig anstalt, en vanlig avdelning ... du kan inte gå in...det är 
omöjligt...för att det är en sådan lag. 

 
…men å andra sidan 

 
…det är som ute i samhället. Vissa tycker man illa om, andra dras man till - så 
är det även här. Man känner det på sig…´den här personen kan jag snacka 
med´. Man får helt enkelt ta den här kontakten själv …Man får ta de 
erfarenheter med sig som man har 
 

Kaj: menar att det behövs en grund att stå på innan man kan prata om känsliga frågor med 
någon och att det är särskilt svårt när man sitter häktad med restriktioner. Han uttrycker också 
behov av att någon gång få höra något positivt om sig själv. 

 
Ja, om man ö h t vill prata med människan i fråga och kanske gå på djupet 
va…så behöver man bygga upp en trygghet innan man gör det … På kåken 
pratar man ju inte med vem som helst - min ledsna bit visar jag inte - utan det är 
mot människor som jag har byggt upp…  här  vet jag att jag kan visa mig ledsen 
och tala om det och veta att det sen inte utnyttjas, för vi lever i en 
utnyttjandebransch - att äta eller ätas! 
 
Sitter man häktad med restriktioner, då finns det ingen som du kan trycka på 
knappen till  och säga: ´hörrudu, jag behöver någon att prata med´…Kronoberg 
har inte de resurserna och inte många andra häkten heller, tror jag. 
 
Att få höra att man är bra skulle också behövas. Vi som sitter har jävligt svårt 
att ta emot och höra att vi är bra …Det behöver man höra. Lika mycket som vi 
får höra skit, så behöver vi höra bra saker. 

 
 

Ursula: tycker inte att hon har rätt att kräva något p.g.a. sin sjukdom, men anser att hon ändå 
får en positiv särbehandling; 

 
… Jag kan ju liksom inte kräva någonting va. Jag skulle behöva ett badkar t.ex. 
för min reumatism. Det finns inte, man kan inte kräva nåt när man sitter. Det är 
bara att försöka acceptera, hur sjuk man än är och leva med det. 
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men å andra sidan… 
Jag får gå och simma en gång i veckan, så jag är jätteglad för det …så jag får 
särskilda permissioner för det, fast jag inte är berättigad till det ännu. De är 
väldigt humana och bra här, så det här är nog bästa fängelset man kan sitta på, 
om man är sjuk i alla fall. 

 
Paul: vänder sig helst till vänner utanför anstalten om han får behov av att prata. 

 
- Jag har ju som tur är, några personer som jag kan prata med och få ut det jag 
känner. De finns ju på utsidan, de kan hämta sin energi från nånting annat 
…och kan ta sig tid att lyssna på mig och låta mig få avreagera sig på dem va… 
Det här ordspråket ´ensam är stark´ det faller på sig självt. Jag trodde ju på det 
där när jag var yngre och inte hade någon annan bild.  
 

Kaj: har en professionell samtalskontakt utanför kriminalvården som han är nöjd med. 
 
- Sista åren har jag mest varit på anstalt. Men sen har jag då  en kontakt på  
Danderyd…en kurator . . och vi diskuterar mycket socialt, men så fort vi 
kommer in på det här andra (hiv-smittan),  så har jag en jävla förmåga att 
strula till det...men varje gång så kommer vi faktiskt litet längre. 
 

Paul: uttrycker också ett behov av närhet och beskriver sin uppskattning över den personal 
som vågar förmedla det. 

 
...på psyket så har jag några gamla stötar…kvinnor…som har gått här 
länge…men de är inte rädda att gå fram och krama om en tjyv framför de andra 
va. De kan inte få nåt skit från de andra, men om någon ny gör det så kommer 
de andra och hackar ´Är du kär i honom .. akta dig så han inte utnyttjar dig´ 
...det är allt det här va... Men de gamla vågar säga ifrån. Det känns skönt också, 
han eller hon gör det för att de känner för att göra det, så enkelt är det, så 
enkelt kan det vara, det ska inte behöva vara så jäkla konstlat! 
 

Rick: känner inget behov av att  prata om det som är svårt. 
 
- Nej, jag vet inte...om jag har några behov av att prata om det direkt. Jag 
stoppar bara in det längst bak… Man försöker väl stoppa in det längst bak i ett 
fack…i roten och inte tänka så mycket på det. Det är enklast att göra så. Jag är 
inte den typen som…jag brukar alltid smita emellan…det har alltid varit  
så…hela livet! 

 
Bertil, Paul och Kaj uttrycker starka behov av att kunna prata med någon då det känns tungt 

och de beskriver olika strategier för hur de försöker lösa det från gång till gång. Ursula menar 

att hon får vissa behov tillgodosedda, men inte alla; ”jag kan ju liksom inte kräva någonting 

va”. Rick uttrycker inga behov av att prata med någon, utan försöker ”stoppa in det längst 

bak”. 
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Lämplig  vård  
 
Kaj: menar att det är viktigt att de drabbade inte tillåts ge upp och att man måste försöka 
förmedla hopp. 

.. det är viktigt att muntra upp gubbar som har hiv, så att de har livsgnistan kvar 
och inte känner ´va fan, det är ändå kört liksom´ och ger upp allting; ´det är väl 
inte mycket att snacka om´.  Så jag tycker; försök få ut folk på behandlingshem, 
även om det inte lyckas första gången så kan man ju så frön, som behöver lång 
tid på sig att gro .. 
 

Ursula: anser att hiv-smittade personer helst inte ska behöva sitta i fängelse, trots att hon 
själv inte upplevt några problem på den anstalt hon har erfarenhet av. 
 

Ja… för att passa en hiv-positiv, så bör den nog inte sitta i fängelse i alla fall, 
P.g.a. alla de smittoriskerna som är. Det är väldigt svårt. .. så litet tid som 
möjligt i fängelse. Ja, man kanske kunde se till att de kunde åka in på sjukhus 
för vård eller… men inte fängelse Man har så många omkring sig. För hur det 
är, så missar de ganska mycket av sitt liv va. Det är inte så lätt att leva som hiv-
positiv på ett fängelse. Även om jag inte har problem, så finns det andra, på 
andra ställen. Jag har en fördel som är här på Färingsö, för här är dom väldigt 
positiva mot mig. 
 

Rick: tycker att hiv-smittade ö h t inte ska dömas till fängelse, utan att de helst borde benådas. 
 
För det första så tycker jag personligen att man inte ens ska bli dömd va. Men 
det är min personliga åsikt och den är väl inte mycket värd.... och ännu mindre 
då till frihetsberövande straff. Jag vet inte om det finns någon annan utväg… 
även om de inte dör i år  så är de jävlar dödsdömda…eller hur…och en 
människa som är dödsdömd brukar i regel få nåd direkt. 
 
 De ska lättare få ´Meta´, de ska inte behöva vara inlåsta på kåken. Jag vet att 
det är många som går och grubblar och går i gryt helt, fast inte jag gjort det. 
Mer permissioner,  eller va fan som helst. … Jag menar, hade jag haft cancer så 
hade det inte vart nåt snack, då hade jag fått nåd på en gång… sen om det tar 
fem år  eller om det går fortare innan man börjar bli sjuk, det spelar väl ingen 
roll. Man kan leva i 10 år med cancer också! 

 

Kaj anser att kriminalvården måste förmedla hopp och ”så frön” till de hiv-smittade, ”även 

om det inte lyckas första gången”. Ursula och Rick anser att hiv-smittade inte ska behöva 

sitta i fängelse överhuvudtaget. 
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Kommentar till TEMA 3: 

Angående känslan vid den senaste intagningen varierar svaren mellan de två personer som 

såg det som positivt; ”det bröt något destruktivt” och ”det blev stopp på missbruk” och de 

övriga tre som tyckte att var negativt. En av dessa uttrycker sin besvikelse över 

intagningen med ”skit också”, en annan kände en viss självömkan och den tredje tyckte att 

det var så bortkastad tid, nu när tiden blivit en allt viktigare faktor. På frågan om de 

intervjuade upplever sig som fånge eller patient svarar alla fem obetingat ”fånge”. Tre av 

dem ger trots det utryck för att det är bra för dem att vistas i kriminalvården och att de har 

vissa förmåner och får ett bra stöd, särskilt av sjukvårdspersonalen. En av dem funderar 

över om det inte är av självbevarelsedrift som han ”åker in så fort som han gör” för att få 

den vård och de regelbundna vanor han behöver. Helst skulle han dock vilja vara patient i 

frihet. På frågan om hur de intervjuade ser på sina möjligheter att själva ha kontroll över 

sin sjukvård då de vistas i kriminalvården, svarar en person att han både har och tar 

kontroll över sin egen vård, två vill ha kontroll men känner att den har tagits ifrån dem och 

att det försvårar patientrollen. En vill inte ta egen kontroll och är nöjd med att få hjälp med 

tidsbokning och liknande, medan den femte tycker att det viktigaste är att få tydliga och 

ärliga besked av läkare och annan sjukvårdspersonal. Angående bemötande i 

kriminalvården så uppger fyra av de intervjuade att de blivit dåligt bemötta såväl av 

personal som medintagna och beskriver kränkande upplevelser av förnedring, fördomar 

och okunskap.  Två personer menar dock att de numera blir väl bemötta och att detta beror 

på den öppna attityd de själva har till sin sjukdom. Vad gäller bemötande från omvärlden 

så beskriver alla fem att de har erfarenheter av människor som behandlat dem illa p.g.a. 

hiv-smittan. Det dåliga bemötandet kommer också från myndigheter av olika slag. Några 

av de intervjuade berättar om erfarenheter av att hiv-smittan har lagts dem till last och lett 

till en sämre bedömning än om de inte haft hiv. En person ångrar därför att han varit öppen 

om sin smitta i kontakten med myndigheter. Men det finns också utsagor om ”enorm 

uppställning” och ett mycket gott bemötande, främst från personal inom sjukvården. Behov 

som sjukdomen väcker handlar i första hand om tillgängligheten av någon att prata med. En 

person förlitar sig främst till vänner utanför, medan två personer alltid anstränger sig för att 

hitta någon i personalen som kan fungera som samtalspartner. En av dem menar emellertid 

att det är svårt eftersom det krävs en ”grund att stå på” innan man vågar prata med någon 

om känsliga frågor. En av de intervjuade uttrycker också behov av närhet och är mycket 

glad över personal som vågar visa värme och närhet utan rädsla över att det ska misstolkas.  

 
 

67



Slutligen svarar tre av de intervjuade på frågan om lämplig vård för hiv-smittade i 

kriminalvården, att man inte får ge upp tron på att förändring är möjlig genom att ”så frön 

som behöver lång tid på sig att gro”, att man borde få slippa vistas i fängelse p.g.a. 

infektionsrisken (för den hivsmittade) eller allra helst; bli benådad. 
 

Sammanfattande kommentar 

I denna kvalitativa studie beskriver fem hivsmittade narkomaner i kriminalvård tankar och 

upplevelser kring sin sjukdom och sin livssituation. De har besvarat frågor som rör tre 

olika teman; 1) Tankar och känslor kring hiv-diagnosen, 2) Existentiella frågor, drivkraft 

och copingstrategier, samt 3) Bemötande i och utanför kriminalvården. Vart och ett av 

dessa teman belyses i sin tur av ett antal delfrågor. Svaren är sällan helt samstämmiga, utan 

återfinns oftast på en skala mellan polerna engagerat positiv och avståndstagande negativ.  

 

Under det första temat som innehåller frågor om sjukdomsbeskedet och diagnosen, 

beskriver två av de intervjuade att de blev chockade över beskedet, medan det för de övriga 

tre var mer eller mindre förväntat. Fyra av fem beskriver sin besvikelse över det sätt som 

beskedet lämnades på, samtliga av dessa lämnades inom kriminalvården. Synen på 

sjukdomen varierar mellan beskrivningar som ”ett spel med döden” och en sjukdom i 

raden av andra. Samtliga av de intervjuade förlitar sig till sina värden, ibland mer än till 

sitt faktiska hälsotillstånd. Tre av intervjupersonerna är ogärna öppna om sin hiv-status, för 

de övriga två är öppenheten numera självklar och innebär inget problem.  

 

Det andra temat handlar om komplexa frågor som rör liv och död. Samtliga av de 

intervjuade har förändrat sin syn på livet efter hiv-diagnosen. Två personer anser att livet 

blivit rikare och de skulle varit döda idag om de inte fått hiv. För en person har sjukdomen 

startat en process som gör att han ser möjligheten att välja ett annat liv, trots att livet 

sannolikt blivit kortare. För de övriga två har diagnosen begränsat livet till det sämre. De 

har förlorat all motivation till att förändra sina liv och ger uttryck för att döden nu närmar 

sig mer hotfullt. Fyra av fem beskriver att de har reell tillgång till en inre eller yttre 

”drivkraft” i någon form och lika många beskriver vilken stor  betydelse de anhöriga har i 

deras liv. Tre av fem har strategier för att hantera sin situation och lika många ser också 

med viss grad av tillförsikt och optimism på framtiden.  
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Det tredje temat handlar främst om frågor som speglar intervjupersonens situation i 

kriminalvården. Samtliga intervjupersoner känner sig i första hand som fånge och inte som 

patient. Tre av dem beskriver dock vistelsen i kriminalvården som positiv ur 

hälsosynpunkt. En fängelsevistelse innebär att behov av mat, sömn och regelbundna vanor 

tillgodoses, samt ett hälsosamt avbrott i drogmissbruket. Att ha kontroll över sin egen 

sjukvård tycker fyra av fem intervjupersoner är viktigt, två av dem menar dock att den 

möjligheten inte finns i kriminalvården. Fyra personer har erfarenhet av ett negativt 

bemötande i kriminalvården  p.g.a. hiv-smittan och samtliga har (av samma skäl) 

erfarenhet av kränkande behandling i samhället utanför. Tre personer beskriver att de har 

fått en sämre behandling av myndigheter p.g.a. sin hiv-status. Det viktigaste behovet för 

hiv-smittade i kriminalvården beskrivs av fyra personer vara tillgängligheten av någon att 

prata med då tankarna blir för tunga. Andra behov som beskrivs under olika teman är 

kunskap om sjukdomen, kontroll över vårdprocessen, ärlighet från sjukvårdande personal 

samt ett respektfullt bemötande från övrig personal.  

 

6. Analys 
I denna analys har jag tolkat varje tema för sig utifrån de teoretiska perspektiv jag har valt. I 

huvudsak tillämpas en teoretisk modell för varje tema. Därefter har jag lagt ihop de separata 

tolkningarna till en helhetstolkning. Det hälsoteoretiska resonemanget tillämpas på samtliga 

teman och återfinns därför under helhetstolkningen. I tolkningen har jag tillämpat den 

hermeneutiska cirkelns modell (Kvale 1997) och gått från del till helhet och från helhet till 

del.   

 
Analys av Tema 1 
 
Det första temat som handlar om tankar känslor och reaktioner kring hiv-diagnosen tolkas i 

huvudsak utifrån ett kristeoretiskt perspektiv. Den första aspekten på en psykologisk kris 

handlar om den utlösande livssituationen. Fyra av de fem intervjuade beskriver sin upplevelse 

av hiv-beskedet (den utlösande situationen) som en traumatisk kris, dvs. reaktioner på något 

som ”orsakas av en yttre oförutsägbar händelse” (Cullberg, 1992), trots att det för två av dem 

inte var  helt oförutsägbart att de skulle kunna ha smittats med hiv.  För den femte personen 

(Ursula) är det svårare att avgöra vilken typ av kris det handlar om. Händelsen var förutsägbar 

eftersom hon medvetet utsatt sig för smitta genom att ha oskyddat sex med sin hiv-smittade 

make. Ursula beskriver inte sina reaktioner som krisartade utan kommenterar beskedet med 
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”jag visste det redan, men då fick jag skriftligt på det”. För Ursula kan  krisen varken 

beskrivas som en livskris eller en traumatisk kris och faller i den meningen utanför de 

definitioner som Cullberg anger i sin teori. Jag har inledningsvis gjort en bedömning för var 

och en av intervjupersonerna huruvida de uppvisar tecken på att de drabbats av en kris och 

kommit fram till att alla utom en person visar sådana tecken. Därefter har jag tittat på 

definitionen av en kris och sett att krisen också kan innehålla reaktioner som inte behöver 

uppfattas som tydliga krisreaktioner. Jag har sedan fortsatt mitt tolkningsarbete genom att 

studera om  dessa rektioner  kunnat tillämpas på intervjupersonerna. Den andra aspekten som 

Cullberg tar upp vad det gäller den psykologiska krisen, gäller t. ex. vilken inre privat 

betydelse det inträffade har för den som drabbas (a. a. s. 16).  För Paul, som har en dotter han 

aldrig har träffat, betyder det att hans förhoppningar om att få uppfostra ett biologiskt barn 

definitivt har grusats. För Rick kan beskedet betyda att han aldrig kommer att få uppleva ett 

biologiskt föräldraskap. För Bertil (trots att han anser sig ha fått ett längre liv) och Kaj betyder 

beskedet att de kanske inte får följa sina barns uppväxt så länge som de önskar.  För Ursula 

som har vuxna barn och barnbarn och målsättningen att leva tills hon blir 60 år, har 

sjukdomen enligt hennes egen uppfattning snarare betytt att hon fått ett längre liv än om hon 

inte blivit smittad (”annars hade jag varit död nu”).  Mot denna bakgrund kan man förmoda 

att hiv-smittan haft en svårare inre privat betydelse för  Paul och Rick, medan den  för Ursula 

varit av lindrigare inre betydelse. Det kan ha sin förklaring i den tredje aspekten som hänger 

nära samman med den föregående och handlar om i vilken aktuell livsperiod (ålder och 

livsfas) (a. a. s. 16) som den drabbade befinner sig i då krisen inträffar. Rick och Paul var 

unga; 27 respektive 29 år, då de fick sina besked. De övriga var 36 år (Kaj), 40 år (Bertil) och 

45 år (Ursula). Den fjärde aspekten handlar om vilket socialt stöd (exempelvis av familj) man 

har i krisen. Fyra av de intervjuade beskriver att de fått stöd och engagemang i sin kris av 

närstående och anhöriga.  

 

Krisens förlopp, säger Cullberg (1992, s. 141) är förvånansvärt enhetligt. Det tycks vara fallet 

även för de intervjuade i denna studie, med undantag av Ursula vars reaktioner (så som hon 

beskriver dem) inte lika tydligt kan härledas till ett sådant förlopp. De övriga 

intervjupersonerna ger emellertid tämligen likartade beskrivningar av hur de reagerade vid 

beskedet i chockfasen och i den därpå följande reaktionsfasen:  

  
 -  …jag  fick jag nästan döva ner mig själv  angående det här… 
 
 - ….så det bästa jag kunde komma på var att hålla det ifrån mig så länge som möjligt... 
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 -… jag tänkte inte så mycket på hivet,  jag var så engagerad i hennes graviditet.. 
 
 - …jag försökte skjuta bort det, men det tog ett bra tag innan det gick att göra…. 
 
 

Men enligt Cullberg så är även ytlig oberördhet en möjlig reaktion i en kris (a. a. s. 143) , 

vilket i så fall  skulle kunna stämma på  Ursulas omedelbara reaktion ;  

  
 - …jag brydde mig inte,  jag hade så många andra problem då…  
  
Gemensamt för samtliga intervjupersoner är dock att de alla på ett eller annat sätt försöker 

förneka eller förtränga det inträffade i chock- och reaktionsfaserna. I bearbetningsfasen som 

följer därefter, börjar den drabbade efter hand att acceptera vad som hänt och att ställa in sig 

på att livet kommer att förändras (a. a. s.152).  Beskedet om hiv-smittan har förändrat livet för 

samtliga intervjuade; för tre av dem har det haft en positiv effekt, medan de övriga två 

beskriver att dörrarna till ett bättre liv nu för alltid har stängts. Kübler-Ross (1988) som bl.a. 

inspirerat Cullberg, benämner de olika faser en patient med en allvarlig diagnos genomgår 

som ”döendets stadier”. Dessa stadier är förnekande och isolering, vrede, köpslående, 

depression och accepterande. En möjlig tolkning kan vara att de två personer som ”har gett 

upp”, inte på egen hand har klarat att gå vidare till  bearbetningsfasen, utan  fastnat i 

köpslående och depression i ”döendet stadier”. Avslutningsvis kan tilläggas att 

nyorienteringsfasen inte är utan problem för någon som fått en svår diagnos (Gyllenskiöld, 

1976). Vid varje provtillfälle eller ”ohälsoutbrott” (förf. uttryck) så kan krisen aktualiseras 

igen.  Detta beskrivs av samtliga intervjuade då de talar om hur viktiga ”värdena” är för den 

upplevda hälsan. Ursula beskriver den känslan med orden ”ok, jag är grön” då värdena ligger 

på en tillfredsställande nivå. I min tolkning har jag gått från de individuella reaktionerna på 

hiv-beskedet till de generella aspekterna på vad som definierar en kris och sedan tillbaka igen 

till individnivån, enligt den hermeneutiska tolkningsmodellen. 

 
Analys av Tema 2  
 

För tolkningen av tema två, som handlar om existentiella frågor, drivkraft och 

copingstrategier, är det existentialistiska perspektivet självskrivet, men också vissa delar av 

det salutogenetiska perspektivet i  Antonovskys modell (1991). Jag konstaterar att av de tre 

personer som beskriver en positiv förändring, uppger två att sjukdomen fört dem längre från 

döden, medan den tredje uttrycker hopp om framtiden, utan att göra en sådan bedömning.  
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De två som beskriver att livet förändrats till det sämre, menar att sjukdomen istället fört dem 

närmare döden. Hur låter sig denna skillnad bäst förstås på en generell nivå? Enligt Frankl 

(1986) så hittar man de viktigaste orsakerna till människors olika förmåga att klara livets 

svårigheter i de existentiella frågorna (a. a. s. 110). Den primära drivkraften hos alla 

människor är att försöka finna en mening i livet (”vilja till mening”) och de som lyckas med 

detta klarar påfrestningar i livet bäst, menar Frankl. Hur stämmer detta på de fem 

intervjupersonerna? De tre intervjupersoner som ger uttryck för att livet i något avseende 

blivit bättre eller öppnat nya möjligheter efter hiv-diagnosen, beskriver på olika sätt att de ser 

en mening i det som väntar. Bertil vill se sin son växa upp och har målet att sluta med 

narkotika och att försöka värna om det han har. Kaj beskriver att han står vid ett vägskäl och 

ger uttryck för att han kan välja ett annat liv. Han beskriver också att han vill ”vara mer 

pappa” åt sin dotter. Ursulas främsta önskan är att få leva med den hon älskar, i en trygg och 

sund miljö.  Det tycks som Frankls teorier om förmågan att se en mening i sin livssituation 

som avgörande för hur man hanterar sitt (ofrånkomliga) öde, stämmer på intervjupersonerna i 

denna studie. 

 

Enligt Antonovsky  är det avgörande för hur väl man lyckas möta motgångar 

(copingförmåga) i vilken grad  en person kan se det inträffade som begripligt, hanterbart och 

meningsfullt (KASAM ) (Antonovsky, 1991, s. 38).  För att försöka förstå hur de fem 

intervjupersonerna lyckats med detta, har jag valt att utgå från hur de beskriver sin upplevelse 

av  hiv-beskedet och sin syn på livet därefter.  Även om beskedet innebar en chock för två av 

de intervjuade, så ger samtliga intervjupersoner uttryck för att diagnosen ändå är begriplig, 

eftersom ingen av dem helt har undvikit smittrisken. Sjukdomen är dock hanterbar och 

meningsfull endast för tre av intervjupersonerna.  

 

De övriga två säger   
 

 - ” alla vägar är mer stängda liksom…då är ju allt kört…då finns det ingen återvändo” och   

 

 - ”det var bara att fortsätta då, den tid man har kvar…då gav  man definitivt upp s a s, till att 

 bryta det liksom”.  

 

För dem är sjukdomen, även om den är begriplig, varken hanterbar eller meningsfull. En 

tolkning med stöd av Antonovskys tes  tycks således ge samma resultat som med Frankls. 
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Analys av Tema 3 
 
I analysen av Tema 3 har ett teoretiskt upplevelseperspektiv använts. Detta tema handlar 

främst om hur de intervjuade beskriver och upplever sig själva och sin aktuella livssituation 

som hivsmittad i kriminalvården.  I analysen har jag begränsat mig till att undersöka 

förekomsten och betydelsen av Personliga konstruktioner, samt ett par exempel på Reflexiv 

medvetenhet (Stevens, 1998) hos de enskilda intervjupersonerna.  

 

En genomgång av intervjusvaren visar att det både på och mellan raderna finns ett antal 

exempel på personliga konstruktioner (Stevens, 1998, Hydén, 2000)). Den definition som 

Stevens hänvisar till, bygger på Kellys definition om en ”referensaxel som utformats…för att 

etablera en personlig inställning eller inriktning gentemot de olika skeenden en individ ställs 

inför”(Kelly i a. a. s. 179 - 180). Nedan följer en sammanställning av de mest framträdande 

konstruktionerna, med en notering om hur många som i något avseende delar dessa. I 

analysen har jag utgått från individuella exempel på  ”personliga konstruktioner” och försökt 

att tolka dem med hjälp av den ”stegteknik” som Stevens beskriver (Stevens, a. a. s. 181), för 

att sedan applicera tolkningen på gruppen i sin helhet. Den positiva polen (den man framhåller 

som positiv eller identifierar sig med i exemplet) står till vänster.  

 
rövare – normala (1) 
ärlig – oärlig (angående hiv) (4) 
inkluderad  – exkluderad (4) 
lojal –  illojal (3) 
bli smittad – smitta (3) 
luras – Lurad (2) 
hålla löfte – svika löfte (2) 
oskuld – Skuld (1) 
ha kontroll –  bli kontrollerad (5) 
bra värden –  dåliga värden (5) 
förbunden – Svikare (5) 
rättvis – Orättvis (3) 
stark – Svag (1) 
utnyttja – bli utnyttjad (1) 

 

Konstruktionerna är emellanåt paradoxala och ”härbärgerar” ett antal dilemman. För att förstå 

hur det hänger ihop, får man leta efter de centrala konstruktionerna som är överordnade och 

därmed värderas högre (a. a. s. 181). Till exempel, så handlar flera av konstruktionerna om 

hiv och ärlighet. När de intervjuade berättar om hur och när de blev smittade, uttrycker alla 

utom en  besvikelse över att andra inte var ärliga och berättade att de var smittade. 
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Samma personer valde dock själva att i inledningsskedet inte berätta om sin smitta, eftersom 

de alla upplevt att ha blivit utstötta eller på annat sätt illa bemötta då de gjort det. Att inte bli 

utstött (exkluderad) väger således tyngre än att vara ärlig för dessa fyra.  Ett exempel på att 

ärlighet i vissa sammanhang dock tillmäts ett högt värde, är konstruktionen som handlar om 

att hålla eller svika ett löfte. En av intervjupersonerna har lovat sitt barns mor att aldrig ge sig 

till känna. Ett sådant löfte var kanske rimligt för intervjupersonen när han var ung och frisk, 

men med tanke på den situation som han befinner sig i vid intervjutillfället, kan löftet snarare 

liknas vid en boja (”det är klart jag förbannar mig själv många gånger att jag gav det där 

löftet” ). Intervjupersonen menar dock att ”ett löfte är ett löfte” och inget att göra åt. Samtliga 

intervjuade uttrycker sin antipati mot ”svikare”, de som inte ”står kvar” efter det att de fått 

veta att intervjupersonen är hiv-smittad.   

 

Under tema tre beskriver samtliga intervjuade att de blivit mycket dåligt bemötta, fyra av dem 

såväl i som utanför kriminalvården. De beskriver att de blivit orättvist behandlade av 

myndigheter och att de uppfattat att detta har berott på hiv-smittan.  

 

Mellan raderna tycker jag mig se att de intervjuade hellre ser sig som offer för smitta, än som 

förmedlare av smitta (t.ex. i citatet från Rick, där han försöker beskriva hur och när han blev 

smittad). Samtliga intervjupersoner uttrycker att de hellre vill ha kontroll över sina liv, än att 

bli kontrollerade. Man kan därför undra hur det kommer sig att de med upprepad frekvens 

hamnar i kriminalvården, där kontrollen över deras tillvaro är maximal? Det kan synas 

motsägelsefullt, men tre av intervjupersonerna har också uttryckt att fängelsevistelserna är bra 

för deras hälsa. Den övergripande konstruktionen skulle då kunna vara; bra värden – dåliga 

värden och i sista hand;  god hälsa – dålig hälsa. Kaj uttrycker en medvetenhet om detta 

(Stevens, s. 203) när han spekulerar över om det är av självbevarelsedrift som han åker in ”så 

fort som han gör”.  De övriga två är dock entydigt avståndstagande till kriminalvården, så för 

deras del ger konstruktionerna (så vitt jag kan bedöma) inte tillräcklig förklaring.  

 

Den reflexiva förmågan  gör det möjligt för oss människor att se alternativ, föreställa oss 

framtiden och att reflektera över hur andra uppfattar oss  (Stevens, 1998). Den reflexiva 

förmågan är en förutsättning för att kunna fatta beslut som kan leda till önskvärda 

förändringar i livet. Tre personer uttrycker en önskan om ett annat liv, medan två personer 

inte ser några möjligheter till förändring. Tidigare har detta diskuterats utifrån Frankls och 

Antonovskys modeller.  
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Det reflexiva medvetandet leder till frågor om framtiden och därmed också om livets mening 

och slut. Därmed är frågan om tiden av stor vikt. Tre personer uttrycker på olika sätt att tiden 

krympt väsentligt efter hiv-diagnosen. En av dem har trots det en tro på framtiden, kanske 

p.g.a. att han blev pappa strax efter han fick sin hiv-diagnos.  De andra två var 27 respektive 

29 år, då de fick sina diagnoser och beskriver båda  att detta för alltid stängde dörrar, som 

tidigare stått öppna. Stevens menar att tidsupplevelsen är särskilt svår då man ”utestängs från 

vardagens flöde” som exempelvis vid en fängelsevistelse (Stevens, 1998, s. 208). 

 

Slutligen kan en diskussion om val och beslut och ”den fria viljan” vara av intresse i 

sammanhanget. Stevens hävdar att autonomi är ett bättre begrepp än fri vilja, eftersom viljan  

oftast är skenbart fri. Viljan är beroende inte bara av den reflexiva förmågan, utan också av 

den kulturella ram som omger oss. Stevens gör i mitt tycke en träffande jämförelse mellan den 

fria viljan och språket; ”Vi är beroende av vårt biologiska arv och vårt sociala sammanhang 

då vi uttrycker oss, biologiska processer, den sociala omgivningen, samt tidiga omedvetna 

känslor vi upplevt i barndomen” (s. 217). Min tolkning av Stevens syn på den fria viljan, är att 

den sällan är så fri som man vill tro ens med de bästa förutsättningar och för dem med sämre 

förutsättningar ytterligare beskuren. Med stöd av Stevens kan det således diskuteras i vilken 

mån det finns en frihet att välja ett alternativt liv för Paul och Rick.  

 

Helhetsanalys 
 

Här följer en sammanfattande helhetsanalys av de tre teman som presenterats i denna studie. 

Som verktyg har jag använt mig av fyra olika analysredskap eller teoretiska perspektiv. 

Gemensamt för dessa är att de sammantaget kan bidra till en ökad kunskap om de intervjuades 

upplevelse av sin situation. Jag har tillämpat den hermeneutiska tolkningsmodellen och 

försökt att gå från delarna/individerna till helheten/gruppen och tillbaka igen. Tankar känslor 

och reaktioner kring beskedet om hiv-smittan och synen på sjukdomen tolkas huvudsakligen 

genom ett kristeoretiskt perspektiv (Cullberg, 1992). Fyra av de fem intervjupersonerna 

beskriver beskedet om smittan som en traumatisk kris, trots att två av dem inte var helt 

oförberedda på det och trots att ingen av dem vidtagit åtgärder som hade kunnat förhindra 

smittan.  För den femte personen som medvetet utsatt sig för känd smitta, kan krisen inte 

beskrivas som traumatisk, men inte heller som en livskris eller utvecklingskris. Någon 

lämplig definition med hjälp av Cullbergs teorier kan jag inte finna.  
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Handlingen att medvetet utsätta sig för livsfarlig smitta, kanske kan liknas mer vid en 

manifestation (ett kärleksbevis?) än vid något annat. Vad det gäller krisens förlopp så beskrivs 

det som tämligen likartat för tre av de intervjuade som samtliga uppger att de nu i något 

avseende blickar framåt och ser positivt på framtiden (nyorienteringsfasen). De övriga två 

förmedlar att de inte har accepterat situationen och beskriver en total uppgivenhet, trots att de 

varit smittade under relativt  lång tid; fyra  respektive sex år.  En orsak kan vara att dessa två 

personer drabbades av sjukdomen relativt tidigt i sin livsfas (27, resp. 29 år) och därför 

sannolikt går ett ”förlorat föräldraskap” till mötes i framtiden. Sjukdomen kan därmed sägas 

ha en tyngre inre privat betydelse (Cullberg, 1992, s. 16) för dessa två personer. Cullberg 

betonar de sociala förutsättningarnas betydelse i den individuella krishanteringen. På frågan 

om de anhörigas betydelse, varierar svaren från ett knappt hörbart ”det funkar bra” till en 

entusiastisk beskrivning av alla närstående som stöttar och väntar. Support från närstående 

beskrivs som mycket viktig av dem som har det. Sammantaget väcker tolkningen utifrån ett 

kristeoretiskt perspektiv en för mig avgörande  frågeställning. Cullberg (1996) säger att 

sakkunnig hjälp kan behövas i vissa fall, för att den krisdrabbade ska kunna gå från 

bearbetningsfasen till nyorienteringsfasen (a. a. s. 152). Frågan är hur sådana stödinsatser ska 

kunna förmedlas om de inte efterfrågas?  

 

I analysen av de existentiella frågor som aktualiseras genom hiv-diagnosen, är frågan om en 

förändrad syn på livet central. Samtliga intervjuade har förändrat sin livssyn, tre personer till 

det bättre och två till det sämre. De som fått en mer positiv livssyn, beskriver att de uppskattar 

livet bättre nu än tidigare. Två av dessa anser paradoxalt nog att de fått ett längre liv genom 

hiv-smittan. Enligt Frankl (1986) beror skillnaden i förmåga att bära motgångar främst på om 

man (i varje givet ögonblick) kan se en mening i sitt liv. De tre som ser positivt på livet, 

beskriver att de ser en sådan mening.  Enligt Antonovsky (1991), så är förmågan att möta 

motgångar en konsekvens av om man kan se det inträffade som begripligt, hanterbart och 

meningsfullt. Samtliga intervjupersoner kan se på sjukdomen som begriplig – ingen har 

skyddat sig mot smittan - men hanterbar och meningsfull är den bara för de tre personer som 

har en positiv livssyn. 

 

Frågan om hur de intervjuade upplever och beskriver sig själva, hänger nära samman med hur 

de blir bemötta av andra, i och utanför kriminalvården. De intervjuades identitet och självbild 

speglas enligt Stevens (1998) bl. a. genom personliga konstruktioner och reflexiv 

medvetenhet. De konstruktioner som framträder i intervjumaterialet, handlar till stor del om 

 
 

76



att inte bli exkluderad och ”hamna utanför” det sammanhang där man känner sig hemma. 

Lojalitet och ärlighet värderas högt, men om man själv riskerar att uteslutas (exempelvis p.g.a. 

hiv-diagnosen) så är man beredd till omprövning för egen del.  Frågan om kontroll är 

problematisk: å ena sidan vill alla ha kontroll över sina liv, å andra sidan försätter de sig 

återkommande i en situation där kontrollen är över dem är maximal. Konstruktionerna som 

handlar om att hellre luras än bli lurad, att hellre utnyttja än bli utnyttjad (etc.) kan möjligen 

tolkas som en strategi för att i någon mån behålla kontrollen, i en för övrigt totalt kontrollerad 

situation. Den reflexiva förmågan (Stevens, 1998) innebär möjligheter att föreställa sig 

alternativ till det liv man lever. Den fria viljan (att t.ex. välja ett liv utan risk att hamna i 

fängelse, förf. anm.) är  oftast skenbar, menar Stevens. Han gör en jämförelse med språket, 

som utvecklats i den kultur man lever och som inte låter sig framtvingas på befallning. Det är 

en pedagogisk jämförelse som jag tycker är användbar i sammanhanget.  

 

Analys  utifrån ett hälsoteoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt tolkas samtliga teman i relevanta delar utifrån ett hälsoteoretiskt  perspektiv. 

Syftet är att försöka förstå vilka komponenter eller krafter som kan påverka en rörelse mot en 

mer positiv hälsoupplevelse. Den objektiva sjukdomsbilden är att de fem intervjupersonerna 

har varit hivsmittade i mellan tre och sex år. Två personer i tre år och de övriga i fyra, fem, 

respektive sex år.  Hur beskriver de intervjuade sitt hälsotillstånd och vilka faktorer väger de 

själva in i sin hälsoupplevelse?  Vilka krafter drar mot hälsa och vilka drar mot ohälsa? 

(Antonovsky, 1991).  Vilka komponenter får intervjupersonerna att  placera sig nära den övre 

axeln (upplevd hälsa) i Hälsokorset (Eriksson, 1984)  och vilka komponenter placerar dem på 

den motsatta axeln, vid minuspolen på upplevd ohälsa?   Allardt (1975) hävdar att tre (lika 

viktiga) behov; att ha, att älska och att vara,  måste vara tillgodosedda för att man ska känna 

välbefinnande i livet.  I analysen av Tema 2 har Antonovskys teorier redan tillämpats i fråga 

om intervjupersonernas copingförmåga, vilken visade att tre av dem kunde hantera sjukdomen 

på ett för dem acceptabelt sätt. Detta ger dock inte hela bilden av hur intervjupersonerna 

faktiskt mår eller hur de upplever sin hälsa. Hur sjuka de är rent objektivt, är dock inte 

relevant för denna studie . 

 

Komponenter som bidrar till en positiv eller negativ upplevelse av hälsan 

Eftersom jag inte ställt frågan om hur intervjupersonerna ser på sin hälsa på ett sådant sätt att 

jag kunnat gradera svaren, så utgår jag i analysen  istället från i vilken grad de enskilda 

personerna beskriver sin livssituation som positiv eller negativ.  
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Som tidigare nämnts förlitar sig intervjupersonerna mycket på sina värden när de beskriver sin 

hälsa. Alla fem beskriver (minst en gång, men oftast fler) att de har ”mycket bra värden” och 

att de därför känner sig lugna. Samtidigt beskriver flera av dem ohälsa (t.ex. hjärtsvikt, 

lunginflammationer, psoriasis, diabetes, astma, allergi, reumatism och psykiska problem) som 

i vissa fall kraftigt begränsar funktionsförmågan eller livsrummet. Med utgångspunkt från 

Katie Erikssons hälsokors, tycks det som om objektiva data (under förutsättning att de är 

fördelaktiga) för den dominerande sjukdomen (förf. uttryck) tar överhanden när de intervjuade 

placerar sig på axeln upplevd hälsa - upplevd ohälsa.  

 

Med utgångspunkt från Allardts teorier, förefaller de tre personer som beskriver att de har en 

partner, barn eller barnbarn som väntar, att ”må bättre”, dvs. de beskriver sin livssituation på 

ett mer positivt sätt (se inledningen ovan). ”Att älska” tycks därmed vara en komponent som 

bidrar till en mer positiv hälsoupplevelse i denna begränsade målgrupp. Tre av 

intervjupersonerna beskriver något om behovet av ”att ha” och då i termer av att detta bäst 

tillgodoses i kriminalvården (”…du har mat, du har bostad, du har tv, arbete, det har du fan 

inte ute!”) vilket gör denna variabel mindre intressant i den meningen att den är likartad för 

samtliga intervjupersoner. Behovet ”att vara” definieras bäst enligt Allardt av hur man 

placerar sig på en skala mellan utbytbar  och oersättlig. I kriminalvården är man per 

definition utbytbar; man är intagen på en plats i ett system, som man ska lämna så fort som 

möjligt.  Ju fler band man har till personer utanför kriminalvården i egenskap av den unika 

person man är (son, dotter, mor, far, syster, bror etc.), desto fler möjligheter finns det  att vara 

oersättlig. Naturligt nog är de tre personer som beskriver flera väntande anhöriga, i den 

meningen mer oersättliga. De beskriver också sin livssituation som mer positiv.  

 

Att samtalet som verktyg kan bidra till en rörelse mot den mer hälsosamma polen enligt 

Antonovskys modell, beskrivs av tre intervjupersoner.  Det handlar om att komma vidare i 

processen (Cullberg, 1992):   

- …så länge man har den  tanken i huvudet så kommer den aldrig att försvinna förn´s  jag 
 pratar om den,  för då släpper den biten och jag kan gå vidare till nästa steg. 
  

-  …man kan inte samla på sig hur mycket som helst, den här ryggsäcken rymmer inte hur 
 mycket som helst… 
  

-… men så fort vi kommer in på det här andra (hiv-smittan) så har jag en jävla förmåga att 
 strula till det…men varje gång så kommer vi faktiskt litet längre. 
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Det goda samtalet tycks kunna bidra till att intervjupersonen förmår att gå vidare i processen,   

får möjlighet att  lämpa av sig oro och ångest, samt få  bekräftelse och stöd  på sina egna  

villkor. Bemötanden från omgivningen som bygger på okunskap eller otydlighet (som t.ex. 

överdriven rädsla för att bli smittad eller oklara besked från sjukvården) tycks istället bidra till 

att öka känslan av ohälsa. Reaktioner som förstärker den hivsmittades identitet som sjuk kan 

också bidra till en mer negativ hälsoupplevelse. Som exempel kan nämnas den läkare  som  

lämnade hiv-beskedet till en av intervjupersonerna och omedelbart (i all välmening) föreslog 

honom en plats på sjukavdelningen. Fördomar om hur sjukdomen smittar (som ofta tar sig 

uttryck i ett otrevligt bemötande) beskrivs av samtliga intervjupersoner som kränkande och 

något som kan ge upphov till känslor av skuld. Skuldkänslor bidrar inte till en rörelse mot en 

positiv livssyn utan snarast till motsatsen (Konarski - Svensson, 1997). En av de intervjuade 

säger att myndigheterna fått honom ”att känna sig så skitig som människa”. Ett respektfullt 

bemötande i ord och handling, bidrar till känslor som påverkar rörelsen mot en mer positiv 

hälsoupplevelse; ”…typ som på sjukhus…jag fick en enorm uppställning senast. Jag blev helt 

chockad! ”  Beröring, beskrivs också som en mycket positiv upplevelse av en person. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att faktorer som beskrivs främja en positiv hälsoupplevelse hos 

intervjupersonerna är utslagsgivande för dem som har  anhöriga eller närstående som väntar, 

samt för dem som (därigenom) har fler oersättliga roller. Objektiva data som ”bra värden” 

innebär för samtliga intervjupersoner en mer positiv hälsoupplevelse, även om andra 

sjukdomar är aktuella. Det goda samtalet, beskrivs av flera intervjupersoner som en viktig 

komponent för att komma vidare i krisförloppet (Cullberg, 1992). Slutligen är bemötandet 

från omgivningen av stor betydelse för hälsoupplevelsen hos de intervjuade.   

 

7. Diskussion 
Fokus för den här studien har varit frågeställningen om hur ett mindre urval av hivsmittade 

narkomaner i föremål för kriminalvård, beskriver sina tankar och känslor kring sin sjukdom 

och sin livssituation. I det här kapitlet redovisas en sammanfattning av studiens resultat och 

besvarande av frågeställningen med utgångspunkt från de tre teman som legat till grund för 

intervjuerna.  Därefter kommer resultatet diskuteras utifrån de teoretiska perspektiv som 

använts vid analysen och kopplingar göras till tidigare forskning inom området. I 

metodkommentaren diskuteras validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och samt en del övriga 

metodfrågor.  Slutligen ges förslag till fortsatt forskning. 
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     Resultatbild och besvarande av frågeställning 

 
Tankar, känslor och reaktioner kring hiv-diagnosen. 

Fyra av de fem intervjupersonerna beskriver reaktioner som tyder på att de drabbades av en 

traumatisk kris i samband med hiv-diagnosen. De berättar om reaktioner av förnekelse och 

förträngning även lång tid efter det svåra beskedet.  De delar också känslor av besvikelse och 

ilska över hur beskedet lämnades till dem. Någon beskriver hur provresultatet förhalades, men 

när beskedet väl kom så var det brutalt och levererades ”rätt upp och ner”. För den femte 

personen som medvetet utsatt sig för känd smitta, finns inget  som tyder på att beskedet 

innebar en kris, utan snarare att det blev  en bekräftelse på något hon redan visste. Ingen av de 

intervjuade vet exakt när de blivit smittade, men med hjälp av efterhandkonstruktioner kan 

fyra personer härleda smittan från någon annan, medan den femte har sin utgångspunkt i att 

han själv fört smittan vidare till någon. Synen på sjukdomen varierar, för två personer 

relateras den till någon form av process; en stege man klättrar på, eller en faktor som startat en 

process; ”något som gror inom mig”.  Två personer ser på sjukdomen som en förlorad kamp. 

Den ena känner sig besegrad på mållinjen; ”jag trodde jag vunnit men då fick jag det här 

nackslaget” medan den andra lagt ner sina vapen; ”då gav man definitivt upp”.  En av dem 

beskriver hur han i alla år kunnat kontrollera sitt missbruk utan en enda överdos, vilket gett 

honom en känsla av oövervinnlighet som nu raserats genom sjukdomen.  Den femte personen 

beskriver sin hiv-smitta som en sjukdom bland andra och tillmäter den inte någon 

livsavgörande betydelse i negativ mening, snarare tvärtom. Hon menar att fängelsevistelserna 

och sjukdomen i stället förlängt hennes liv, eftersom det inneburit hälsosamma avbrott i 

alkoholmissbruket. Två personer är öppna om sin hiv-smitta, medan de tre övriga helst inte är 

det, eftersom det vanligtvis resulterat i otrevligt bemötande från omvärlden.  Två av de 

intervjuade beskriver att det varit väldigt svårt att berätta om smittan för de anhöriga, den ena 

personen samlade sig ett helt år innan han klarade av att berätta det för sin mor. Alla 

intervjupersoner har stor tilltro till sina provvärden; så länge de är bra känner man sig lugn, 

trots berättelser om uppenbara fysiska hälsoproblem av olika slag. 

 

Existentiella frågor, drivkraft  och copingstrategier.  

Samtliga av de intervjuade har förändrat sin syn på livet efter hiv-beskedet, för tre av dem till 

det bättre; dels genom att livet fått en rikare innebörd och dels genom att döden (för två av 

dessa) kommit längre bort (”annars hade jag varit död nu”). Samma personer ser på 

framtiden med tillförsikt, med olika infallsvinklar, men alla med ett visst hopp.   
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För de övriga två har livet förändrats till det sämre, eftersom de uppfattar att döden kommit 

närmare och att det förkortade livsperspektivet omöjliggjort alla planer att bryta det 

nuvarande livsmönstret.  Vad får intervjupersonerna att orka gå vidare? Två intervjupersoner 

talar om en inre kraft;  ”livsglädje” eller ”egen kraft” och tre personer menar att de anhöriga 

utgör en viktig drivkraft. En person anser att vännerna förmedlar den viktigaste kraften och en 

person ser pengar som den enda viktiga drivkraften i livet, som ett medel för att ”inte må 

dåligt”. De anhöriga som lyfts fram i intervjuerna är viktiga även på andra sätt. De är 

pålitliga, stödjande och lojala och beskrivs som själva navet i tillvaron. Men anhöriga kan 

också innebära bekymmer. Två av de intervjuade har barn som de av olika skäl aldrig har 

träffat. En av dem beskriver detta som ett dilemma, som kommit att cementeras genom 

sjukdomen. De intervjuade har olika strategier för att hantera sin situation. Tre personer 

beskriver strategier som handlar om att ha imaginär eller reell kontroll. En person låtsas att 

vakterna egentligen är servicepersonal, en annan försöker skaffa sig en position (”tar på sig 

en rustning”), som ger fördelar och kontroll. Den tredje kontrollerar sina tankar och tvingar 

sig att inte tänka på de anhöriga i vardagen. En person klarar tillvaron med hjälp av humor, 

men då tankarna blir för tunga söker han samtalsstöd; ”då måste man faktiskt ha någon att 

prata med”. Den femte personen beskriver sin strategi i termer av ”flykt”. Han flyr 

bokstavligen landet då han är i frihet och flyr helst mentalt undan andra svårigheter om han 

kan; ”jag brukar alltid smita emellan…det har alltid varit så”.  

 

Bemötande i och utanför kriminalvården  

Samtliga intervjupersoner känner sig i första hand som fånge och inte som patient. Tre av dem 

menar dock att det är positivt för deras hälsa att vistats i kriminalvården eftersom det innebär 

regelbundna tider och avbrott i missbruket. Att själv kunna kontrollera sin sjukvård är viktigt 

för tre av intervjupersonerna. En av dem anser att han kan göra det, medan de övriga två 

tycker att kontrollen tagits ifrån dem, med negativa konsekvenser som följd. Av de övriga två, 

är en nöjd med att få hjälp med bokningar  och liknande, medan den andra anser att det 

viktigaste är att få ärliga och tydliga besked om sin sjukdom. Flera personer beskriver 

otydliga medicinska besked som påfrestande för den mentala hälsan; ”Jag blir lättirriterad 

när jag går och funderar på provsvar ´ vad menar de med det och det´?”.  Påfrestande är 

också de upplevelser av kränkande slag som fyra av fem intervjupersoner har erfarenhet av 

från kriminalvårdens personal. Någon menar att förnedringen är avsiktlig och en annan menar 

att han fått ytterligare bestraffning p.g.a. hiv-smittan, i form av indragna permissioner och 

liknande. Alla utom en har också upplevt kränkningar från andra intagna.  
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För en person var dessa så svåra att han hellre väljer att sitta isolerad än att vistas tillsammans 

med andra. Flera menar att det i många fall beror på okunskap, både hos personal och 

medintagna, men anser att man borde kunna förvänta sig adekvat kunskap hos personalen om 

hur hiv smittar. En person tar själv ansvar för att ingen ska prata bakom ryggen på honom och 

är därför t.ex. alltid noga med att ha ett vittne som kontrollerar att han rengör sina sprutor 

ordentligt. Samtliga intervjupersoner har också upplevt dåligt bemötande utanför 

kriminalvården, av ”kompisar” och bekanta, men också från myndigheter av olika slag. Men 

det finns också exempel på motsatsen. Särskilt positivt beskrivs bemötandet från 

sjukvårdspersonal, såväl inom som utanför kriminalvården. 

 

Sammanfattande tolkning av resultatbilden utifrån tillämpade teorier  

Jag har valt att använda ett multidimensionellt teoretiskt perspektiv för att detta enligt min 

mening bäst kan belysa den komplexa bild som frågeställningen genererar. Enligt Cullbergs 

kristeoretiska perspektiv (1992) definieras en traumatisk kris som ”en plötslig svår yttre 

påfrestning som innebär ett hot mot ens fysiska existens, sociala identitet och trygghet eller 

mot ens grundläggande möjligheter till tillfredställelse i tillvaron” (a. a. s. 15) . I studien 

beskriver fyra av de fem intervjupersonerna reaktioner (chock, regression, förnekelse och 

undertryckande) som visar att beskedet om hiv-diagnosen innebar en traumatisk kris för dem.  

För den femte personen är sjukdomen snarare förväntad, eftersom hon medvetet utsatt sig för 

känd smitta. Även i detta fall beskrivs dock reaktioner av ytlig oberördhet (a. a. s. 143) och 

förnekelse (a. a. s. 145) som tyder på att  det ändå inte helt kan uteslutas att det handlat om en 

kris, om än inte av traumatiskt slag. Tre av intervjupersonerna ger beskrivningar av 

framtidstro och förhoppningar, vilket jag tolkar som att de passerat krisens alla föregående 

stadier och befinner sig i nyorienteringsfasen. Två av dem saknar framtidstro och säger att de 

p.g.a. hiv-smittan definitivt givit upp alla förhoppningar om ett bättre liv. Min tolkning är att 

för dessa två personer som båda var unga då de smittades, har sjukdomen en svårare personlig 

innebörd (a. a. s. 16) och att de därför inte förmått att bearbeta krisen på egen hand. Cullberg 

menar att sakkunnig hjälp i sådana fall är nödvändig för att individen ska komma vidare (a. a. 

s. 152) och kunna orientera sig mot framtiden. I intervjuerna framkommer varken att de fått, 

eller efterfrågat sådan hjälp, vilket kan förklara att de inte lyckas blicka framåt trots att de 

varit smittade i fyra respektive sex år.   
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Med hjälp av ett existentialistiskt perspektiv vill jag undersöka intervjupersonernas syn på liv 

och död, meningen med livet och hur de hanterar sin situation.  Frankl (1986) hävdar att den 

viktigaste motståndskraften ligger i förmågan att finna en mening i sitt liv i varje givet 

ögonblick. De tre som har kommit igenom krisen och blickar framåt, beskriver att de ser en 

mening i det som väntar. Antonovsky (1991) menar att förklaringen i första hand handlar om i 

vilken grad man ser det inträffade som begripligt, hanterbart och meningsfullt (Känsla av 

sammanhang, KASAM). Samtliga intervjupersoner beskriver sjukdomen som begriplig 

eftersom ingen av dem aktivt skyddat sig från att bli smittad, men endast tre personer ger 

uttryck för att de kan hantera sjukdomen och i något avseende se den som meningsfull 

(”annars hade jag varit död nu”).  

 

Hur de intervjuade ser på sig själva och sin situation, har jag velat fånga med hjälp av ett 

teoretiskt upplevelseperspektiv (Stevens, 1998) genom att belysa några personliga 

konstruktioner som kommer till uttryck i intervjuerna, samt genom några exempel på reflexiv 

medvetenhet.  Att inte bli utstött (inkluderad - exkluderad) uttrycks som en övergripande 

konstruktion av fyra personer. För att slippa det, måste man ibland ge avkall på en annan 

viktig konstruktion (ärlig – oärlig) och inte tala om att man är smittad, något som i sin tur kan 

skapa nya problem. Att ha kontroll (ha kontroll – bli kontrollerad) över sina liv anser samtliga 

vara viktigt, men trots det utsätter sig samtliga fem intervjupersoner för återkommande 

fängelsevistelser där kontrollen över dem är maximal. Tre av dem uttrycker att det är bra för 

deras hälsa, vilket kan tolkas som att de hellre vårdar sin hälsa och låter sig kontrolleras, än att 

de undergräver sin hälsa och i den mån det är möjligt, själva kontrollerar sina liv. Det 

förklarar dock inte varför de övriga två återkommer mot sin vilja. Tidsupplevelsen är en 

aspekt som Stevens lyfter fram i det reflexiva medvetandet och som han menar är särskilt svår 

då man som i fängelse ”utestängs från vardagens flöde” (Stevens, 1998, s. 208).  Alla 

intervjupersoner förhåller sig till tiden på ett nytt sätt efter  hiv-diagnosen.  Två personer 

menar att de fått mer tid (längre liv), medan tre personer anser att deras liv har förkortats. En 

av dessa tre personer ser trots det möjligheter att välja ett annat liv, medan de övriga två 

betraktar det krympande livsperspektivet som det definitiva hindret för en livsförändring. Min 

tolkning är att detta kan vara förklaringen till det motsägelsefulla i att  de  två personer som 

tydligast uttrycker sitt hat mot kriminalvården, inte uttalar någon  vilja att förändra sina liv på 

ett sådant sätt att de inte skulle behöva hamna där igen. 

 

 
 

83



Det hälsoteoretiska perspektivet för denna studie har sin utgångspunkt i att hälsan inte kan 

beskrivas som en dikotomi mellan frisk och sjuk, utan som ett kontinuum mellan hälsa och 

ohälsa (Antonovsky 1987, 1991) bestående av flera dimensioner där den upplevda hälsan  

tillmäts ett lika stort värde som den faktiska (Eriksson, 1984) och låter sig  påverkas av 

faktorer som kan uttryckas i termer av ”att ha, att älska och att vara” (Allardt, 1975), samt av 

hur väl man kan hantera (cope) den situation man befinner sig i (Antonovsky, 1991). För de 

intervjuade i denna studie betyder det t.ex. att goda värden på en objektiv skala, bidrar till en 

mer positiv hälsoupplevelse (oavsett faktiskt hälsotillstånd), att de som har familj (sambo 

och/eller barn) beskriver en mer positiv livssituation , samt att de som har fler oersättliga 

roller beskriver sin livssituation som mer positiv. Andra hälsofrämjande faktorer som 

beskrivs av de intervjuade är; samtalsstöd, tydliga och ärliga besked från sjukvårdspersonal, 

kunskap om hiv, möjlighet att själv kontrollera sin sjukvård, ett respektfullt bemötande, 

beröring/närhet och   kontakt med övriga anhöriga och vänner. 

 

Studiens resultat relaterat till tidigare forskning. 

Tidigare forskning visar att ett besked om hiv-smitta innebär en traumatisk kris för de flesta 

som drabbas  (Kübler-Ross  1988,  Månsson & Hilte 1990,  Konarki-Svensson 1990).  I denna 

studie visar fyra av de fem intervjuade reaktioner som tyder på en traumatisk kris. De 

reaktioner som beskrivs är chock, ilska, förnekelse och förträngning -  reaktioner som 

samtliga har  beskrivits   av  bl.a. Kübler-Ross (1988) och  Cullberg (1992). Harding som 

särskilt uppmärksammat situationen för hiv-smittade personer i kriminalvården, beskriver i en 

studie (Strang J. & Stimson, 1990) att han funnit fyra karaktäristiska variationer på besked om 

hiv i denna grupp; försvar, fatalism, skuld och vrede. De fyra personer som i denna studie 

beskrivit en traumatisk kris, reagerar också med ilska och i något fall även med vrede  över 

det sätt som beskedet lämnats på av kriminalvården. Månsson & Hilte (1990) talar om 

reaktionerna hos allmänheten vid epidemins början som ett uttryck för ”moral panik” och 

menar att denna reaktion haft betydelse för hur de drabbade själva ser på sjukdomen. Alla 

intervjupersoner har (i synnerhet i början) mött obehagliga reaktioner från omvärlden (”de 

var helt hysteriska alltså”) då de berättat om sin smitta. De intervjuade i denna studie 

upplever på olika sätt att de står lägst i hiv-hierarkin (”kåkfarare, knarkare och hiv-positiv”), 

vilket också bekräftas i studien Månsson & Hilte (1990), där de homosexuellt smittade 

uttrycker vrede över att ”klumpas ihop med narkomaner och prostituerade, urskillningslöst”  

(1988) och i studien av Gisselsson (1988) där de blodsmittade säger att ”då nämndes vi i 

riskgrupp ihop med de där och det var inget vidare.”  
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Flera studier (Konarski - Svensson, 1990, Månsson & Hilte, 1990, Håkansson & Carlsson, 

1996) styrker också utsagor om skam- och skuldkänslor, som fyra av de intervjuade ger 

uttryck för i detta material. Konarski - Svensson beskriver de blodsmittades syn på sin hiv-

smitta med metaforen ”offret och våldtäktsmannen”, där sjukvården är förövaren. I denna 

studie finns på sina håll liknande beskrivningar som möjligen kan appliceras även på 

kriminalvården; tre av intervjupersonerna har smittats av  hiv i kriminalvården, fyra personer 

har fått sina hiv-besked i kriminalvården och slutligen upplever ett par personer att 

kriminalvården ”lägger beslag” (förf. uttryck) på den dyrbara tid som finns kvar. Det kan inte 

uteslutas att en eller två av de intervjuade i studien, hyser liknande känslor gentemot 

kriminalvården som de blodsmittade gör gentemot sjukvården. Fängelsemiljön är en svår 

miljö att vistas i för alla, men kanske särskilt för dem som är hivsmittade. I intervjuerna 

beskrivs kränkande upplevelser och otrevligt bemötande från såväl personal som andra 

intagna. Detta beskrivs även av Harding (1990) som redovisar att de svåraste upplevelserna 

att bära för den hivsmittade i kriminalvården, är den rädsla som uttrycks av personal, 

medfångar och andra, samt känslan av att vara avvisad av närstående. 

 

I denna studie förekommer flera exempel på att de intervjuade baserar sina privata 

överlevnadsprognoser utifrån en generell kunskap om överlevnad bland hiv-smittade, men i 

den jämförande studien av Pehrson et al (1997) framgår att hiv hos iv-missbrukare kan ha ett 

långsammare förlopp än hos homo- och bisexuella personer. Detta forskningsrön tycker jag 

har försummats i diskussionen om hiv, vilket ytterligare understryker vikten av att varje 

patientgrupp bör följas för sig, samt att prognoser om överlevnadstid bör göras utifrån 

respektive patientgrupp och inte generaliseras.  

  

Metodkommentar 

Den kvalitativa metod som tillämpats i denna studie, har en hermeneutisk forskningsansats, 

vilket innebär att den centrala uppgiften är att tolka de utsagor och texter som framkommer i 

de fem intervjuerna, enligt principen om den hermeneutiska cirkeln, där delarna prövas mot 

helheten och helheten prövas mot delarna (Kvale, 1997). Tolkningsprocessen är i princip en 

oändlig process, som inte upphör förrän man kommit fram till en  rimlig mening, fri från inre 

motsägelser (Kvale, 1997, s. 50). Jag tycker mig i huvudsak ha uppnått en sådan ”rimlig 

mening” och anser därmed att studiens frågeställning är väl besvarad. Det mindre urvalet 

innebär avgörande begränsningar vad gäller studiens generaliserbarhet (Patton, 1990).   
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Man kan anta (men inte säkert veta) att de fem intervjupersonerna kan betraktas som typiska 

fall (Marsh et al., 1978). Det är dock möjligt att erhålla en naturalistisk generalisering av 

kvalitativa data i studier, genom detaljerade beskrivningar (Larsson, 2005, Patton, 1990, 

Marsh et al., 1978). Det innebär att kunskap verbaliseras och att den därmed övergår från 

implicit kunskap till explicit kunskap. Jag har fått detaljrika och täta beskrivningar av hur de 

intervjuade ser på sig själva och sin livssituation. Den interna validiteten kan därmed sägas 

vara god (Patton, 1990). Reliabiliteten, dvs. den grad av tillförlitlighet som studien har i 

termer av forskningsresultatens konsistens, har prövats genom att jag kategoriserat och tolkat 

mitt material vid ett flertal tillfällen ( Kvale, 1997,  Patton, 1990, Larsson i Larsson, Lilja och 

Mannheimer, 2005).  

 

Det omfattande empiriska materialet kan diskuteras. Intervjupersonerna i denna studie tillhör 

en marginaliserad patientgrupp som sällan fått komma till tals och därigenom sannolikt har 

mindre  erfarenhet av att verbalisera känslor och tankar om sin sjukdom inför obekanta 

personer. Det betyder att det  ibland har behövts många ord för att komma fram till ”kärnan” i 

en utsaga.  För att få de täta och informationsrika data som krävs för att uppnå en god intern 

validitet och en naturalistisk generalisering, anser jag därför att de omfattande citaten kan  

motiveras. Jag är dock medveten om att det finns gränser för hur mycket empiriskt material 

som bör redovisas i en kvalitativ studie. Kvale (1997) talar om problemet med 

”tusensidorsfrågan” och menar att tonvikten då bör förskjutas ”från kvantitet till mening” (a. 

a. s. 163). 

 

Frågan om det var nödvändigt med fyra teoretiska perspektiv kan också diskuteras. Fokus för 

min frågeställning har varit hur intervjupersonerna beskriver och upplever sin situation som 

hiv-smittad narkoman i kriminalvården. Stevens (1998) menar att olika teoretiska 

upplevelseperspektiv kan tillämpas i syfte att vinna en ökad förståelse för hur den enskilde 

upplever sin situation. Min uppfattning är att det multiteoretiska perspektivet varit en 

förutsättning för kunna  analysera komplexiteten i den bild som framträder genom 

intervjuerna.  

 

Den goda gestalten gäller studien i huvudsak. Jag tycker mig se ett logiskt mönster i det mesta 

som framträder genom intervjuerna. Tre personer beskriver att livet på flera sätt blivit bättre 

efter hiv-diagnosen, medan det för två personer blivit sämre.  
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Jag har dock några funderingar vad det gäller autenticiteten i det fall där livet inte bara 

beskrivs som bättre, utan i långa stycken som problemfritt. Kanske är denna attityd ett uttryck 

för vad som beskrivs av såväl Cullberg (1992) som Kübler-Ross (1988) angående 

nyorienteringsfasen för dem som drabbats av svår sjukdom; att varje påfrestning under 

sjukdomsförloppet innebär en ny kris som måste bearbetas på nytt. I detta fall var personen 

ifråga relativt nyintagen för första gången på tio år. En alternativ tolkning skulle i så fall 

kunna vara, att den positiva beskrivningen av den aktuella livssituationen, är ett uttryck för 

försvar eller förnekelse i den nyaktualiserade krisen (Cullberg, 1992, s. 145). 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det begränsade urvalet i denna studie, gör att många frågor av intresse i sammanhanget inte 

har kunnat besvaras. Något genusperspektiv på frågeställningen har t.ex. inte kunnat ges. En 

jämförande studie av hiv-smittade kvinnor och män i kriminalvården skulle därför vara av 

intresse för fortsatt forskning.  I denna studie tycks det som om en bearbetning av krisen är 

avgörande för huruvida intervjupersonerna  kan blicka framåt och därmed överväga tankarna 

på ett liv utan droger och kriminalitet. Ett ytterligare förslag till fortsatt forskning är därför en 

longitudinell interventionsstudie, där hiv-smittade i kriminalvården erbjuds krisbearbetning 

och följs under en längre period.  
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     Bil. 1. 

STOCKHOL MS UNIVERSITET  
Institutionen för socialt arbete  
- Socialhögskolan 1991-12-13 

VILL DU MEDVERKA I EN INTERVJU-UNDERSÖKNING OM HIV I KRIMINALVÅRDEN? 

 
 

Det är viktigt att de hiv-positiva på anstalt erbjuds det stöd och den hjälp de bäst behöver. 
För att få veta vad det betyder i praktiken, är det angeläget att de som varit i den 
situationen, själva får komma till tals. Allt för ofta talar man över huvudet på dem som är 
mest berörda. 

 
Jag går en vidareutbildning i socialt arbete vid Stockholms universitet. I utbildningen 
ingår bl.a. ett uppsatsarbete och jag har valt att skriva om hiv-positiva på anstalt. För att 
få information och synpunkter till uppsatsen undrar jag om Du skulle vilja medverka 
genom att ställa upp i en intervju? 

 
Intervjun beräknas ta mellan en och två timmar, är helt anonym och Dina uppgifter 
kommer inte att kunna spåras. Min förhoppning är att med Din hjälp kunna bidra till att 
de hiv-positiva i kriminalvården får sina behov uppmärksammade och tillgodosedda. Om 
Du vill får Du ta del av resultatet när uppsatsen är klar. 

 
 

Om Du är intresserad av att medverka ber jag Dig tala om det för Din 
frivårdsinspektör/övervakare, som sedan kan hjälpa oss att komma i kontakt med 
varandra för att bestämma en lämplig tid. 

Med vänlig hälsning 
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      Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
 
Tema 1: Tankar och känslor kring HIV-diagnosen. 
 
1. Kan du beskriva när du första gången anade att du var hiv- 
smittad? Vad var det som hände? Kan du beskriva hur det kändes? 
Vad gjorde du för att klara av det? 
 
2. Hur fick du beskedet om att du var hiv-smittad? Hur kändes det? 
Vad gjorde du ? 
 
3. Är det ett medvetet val du gjort att vara öppet/dolt hiv- 
positiv på anstalten/häktet? Hur tänkte du i sa fall när du 
bestämde dig för det? Vad fick dig att välja det ena framför det 
andra? 
 
Tema 2: Existentiella frågor, drivkraft  och coping-strategier. 
 
4. Har du ändrat din syn på livet efter vetskapen om hiv-smittan? 
Kan du i så fall beskriva hur? Vilka konsekvenser har det haft för 
dig? 
 
5. Hur önskar du att framtiden skall gestalta sig för dig? 
 
6. Var får du din livskraft från? Kan du beskriva din 
känslomässiga "motor" eller drivkraft? 
 
 
 
Tema 3: Bemötande i  kriminalvården. 
 
7. Kan du beskriva hur situationen var nar du senaste gången anade 
att du skulle bli intagen i kriminalvården. Hur kändes det? Vad 
gjorde du ? 
 
8. Kan du beskriva hur det är att vara i behov av vård och att 
samtidigt vara straffad. Är du fånge eller patient i första hand? 
Hur har det varit tidigare? Hur tror du att det blir i framtiden? 
 
9. Ar det några situationer i kriminalvården som har förorsakat 
starka känslor hos dig? Kan du beskriva någon sådan situation? 
Hur kändes det? Vad gjorde du för att hantera dina känslor? 
Vad är svårast - på vilket sätt? 
 
10. Hur skulle situationen se ut för att passa dina behov som 
straffad och hiv-smittad idag? Vilka andra behov har du idag? 
 
11. Om du på anstalten har behov eller lust att ventilera eller 
förmedla dina tankar, funderingar, frågor eller upplevelser - vad 
kan du göra då? 
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	4. METOD 

