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Abstract

Following the wake of the AIDS-catastrophe in the beginning of the eighties, homosexual 

men or 'men who have sex with men' (MSM) have been barred from donating blood throughout the 

planet. In this thesis I look into the different discourses at play in the context of creating the legal 

framework for blood donation in Sweden. Genealogically tracing the emergence of the category of  

MSM and mapping how the category is brought to use in contemporary negotiations on blood  

safety, I scrutinize how scientific truth is established within blood transfusion practice. I argue that 

the rationality of risk group exclusion is contingent on economical grounds, and that the  

foucauldian concept of biopolitics could productively be used to understand this rationality. In 

particular, the concept of the 'biopolitics of blood' can be employed in order to understand the 

reluctance from the involved actors to acknowledge the heteronormative consequences of the legal  

framework of contemporary blood donation. 

Keywords: blood donations, blood safety, HIV/AIDS policy, genealogy, LGBT rights, feminist 

technoscience, queer theory, biopolitics, heterosexuality, heteronormativity
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Förkortningar

AIDS Förvärvat immunbristsyndrom

FBIS Förbundet Blödarsjuka i Sverige

GRID Gay-Related Immune Deficiency 

HBTQ Homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers

HIV Humant immunbristvirus

LMV Läkemedelsverket

MSM Män som har sex med män

RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter

SFTM Svensk Förening för Transfusionsmedicin

SMI Smittskyddsinstitutet

SoS Socialstyrelsen

SOSFS Socialstyrelsens författningssamling

SWBA Swedish Blood Alliance

Tack

Många har på ett eller annat sätt varit inblandade i arbetet med den här uppsatsen, även om det är jag 

som ansvarar för det som till slut hamnat på de här sidorna. Jag vet inte hur många som engagerat diskuterat  

blodgivning med mig under det senaste halvåret, men utan alla dessa diskussioner och den uppmuntran som 

jag fått genom dem skulle uppsatsen aldrig blivit vad den idag är. Därför skulle jag vilja hävda att uppsatsen 

lika mycket är produkten av en kollektiv som en individuell ansträngning. Tack Mattias, Jens, Kalle, Kinna, 

Klara, Lisa, Klara, Ida, Simon, Jan, Ola, Michaela, David, Gerd, Eric, Hanna, Anna-My, Love, Karin, Hilda,  

Tove, Aida, Jakob, Axel, Frida, Kerstin, Viktor, Gustav, mina kursare, mina kollegor och alla andra som 

förtjänar ett omnämnande här men som jag just nu inte kommer att tänka på. Utan er skulle det inte blivit  

någon uppsats. På riktigt! Tack också till de anställda på Socialstyrelsen som tålmodigt svarat på mina frågor.  

När det kommer till själva skrivandet skulle jag speciellt vilja tacka May-Britt Öhman, Anna Cavallin och  

Therese Leopoldsson som med stöd och kritik följt mig genom skrivprocessen. Tack! Speciellt tack också till  

Tove Ringmar som med kort varsel kom med några avgörande kommentarer mot slutet av processen. 

Avslutningsvis skulle jag vilja tacka min mamma och pappa för deras stöd, samt passa på att nämna den 

fantastiska kvällsunderhållningen i FK Pungpinan utan vilken uppsatsen aldrig skulle blivit klar i tid. Tack! 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

När jag berättar för personer runtomkring mig om uteslutningen av bögar och andra MSM 

från att ge blod i Sverige så blir många förvånade. Va? Är det sant? Fy fan vad sjukt! Kanske är det 

en fråga om vilka jag träffar, och säkerligen är dessa inte representativa för hela befolkningen. Men 

det är tydligt att bilden som de har av Sverige inte stämmer överens med det som jag berättar för 

dem. Sverige är i deras ögon någonting annat: ett rättvist land, eller åtminstone rättvisare, där den 

offentliga diskrimineringen av homosexuella tillhör historieböckerna. Men när det kommer till  

blodgivning så naggas bilden i kanten, ordentligt. Sedan början av åttiotalet utesluts homosexuella 

män permanent från blodgivning eftersom de utgör en ”riskgrupp” vad gäller överföring av obotliga 

virusinfektioner. Under åren har denna riskgrupp artikulerats på en mängd olika sätt, men i 

grunden så är riskgruppslogiken den samma än idag. Men är denna logik, som på många sätt kan 

ses som en följd av paniken kring AIDS-epidemins utbrott i början av 80-talet, en logik som vi bör 

använda oss av än idag? Och är uteslutningen av dessa riskgrupper diskriminerande, eller är de 

adekvata åtgärder för att hindra blodsmitta? Till grund för riskgruppslogiken idag ligger det 

faktum att infektionerna har s.k. fönsterperioder, vilket syftar på den tidsperiod som löper från 

smittotillfället fram tills smittan kan påvisas med tester. Risken som finns med exempelvis HIV är 

att testerna visar negativt trots att blodet i fråga är smittat, och därför måste man vända sig till 

uppskattningar om vem som löper stor risk för att smittas: riskgrupper. 

I den här uppsatsen tittar jag på de konsekvenser som lagstiftningen kring blodgivning har på 

vår uppfattning av män som har sex med män. Jag följer också hur politiker, myndigheter, 

rättighetsorganisationer och experter förhandlar med varandra när de försöker etablera en balans  

mellan å ena sidan en säker, stabil tillgång på blod och å andra sidan ett Sverige fritt från 

diskriminering. I vårt samhälles möte med AIDS sätts olika kontrollmekanismer in som försöker  

begränsa och hantera hotet mot våra liv, men i paniken som infektionen skapat händer också något 

mer: vår förståelse av kroppen, identiteten och sexualiteter förändras. AIDS är skärningspunkten 

för en mängd olika diskurser som inte bara säger något om sjukdom och friskhet, utan också något 

om gränserna som dras däremellan. Man räknar med att cirka 5000 personer lever med HIV i  
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Sverige idag, vilket betyder att vi har relativt låg prevalens här. Men HIV påverkar hela 

befolkninge, vem som helst kan potentiellt bli smittad. På grund av detta menar jag att vi måste se 

uteslutningen av bögar och andra MSM mot bakgrund av de inneslutningar som nödvändigtvis 

görs genom samma process. Denna spänning mellan inneslutning och uteslutning kallar jag i den 

franske idéhistorikern Michel Foucaults efterföljd för blodets biopolitik. Biopolitik är Foucaults 

term för de verksamheter och diskurser vars gemensamma syfte är skapandet och reproducerandet 

av en en hälsosam, hygienisk och arbetsför befolkning (Se Foucault 2002b). Med blodets biopolitik 

undersöker jag den normativa funktion som hanteringen av blod har: Vilket blod är önskvärt, och  

vilket är det inte? Vilka sexualiteter och vilka kroppar ska lämna detta blod, och hur sammanvävs 

politiska och vetenskapliga diskurser för att konstruera detta normativa fält?  

1.2 Syfte och frågeställningar

I den här uppsatsen vill jag granska en aspekt av hur svenska myndigheter sedan 80-talets 

början hanterat de risker som HIV/AIDS-epidemin inneburit. Mer specifikt vill jag analysera hur  

den officiella blodgivningsdiskursen har etablerat kategorin män som har sex med män (MSM),  

samt undersöka hur denna kategori har positionerats som en risk i blodgivningssammanhang. Jag 

vill också undersöka hur detta kategoriserande genom sina explicita uteslutningar producerar 

implicita inneslutningar, närmare bestämt vill jag undersöka hur blodgivningspraktiken 

reproducerar en vit, tvåsam, heterosexuell man som norm. Kan denna inneslutande uteslutning 

säga oss något om hur sexualitet förstås idag? De frågor som undersökningen söker svar på är 

följande: 

Hur och på vilka grunder har kategorin MSM vuxit fram i den officiella diskursen om 

blodgivning i Sverige? Hur ser de diskurser ut som gör kategorin MSM meningsfull i samtida 

förhandlingar om blodsäkerhet, och vilka normer kring sexualitet reproduceras av och med 

dessa diskurser? 

1.3 Material

Eftersom tanken är att analysera den officiella diskursen kring blodgivning i Sverige så är 

mina främsta källor officiella dokument, dvs. dokument som härstammar från riksdag och 

myndigheter. De lagar som riksdagen klubbar igenom har karaktären av generella riktlinjer som 

sedan specificeras av Socialstyrelsen för att där bli till juridiskt bindande föreskrifter, SOSFS. 

Dessa är likvärdiga med lagar. Sedan 1983 har ett trettiotal av Socialstyrelsens föreskrifter  
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behandlat HIV/AIDS och blodgivning, och dessa kommer jag att ta mig an i den första delen av 

min undersökning. Den andra delen av undersökningen fördjupar sig i de utredningar som 

genomfördes inför de senaste föreskrifterna, SOSFS 2009:28, som från och med april 2010 

reglerar blodcentralernas aktiviteter i Sverige. 

Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) är, skulle jag vilja hävda, det material som har 

de mest konkreta, materiella konsekvenserna för maktfältet MSM/blodgivning, eftersom dessa 

regler är grunden till det som styr blodcentralernas hantering av blodgivarsituationerna. De 

behandlar hur blodgivning ska gå till, vilka som har rätt att ta emot blod, ge blod, sköta överföring, 

märkning, testning och mycket annat runtikring. Men även om de dokument som jag tittar på till  

syvende och sist klubbas av myndigheterna så är en mängd olika aktörer inblandade i 

dokumentens utarbetande. Läkare från olika discipliner, landsting, sjukhus, HBTQ-

rättighetsorganisationer och fackföreningar är bara några av de aktörer som är inblandade. På  

grund av undersökningens omfattning har jag valt att hålla mig till svenska dokument och svenska 

aktörer i den mån det varit möjligt, men det är viktigt att påpeka att dessa är i ständig dialog med 

internationella regelverk och aktörer. 

1.4 Avgränsningar

Denna undersökning avgränsar sig skarpt utefter vissa linjer som jag här tänkte definiera. Till 

att börja med så ligger mitt fokus helt och hållet på män som har sex med män. Eftersom 

uteslutningarna som sker inom blodgivningssammanhang även rör utomeuropeiska immigranter, 

sexarbetare och sprutnarkomaner hade undersökningen utan tvekan kunnat ta ett bredare grepp 

och även titta på dessa andra uteslutningar, inte minst på hur de genomkorsar varandra och  

fungerar som ömsesidigt artikulerande.1 Att jag valt just MSM hör samman med att de senaste 

regeländringarna i första hand syftar till att förändra MSM:s status i regelverket. Vidare har jag valt 

att begränsa mig till föreskrifter och den utredning som nämnts tidigare. Det jag kallar för den  

”officiella diskursen” inkluderar exempelvis även de utbildningsmaterial som myndigheterna gett  

ut allt sedan AIDS-delegationens första publikationer på åttiotalet. Här har jag dock resonerat att 

även om detta är relevant för diskursens utformning så är det inte tillnärmelsevis så betydelsefullt 

som lagarna och reglerna. Det skulle även vara intressant att titta närmare på den faktiska 

tillämpningen av reglerna. Eftersom reglerna uppfattats som diskriminerande så finns det 

indikationer på att de inte följs, både vad gäller blodcentralerna och vad gäller donatorerna. Detta 

1 I materialet som jag tittat på behandlas ständigt de olika riskgrupperna var för sig, och eftersom jag valt 
kategorin MSM som föremål för min studie är det MSM och inte någon annan kategori som här kommer 
att behandlas. Märk väl att detta är ett analytiskt grepp, och att kategorin MSM i praktiken inkluderar 
sexarbetare, sprutnarkomaner och utomeuropeiska immigranter. För en intersektionell studie av svensk 
HIV/AIDS-policy, se Bredström 2008. 
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får dock inte plats i den här undersökningen. Självklart har även tidsbegränsningen spelat roll här. 

1.5 Forskningssammanhang

Den här uppsatsen tillhör en konstruktivistisk forskningsriktning som framför allt brukar 

förknippas med den franske vetenskapshistorikern Michel Foucault. Inom ramarna för denna 

forskningstradition, som i Sverige förknippas starkt med queerteori och intersektionalitets-

forskning, finns det inte särskilt mycket skrivet om ämnet blodgivning. Men då sexualitet ofta står i  

fokus inom denna tradition så är blodgivningsproblematiken aldrig långt borta. Att ingen annan 

verkar ha skrivit om detta ämne är förstås en viktig motiverande faktor till mitt val av ämne: det 

finns ett kunskapsgap att fylla här. 

Den enskilt viktigaste tidigare forskningen som jag använder mig av är etnicitetsforskaren 

Anna Bredströms avhandling Safe Sex, Unsafe Identities, i vilken hon undersöker hur officiell 

svensk policy kring HIV/AIDS konstruerar ras, genus och sexualitet. Bland annat skriver 

Bredström om konstruktionen av ”invandrare” i denna diskurs, och dess förändringar över tid. 

Även om avhandlingen bara berör ämnet blodgivning som hastigast kommer den på grund av sina 

teoretiska utgångspunkter och sitt val av studieobjekt att vara en viktig referenspunkt för mitt 

arbete (Bredström 2008). Om man vidgar horisonten lite och tittar på övrig HIV/AIDS-relaterad 

queerforskning så har jag hittat framför allt två viktiga verk. Catherine Waldby gör i AIDS and the 

body politic (1996) en biopolitisk studie av AIDS, och undersöker biomedicinens roll som 

normerande diskurs. Bland annat menar hon att queerteorins kritik av sexuella identiteter har en 

grund i hur dessa identiteter kunde kopplas samman med HIV/AIDS-epidemin, ett påstående som 

jag diskuterar i min analys (Waldby 1996: 18). Waldby har visat mig hur den biomedicinska 

praktiken inom fältet AIDS är genomsyrat av maktrelationer som syftar att mota bort de olika hot 

som riktas mot den vite, heterosexuelle mannen. För Waldby är det centralt att den medicinska  

vetenskapen befinner sig innanför vårt samhälles diskursiva förståelse av kön och sexualitet, och 

hon visar med klarhet hur biomedicinen genomsyras av patriarkala tendenser. En monografi som 

är inne på ett liknande spår är Steven Epsteins Impure Science (1996) som ur ett vetenskapskritiskt 

perspektiv undersöker hur vetenskapliga sanningar etableras i ett spänningsfält mellan forskare, 

politiker och aktivister. Epstein intresserar sig exempelvis för hur HIV etablerats som den givna 

orsaken till AIDS, något som inte alls var självklart kring åttiotalets mitt. Boken har fått upp mina 

ögon för frågan om den hegemoniska kampen för trovärdighet, och hur vetenskapen och politiken 

ständigt är i dialog med varandra. 

En annan viktig forskare inom fältet är den svenska vetenskapshistorikern Boel Berner, som 

för närvarande arbetar på en bok om blodgivningspraktiken i Sverige. I en nyskriven artikel 

diskuterar hon vad som hände med blodgivningen när AIDS kom till Sverige under tidigt 80-tal, 
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och hon visar hur RFSL, i ett unikt agerande, går ut som första gayorganisation i världen och 

uppmanar homosexuella män att låta bli att lämna blod. Denna artikel har tillsammans med RFSL-

medarbetaren George Svéds artikel om ”När AIDS kom till Sverige” varit oumbärlig för min 

belysning av de komplicerade processer som skedde under åttiotalets hantering av AIDS. De båda 

artiklarna kompletterar varandra väl genom sina olika perspektiv och syften (Berner 2010a, Svéd  

2000). 

Utanför det konstruktivistiska fältet hittar vi en del samhällsvetenskaplig forskning kring 

blodgivning som har något annorlunda utgångspunkter än den forskning som diskuterats ovan. 

Den feministiska filosofen Ann Mongoven varnar i artikeln ”Sharing our body and blood” för att 

blod- och organdonationer inte får överglorifieras, eftersom blodgivarna då riskerar att bli 

självuppoffrande istället för ömsesidiga givare, som Mongoven menar att de borde vara. I hennes  

bioetiska perspektiv verkar dock inte diskussionen om uteslutning från blod- och organdonationer 

få plats (Mongoven 2003). I artikeln ”Crowding out in blood donation: was Titmuss right?” 

undersöker de två ekonomerna Carl Mellström och Magnus Johannesson den brittiske sociologen 

Richard Titmuss påstående att monetär ersättning för bloddonationer leder till att färre finner 

motivationen att lämna blod. Genom experiment med runt 250 personer testas hypotesen, och 

slutsatserna de drar är att Titmuss påstående stämmer. Om monetär ersättning ges så försvinner 

motivationen att lämna blod för en stor del av testgruppen, närmare bestämt en del som består 

uteslutande av kvinnor (Mellström och Johannesson 2005:15). I sitt resonemang menar de att 

anledningen kan vara att blodgivandet som ersätts monetärt tappar sin altruistiska eller 

samhällspliktiga aspekt, och därför blir den mindre intressant. Vidare menar de att en viktig 

motivationsfaktor för att lämna blod är viljan att ”signalera altruism så att man blir uppfattad som  

en bra människa av andra individer.” (s. 16). Dessa två sista undersökningar diskuterar  

blodgivningens etik ur olika perspektiv, men nämner inte ens uteslutningen av MSM eller andra 

riskgrupper. Förhoppningen jag har är att min undersökning ska kunna inspirera till ytterligare 

diskussion om denna uteslutning, inte minst i bioetiska och ekonomiska sammanhang. 

1.6 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter

Målet med den här uppsatsen är att göra en genealogi av kategorin MSM. Om genealogi till 

vardags förknippas med släktforskning så ges det en ny betydelse hos den tyske filosofen Friedrich 

Nietzsche. För honom är genealogin en metod för samtidshistorieskrivning som utgår från att alla 

beskrivningar får politisk-historiska konsekvenser. Det går inte att ge en neutral, objektiv 

beskrivning av världen: denna beskrivning kommer alltid att vara en del i att konstruera denna 

värld som vi tittar på. Genom begreppshistoriska analyser försöker genealogin visa på olika 

fenomens kontingens, på hur de växer fram och förändras snarare som resultatet av maktstrider än 
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enligt vissa ursprungliga avsikter. Ett av genealogins viktigaste syften är att ifrågasätta det som vi 

tar för givet, som vi uppfattar som 'naturligt'. Den postmarxistiske statsvetaren Wendy Brown har 

sammanfattat genealogin på följande sätt: 

Genealogins mål är att kartlägga vår tids konstitutiva diskurser och politiska rationaliteter, på så sätt att  
deras konturer framstår som historiska, kontingenta, partiella och därför plastiska, så att ”det-som-är” kan 
tänkas såsom ”det-som-skulle-kunna-upphöra-att-vara.” Dess mål är alltså att introducera möjligheten av 
en annorlunda diskursiv förståelse av oss själva och våra möjligheter. (Brown 2001: 112, min övers.)

Detta sammanfattar i stort vad jag vill göra i min undersökning: titta på de diskurser och 

rationaliteter som gallrar fram kategorin MSM, med målet att vi ska kunna föreställa oss denna 

kategori som kontingent och flyktig snarare än som nödvändig och självklar.2 Brown menar att 

genealogin i motsats till ”traditionell historieskrivning” försöker hitta misstag och slump där den  

senare ser förnuftets seger över det oförnuftiga. Istället för att undersöka historiska förlopp såsom 

effekterna av en underliggande rationell utveckling, där vi kan se hur vårt historiska 'nu' tvättas  

rent från ett brutalt och 'omänskligt' förflutet, försöker genealogin istället titta på nuet såsom 

konsekvensen av komplexa maktrelationer som inte alls är logiska eller ett resultat av förnuftet 

(Brown 2001: 112-3). Det som vi kallar för sanning är alltid ett resultat av de kamper som 

konkurrerande vetenskapliga, institutionella och politiska strömningar för med varandra, och olika 

tider och platser lyder under olika ”sanningsregimer”, som håller vissa uttalanden för sanna och 

andra för osanna (Foucault 2008, 1993:24-5, Hall 1997:48-9). Därför undersöker genealogin hur 

det som vi uppfattar som naturligt i själva verket är effekten av en naturaliseringsprocess, den visar  

hur det som vi uppfattar som orsaken till något egentligen kan vara dess effekt. 

Inom genusvetenskapen är det självklara exemplet på genealogisk metod Judith Butlers 

genombrottsverk Genustrubbel, vars explicita syfte är att genomföra en feministisk genealogi av 

kategorin kvinna (Butler 1999:9). I boken visar Butler hur kategorin ”kvinna” ständigt antas vara 

orsaken till ett visst beteende, när vi istället skulle kunna betrakta kategorin som en effekt av 

diskursiva praktiker, eller med andra ord, en effekt av en naturaliseringsprocess (s. xxix). Medan 

Butler använder sig av ett i första hand teoretiskt material, där hon granskar utvecklingen av 

begreppet kön inom framför allt fransk filosofi och dess inspirationskällor, så är mitt material 

uteslutande empiriskt. Därför kan det vara viktigt att påpeka att Foucaults användning av 

begreppet tillåter forskaren att växla mellan teoretiska och empiriska material, något som vi kan se  

inte minst i hans egna böcker Övervakning och Straff samt första bandet av Sexualitetens Historia 

(Foucault 2003, 2002b), men också i forskning som bedrivs i Sverige, såsom den som bedrivs av 

historikern Sara Edenheim (Se exempelvis Edenheim 2005). 

2 Begreppet rationaliteter använder jag för att markera att förnuftet och 'det rationella' kan organiseras 
längs linjer av olika rationaliteter snarare än att det följer en linjär utveckling av tilltagande förnuft. Vad 
som är rationellt förändras i och genom diskursernas kamp, och vad som är förnuftigt skiljer sig mellan 
olika platser och under olika epoker: förnuftet är situerat både geografiskt och historiskt. (Se Foucault 
1988:21)
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Att jag använder mig av begreppet genealogi istället för diskursanalys, som är det aningen 

mer konventionella begreppet, motiverar jag med det är detta begrepp som den senare Foucault 

själv använder sig av när han diskuterar biopolitik, medan diskursanalys är något som framför allt  

förknippas med Laclau och Mouffes läsning av den tidigare Foucault (Se Laclau & Mouffe 2008).3 

Med detta sagt är det dock värt att påpeka att likheterna mellan de två metoderna är fler än  

skillnaderna. Centralt för genealogin (och diskursanalysen) är synen på språket, och då i synnerhet 

diskursen. Begreppet diskurs dominerar den konstruktivistiska forskningen, och det går att 

definiera som en språklig praktik genom vilken vi förstår och begripliggör världen. Medan en 

hermeneutisk textanalys skulle vara intresserad av att tolka en utsaga och försöka förstå den avsikt 

som ligger till grund för utsagan, tittar genealogin istället på hur utsagor framträder i diskursiva 

grupperingar samt vilka konsekvenser dessa får. När Butler studerar ”kvinnans” genealogi försöker 

hon visa hur vissa diskurser får oss att förstå och begripliggöra vissa kroppar såsom ”kvinnor”. Den  

”kvinna” som hon tecknar fram är konsekvensen av utsagors regelbundenhet, snarare än resultatet  

av någons djupare avsikter (Jmf. Deleuze 1990:37ff, Foucault 1993:36-8).  

En sista viktig utgångspunkt är min förståelse av situerad kunskap. I Om moralens genealogi 

anklagar Nietzsche vetenskapen för att dölja sitt eget perspektiv, och han menar istället att all  

kunskap är perspektivisk (Nietzsche 2002:281). Det inte går att titta på något om man inte redan 

står någonstans: hur ska vi kunna se något om vi inte har ett perspektiv? Vetenskapshistorikern  

Donna Haraway återuppfinner perspektivismen och menar att forskare som inte erkänner sitt  

perspektiv gör en slags ”gudatrick” som döljer de processer som gallrar fram sanningen (Haraway 

2008:234-5). Det finns ingen ointresserad forskning bortanför all subjektivitet, menar Haraway. 

De historier som skrivs och berättas, oavsett om de är vetenskapliga eller inte, måste alltid komma 

ur någons perspektiv. I Haraways terminologi är all kunskap situerad, den befinner sig alltid inom 

en viss kontext (Haraway 2008:237). En konsekvens av denna utgångspunkt är att min roll som 

forskare är relevant för forskningens resultat. Den förståelse jag innehar och de mål som jag 

strävar efter kommer självklart att lysa igenom den undersökning som jag genomför, samtidigt 

som den 'sanning' som växer fram i texten borde läsas som en effekt av en specifik diskursiv 

konfiguration snarare än sanningen om de objekt som jag studerar. 

1.7 Disposition

Min analys är uppdelad i tre avsnitt, två huvudavsnitt och slutligen ett sammanfattande och 

diskuterande avsnitt. Avsnitt 2 behandlar kategorin 'MSM's genealogi i svensk blodgivning, och 

diskuterar på detaljnivå de vändningar och transformationer som skett sedan 80-talet fram till  

3 För diskussionen om den tidige ”arkeologiska” respektive den senare ”genealogiska” Foucault, se Deleuze 
1990
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idag. Avsnitt 3 behandlar den utredning som skedde inför utarbetandet av de senaste reglerna för  

blodgivning. Framför allt diskuteras de motstridiga diskurser som förekommer i utredningen och 

svaren på denna utredning. Det avslutande avsnittet (avsnitt 4) sammanfattar och avslutar min  

uppsats med en diskussion om hur vi kan förstå kategorin MSMs betydelse samt denna kategoris 

implikationer för hur vi förstår blodgivningspraktiken idag. I det här avsnittet diskuteras även 

riskgruppslogikens vara eller icke vara samt vad jag har valt att kalla för blodets biopolitik. 
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2. MSM och blodgivning i Sverige 1983-2007

I detta avsnitt analyserar jag i kronologisk ordning de publikationer i Socialstyrelsens 

Författningssamling (SOSFS) som varit en del i etablerandet av kategorin MSM. Jag börjar under 

tidigt åttiotal i och med AIDS ankomst till Sverige och slutar precis innan starten för den utredning 

som avsnitt 3 handlar om.

2.1 En riskgrupp blir till

I artikeln ”The making of a risk object” diskuterar Boel Berner de förhandlingar som skedde 

mellan RFSL och Socialstyrelsen i början av åttiotalet (Berner 2010a). Mot bakgrund av det första 

dokumenterade fallet av AIDS i Sverige i slutet av 1982, en man som varit på semester på USA:s 

västkust, tar diskussioner vid kring hur epidemin ska begränsas. I väntan på mer kunskap om 

sjukdomen hamnar Socialstyrelsen i en avvaktande position. Även om misstanken finns att AIDS 

smittar via blod prioriterar man flödet av bloddonatorer. Om en grupp utesluts från att lämna blod 

finns risken att blodet inte ska räcka till. RFSL, å sin sida, går redan tidigt 1983 ut med 

rekommendationen till sina medlemmar och andra homo- och bisexuella män att låta bli att lämna 

blod. Först genom ett brev till alla sina medlemmar, och sedan genom en stor presskonferens som  

dagen efter fyller förstasidorna (Berner 2010a:9-10). Socialstyrelsen utkommer strax därefter med 

en kort föreskrift till läkare om hur AIDS ska anmälas, där sjukdomens smittovägar beskrivs som 

att de liknar de vägar som Hepatit B tar, och att sjukdomen framför allt påträffats bland homo- och 

bisexuella män i USA (SOSFS 1983:6). 

Den dåvarande RFSL-medarbetaren George Svéd skriver i sina reflektioner om perioden att 

situationen krävde att RFSL skulle göra något. 'Bögpesten' hade kommit till Sverige, och oron var  

stor. Medierna vände sig till Socialstyrelsen, som ville avvakta och invänta mer kunskap – var AIDS 

inte bara ett storstadsfenomen i USA? Då gick medierna till RFSL med frågan om hur AIDS skulle 

stoppas. Svéd menar att denna dynamik var avgörande för att RFSL skulle gå ut och  

rekommendera MSM att inte donera blod (Svéd 2000:229). Enligt Berner var situationen i Sverige 

på sätt och vis unik; inte i något annat europeiskt land hade en nationell organisation för homo- 

och bisexuellas rättigheter gått ut och sagt till MSM att sluta lämna blod – på andra platser var det 

myndigheterna som var före, och i till exempel USA protesterade homo- och bisexuella mot 
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liknande rekommendationer (Berner 2010a:3). 

När Socialstyrelsen till slut, under hösten 1984 utkommer med riktlinjer för 

blodgivningsverksamheten är det inte explicit frågan om att MSM inte ska lämna blod. Föreskriften 

menar att det är ”särskilda riskgrupper” som är problemet:

Personer tillhörande särskilda högriskgrupper [...] skall ej accepteras som blodgivare 

(SOSFS 1984:27). 

Högriskgrupper definieras alltså inte explicit, men en referens finns emellertid till ett 

meddelandeblad från året innan, som skickades ut till en stor del av blodcentralerna i Sverige. 

Enligt Berner pekar meddelandebladet ut ”'sexuellt aktiva homosexuella män med flera partners'  

och 'sexuella partners, manliga eller kvinnliga' till personer från någon av de andra grupperna”. De  

andra grupperna inkluderar vid denna tidpunkt intravenösa brukare av droger, Haitianer och 

Afrikaner (Berner 2010a: 2, 15).4 Här har vi alltså de första blodgivningsreglerna som reglerar 

MSM:s möjlighet att lämna blod, och de riktar sig till de män som lever sexuellt aktiva liv med flera 

partners. När Socialstyrelsen i mars 1985, bara några månader senare, kommer ut med ett 

klargörande vad gäller blodgivning och AIDS så är skrivelsen radikalt annorlunda. Riskgruppen 

inkluderar nu alla homo- och bisexuella män som haft sex efter epidemins första dokumenterade  

fall 1979, inte bara de som har flera partners och ett aktivt sexliv:

Blod och plasma för transfusion [...] får inte tas från personer som tillhör någon av följande grupper: 

- homosexuella och bisexuella män, som har haft sexuellt umgänge med män efter 1979 

(SOSFS 1985:4)

Under AIDS-epidemins första år i Sverige går det således att följa en utveckling av 

myndigheternas bemötande i tre steg. I rädslan för att skrämma bort blodgivare och i väntan på ett  

bättre kunskapsunderlag förhöll sig Socialstyrelsen till en början passivt och definierade inga 

riskgrupper alls. Det andra steget var att de gick ut med information om att 'högriskgrupper' inte 

var välkomna att lämna blod. Viktigt här är dock att det inte rör sig om homo- och bisexuella män 

generellt, utan det handlar explicit om ett specifikt beteende med flera partners. Riskgruppen är 

alltså förhållandevis liten. I ett sista steg formulerades sedan en mer restriktiv regel, 

där riskgruppen vidgas till att inkludera alla homo- och bisexuella män som haft sex efter 1979. 

De följande åren är turbulenta för homosexuella i Sverige. Ett mediedrev sätter igång under  

1986 mot 'bastuklubbar' där män som har sex med män träffas, och i en för Sverige unik process 

klubbas den så kallade bastuklubbslagen igenom 1987, utan remissbehandling. Med lagen vill man 

kontrollera och stänga de klubbar där myndigheterna menar att MSM träffas och AIDS sprids (SFS 

1987:375). Under de här åren upptäcker RFSL, som hållits utanför myndigheternas AIDS-

preventiva arbete under en period,  att myndigheterna har haft en särskild grupp för att kartlägga 

4 Värt att notera kan vara att meddelandebladen inte har någon juridisk kraft. Kategorin 'brukare av droger'  
används här för att undvika det ställningstagande som kategorin 'missbrukare' innebär. Jmf. Bredström 
2008:41. 
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HIV-positiva, och en läkare uttalar sig offentligt om att HIV-positiva ska tatueras i armhålan för att  

lättare kunna identifieras (Svéd 2000:236ff).  

Denna allmänna hets reflekteras dock inte av den föreskrift som drivs igenom precis innan 

decenniets slut, SOSFS 1989:38. Men viktiga diskursiva förskjutningar sker i synen på MSM som 

offer/förövare samt synen på sexuell identitet kontra sexuella handlingar. Tidsramen för sexuellt 

umgänge försvinner också. Det är i dessa regler som kategorin MSM förekommer för första gången, 

om än i sin utskrivna form:

Risk för överföring av HIV-smitta föreligger framförallt hos följande personkategorier: 

[…]

- män som haft sexuellt umgänge med andra män

[…]

Personer, som anmäler sig som blodgivare, skall erhålla information om dessa förhållanden och 

uppmanas självmant avstå från blodgivning, om de vet med sig att de kan ha blivit utsatta för smitta. 

(SOSFS 1989:38)

Här finns tre viktiga förändringar att lyfta fram om vi jämför med de tidigare föreskrifterna. 

Dessa vittnar om de diskussioner som förts, där man börjat problematisera sina tidigare 

perspektiv. Till att börja med så talar man här explicit om att dessa personer ”kan ha blivit utsatta 

för smitta”, istället för att som tidigare hänvisa till att de ”ej ska accepteras”. Detta ser jag som en 

markering från Socialstyrelsens sida, man har här blivit varse om det problematiska i den tidigare  

synen på homosexuella som oansvariga personer och skyldiga till sin egen smitta. Medan personer  

som smittats via blod tidigare sågs som ”offer” i myndigheternas ögon, så sågs MSM, sexarbetare  

och brukare av intravenösa droger som ”ansvariga” för sin egen smitta (Se Bredström 2008:46-7).  

AIDS-delegationen, en grupp skapad av regeringen under 1985 med dåvarande socialminister 

Gertrud Sigurdsen i spetsen, får exemplifiera detta sätt att resonera: 

There is one reason why HIV infection has spread among certain groups, above all homosexual 
men and injection drug abusers. It is due to a certain kind of behaviour – multiple partners and, 
for example, anal sex or drug injection with contaminated needles […] And one must of course 
distinguish between those who have been infected by blood or blood products and those infected  
by risk behaviour. (AIDS-delegationen 1986: 16, i Bredström 2008:47) 

Vi ser här ett exempel på en formulering där smittade från riskgrupperna hålls ansvariga för 

sin egen smitta, genom att smittoväg via flera partners, analsex och smittade sprutor bedöms 

annorlunda än smittoväg via blod eller blodprodukter. Lägg märke till de sista orden i citatet: ”de  

som blivit smittade via riskbeteende.” Detta antyder att grupperna har sig själva att skylla för sin  

egen smitta. I de regler som föreskrivs i SOSFS 1989:38 ser formuleringarna annorlunda ut. Jag 

skulle här vilja argumentera för att om begreppet 'riskgrupp' tidigare kunde förstås såsom en risk 

för att smitta andra, så förstås det här som att riskgrupperna löpte högre risk att smittas. I vårt 

fall kan vi alltså se denna förskjutning som att diskursen har förändrats från att förstå MSM som 
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potentiella förövare till att förstå MSM som potentiella offer.5 

Den andra stora skillnaden är övergången från ett fokus på identitet till ett fokus på 

handlingar, genom utvecklandet av begreppet MSM. Tidigare var det identiteter som pekades ut 

som problemets ursprung, nu är det istället handlingar. Det finns två konvergerande förklaringar  

till den här förskjutningen, en queerteoretisk och en biomedicinsk, och eftersom denna 

förskjutning är så central för undersökningen kommer jag här att gå in på dem i detalj. I första 

bandet av Sexualitetens Historia diskuterar Foucault uppkomsten av ”den homosexuelle” under 

sent 1800-tal. Foucault argumenterar för att sodomiten blott ägnade sig åt perversa handlingar 

som straffades därefter, men ”sanningen” om sodomiten är det ingen som intresserar sig för. Det är 

först i en modern psykiatrisk och medicinsk diskurs som en homosexuell personlighet framträder, 

en personlighet med en viss historia, vissa begär och vissa beteenden. Kort sagt, man gav sexuella 

handlingar en psykologi. ”Sodomiten var en återfallssyndare,” skriver Foucault, ”den homosexuelle 

är nu en art” (Foucault 2002b:64-5). Foucaults teori om sexuell identitet som en produkt av makt/

kunskap blev under 80-talet en väldigt viktig del i det som kom att kallas för queerteori. Inom 

denna är en utgångspunkterna den hårda kritiken av identitet, inte minst sexuell sådan, som en 

effektiv grund för politiska ställningstaganden. Istället menar man att identitet är någonting 

provisoriskt, som skapas ”performativt” genom ett upprepande av handlingar (Se Butler 1999:31-

3). Catherine Waldby argumenterar för att denna teoretiska utveckling, där man sett identitet som 

något flyktigt och kontingent, har varit ett motstånd mot hur biomedicinska diskurser använt 

homo- och bisexuell identitet i sina förklaringar av hur AIDS har uppkommit. Hon menar att vi bör 

läsa det starka genomslag som queerteorin fått mot bakgrund av just detta. (Waldby 1996:18).

Parallellt med framväxten av queerteorin och dess utbredning inom humaniora har 

biomedicinen under samma period försökt att hitta ett alternativ till kategorierna 'homosexuell  

man' och 'bisexuell man'. Dels för att kunna inkludera de personer som inte definierar sig såsom 

tillhörandes dessa identiteter, men också för att det är just beteendemönster som är problematiska,  

inte identiteter (Young and Meyer 2005:1144). Det är alltså dessa två parallella utvecklingar, å ena  

sidan queerteorins uppkomst och å andra sidan biomedicinens förändringar, som vi ser uttryck för 

i SOSFS 1989:38.6 Konsekvensen av denna förändring diskuterar jag närmare i avsnitt 2.3. 

En tredje viktig skillnad i reglerna från 1989 är att tidsbegränsningen har försvunnit ur 

formuleringen om MSM. Som redan diskuterat så var det ”homosexuella och bisexuella män, som 

har haft sexuellt umgänge med män efter 1979” som var uteslutna i reglerna från 1985. Den bisats  

som nämnde årtalet 1979 har här okommenterat fallit bort, och därmed inkluderar riskgruppen nu 

alla män som har haft sex med män, trots att risken för att ha smittats med HIV innan 1979 måste  

5 Vad gäller HIV-positiva fortsätter diskussionen om offer/förövare än idag i och med debatterna kring 
lagarna som förpliktigar HIV-positiva att meddela sexpartners om att de har HIV. Bryter de mot denna 
lag kan det bestraffas med tvångsisolering. Denna svenska lag är internationellt sett unik. 

6 Den här förskjutningen från sexuell identitet till handlingar är dock inte fullständig. Om en av de andra 
riskgrupperna läser vi: ”kvinnliga sexualpartner till bisexuella män”. Här mobiliseras alltså sexuell 
identitet, bisexualitet, trots att man hävdar att man har lämnat detta perspektiv (SOSFS 1989:38). 
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anses vara minimal – både bland MSM och andra. Sammanfattningsvis innebär reglerna från 1989 

att MSM som kategori etableras, och att två viktiga storleksökningar sker med denna kategori: dels 

gäller reglerna nu inte bara de som har en viss identitet, och dels gäller reglerna inte bara män som 

haft sex efter 1979. Dessutom markeras det att MSM är utsatta för smitta, snarare än att de riskerar 

att smitta andra.   

2.2 Uteslutningen ifrågasätts

Under nittiotalet startar diskussioner inom Socialstyrelsen där man föreslår att nya 

föreskrifter ska ta bort den permanenta avstängningen av MSM från blodgivning. Eftersom 

kunskapsläget bedöms annorlunda ska man istället införa en 6-månaders karensperiod. År 1994 

utkommer en föreskrift, ”Åtgärder mot överföring av smitta vid transplantation av organ eller 

vävnad”, där vi någon sida in läser: 

Personer som tidigare har tillhört [MSM, narkotikamissbrukare, prostituerade eller partners till 

någon av dessa grupper] anses inte längre tillhöra sådan grupp och bör kunna accepteras som 

organgivare om det med säkerhet har gått minst ett år sedan senaste sexuella kontakt eller 

sprutdelning ägde rum och alla krav i övrigt för organdonation är uppfyllda. 

(SOSFS 1994:4)

Här ser vi alltså, efter den stora utökningen av riskgruppen MSM under slutet av 80-talet, en 

utveckling i rakt motsatt riktning: läsaren luras här att tro att MSM ska tillåtas att ge blod. Men  

dokumentet har ett helt avgörande undantag: det gäller bara för ”organ eller annat biologiskt  

material än blod/plasma.” (SOSFS 1994:4). Till skillnad från den biologiska definitionen av vävnad 

så inkluderar alltså inte Socialstyrelsens definition blod. Det visar sig att blod- och plasmadonation 

regleras av en annan instans inom Socialstyrelsen, och fortsätter därför att lyda under SOSFS 

1989:38. Denna instans arbetar med en förändring av reglerna, men frågan bordläggs, och det ska  

dröja några år till innan ett nytt förslag kommer fram. Under 1998 går förslaget ut på remiss, men 

bemöts av skepsis, och i föreskrifterna som klubbas i början av 2001 har MSM flyttats tillbaka från 

avsnittet om tillfällig avstängning till avsnittet om permanent sådan (Socialstyrelsen 2008:4).  

Kvinnor som har haft sex med MSM tillåts däremot att donera från och med dessa reglerna, något  

de inte fått göra sedan SOSFS 1985:4, efter en karensperiod på sex månader:

En man som har haft sexuellt umgänge, analt eller oralt, med en annan man får inte [...] accepteras 

som blodgivare. 

[…]

En kvinna får accepteras som blodgivare tidigast sex månader efter sexuellt umgänge med en man 

som har haft sexuellt umgänge med en annan man. 
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(SOSFS 2001:2)

En annan nyhet är att sexuellt umgänge i fallet MSM här har specificerats såsom ”analt eller 

oralt”, något som inte dyker upp någon annanstans i de regelverk som jag tittat på, varken före eller 

efter 2001. Detta har troligtvis sin grund i ett väldigt kritiskt remissvar från RFSL, som menar att 

hela föreskriften borde skrivas om och istället utgå från säkra/osäkra praktiker för sexuellt 

umgänge. Jag kommer att ha anledning att återvända till detta remissvar i mitt avslutande avsnitt 

(RFSL 1998). 

Bara något år efter dessa föreskrifters klubbande drevs ett EU-gemensamt bloddirektiv 

igenom (2002/98/EG), för att standardisera den europeiska blodverksamheten. Detta innebar att  

Sverige ännu en gång fick skriva nya regler för blodgivning, och EU-direktiven implementerades i 

Svensk lag i och med Lag 2006:496 samt förordningen 2006:497. De av riksdagen klubbade 

ändringarna följdes rätt snart av nya föreskrifter från Socialstyrelsen, som återigen försökte driva 

igenom en 6-månaders karens för MSM. När remissvaren kommit in visade det sig att vissa 

instanser, såsom Smittskyddsläkarföreningen, hade ställt sig positiva, medan andra, såsom Svensk 

förening för Transfusionsmedicin, hade ställt sig negativa. Socialstyrelsen bestämde sig till slut för 

att göra en ”strikt konsekvens tolkning av EG-direktivet”, vilket innebar att alla ”som haft någon  

typ av sexuellt riskbeteende” avstängdes från att ge blod (Socialstyrelsen 2009:4). Detta 

exkluderade alltså även de kvinnor som har haft sex med MSM, som under perioden sedan 2001 

hade tillåtits lämna blod: 

A. PERSONER SOM INTE FÅR GODKÄNNAS SOM BLODGIVARE 

[...]

En man får inte godkännas, om han 

13. har eller har haft sexuellt umgänge med en annan man. 

En kvinna får inte godkännas, om hon 

14. har eller har haft sexuellt umgänge med en man som har eller har haft sexuellt umgänge med en 

annan man. 

(SOSFS 2006:17)

Men dessa regler skulle inte bli långvariga. Strax efter att de klubbats togs frågan om MSM 

och blodgivning upp i riksdagen, där folkpartisten och tidigare chefen för Socialstyrelsen, Barbro 

Westerholm och socialministern Göran Hägglund diskuterar frågan. Westerholm påpekar i en 

interpellation att flera homofobiska tendenser i remissvaren lett till att de förslagna reglerna inte 

drevs igenom. Det är likabehandlingsår inom EU, påpekar Westerholm, och det vore önskvärt att 

se den här diskrimineringen försvinna. Hägglund upplyser då om att Socialstyrelsen satt igång 

arbetet med de av remissinstanserna efterfrågade konsekvensanalyserna (Riksdagen 2007a, 

Riksdagen 2007b). I det här avsnittet har jag undersökt hur kategorin MSM har skapats och 

positionerats inom ramarna för den officiella blodgivningsdiskursen. Målet med den här 
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genealogin har varit att så noggrant som möjligt lyfta fram och visa på den kontingens som 

blodgivningsdiskursen ger uttryck för. I nästa del av undersökningen är syftet är att se hur 

myndigheter, institutioner och organisationer i vår samtid fortsätter att diskutera frågan om MSM 

och blodgivning, både innan- och utanför de diskursiva ramar som konstruerades redan på 

åttiotalet. Hur ser den utredning ut som Hägglund och Westerholm har efterfrågat? 

18



3. Samtida förhandlingar om blod från MSM

De utredningar som görs under 2007 och 2008 resulterar återigen i att Socialstyrelsen går ut 

med nya föreskrifter på remiss, där de precis som tidigare föreslår att MSM ska försättas med en 

karensperiod på 6-månader. Förslaget grundar sig till stor del på en matematisk 

modelleringsstudie utförd av forskare på Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Ett nytt  

argument lyfts direkt, och det är att det upptäckts att MSM lämnat blod trots förbudet 

(Socialstyrelsen.se 2010). Dels har detta kommit fram i samband med att HIV-smitta har 

upptäckts, och dels genom en sociologisk enkätstudie från Stockholms Universitet, där MSM har 

tillfrågats om sin inställning till blodgivning (Halvarsson, opubl.). Nyckelordet man använder i  

sammanhanget är följsamhet, att dessa män har en bristande följsamhet – de respekterar inte 

reglerna. För att bemöta detta gjordes en utvärderande studie där olika scenarion testas  

matematiskt. I studien resonerar man att införandet av en karensperiod på 6 månader kommer att  

öka acceptansen och respekten för reglerna, och sedan visar man statistiskt att detta leder till en 

minskad smittorisk (Camitz och Johansson, opubl.). Socialstyrelsen förklarar på sin hemsida: 

”Avsikten med de nya reglerna, som tydligt utgår från tidpunkten för riskexpositionen är att 

påverka acceptansen och följsamheten till regelverket hos blodgivare.” (Socialstyrelsen.se 2010). 

Att sätta en karensperiod för MSM:s blodgivande ökar alltså inte riskerna för smitta, resonerar  

Socialstyrelsen, utan de menar att riskerna minskar om MSM tillåts lämna blod på rimliga 

grunder. Som vi såg i det föregående avsnittet hade diskussionen kring MSM och blodgivning i 

riksdagen sitt ursprung i uppfattningen att uteslutningen av MSM är en diskriminerande regel. Det 

är anmärkningsvärt att Socialstyrelsen inte ens nämner detta när de på sin hemsida presenterar de 

nya reglerna (Socialstyrelsen.se 2010). För Riksdagen var problemet alltså att reglerna 

diskriminerade MSM. För Socialstyrelsen är problemet att MSM inte respekterar reglerna och 

därmed hotar blodsäkerheten. Motivationen till det nya regelförslaget kommer enligt hemsidan 

inte från ny medicinsk forskning eller politiska påtryckningar – snarare är de nya reglerna ett svar 

på ett tyst motstånd mot de tidigare regler som setts som diskriminerande. Denna förskjutning, 

som förvandlar MSM från 'offer' till 'förövare', menar jag hänger samman med en önskad närhet 

till experternas perspektiv. Jag menar att det är tydligt att det inifrån Socialstyrelsen finns och har 

funnits en vilja att ändra på reglerna, allt sedan de 1998 presenterade 6-månaders karens som en 

möjlighet. Men i den maktpositionering som sker under remissförfarandet så måste Socialstyrelsen 

närma sig 'experternas' diskurser, tala experternas språk. Men hur talar experterna om MSM, och 

hur påverkar detta Socialstyrelsens regler? 
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I det här kapitlet kommer jag diskutera de utredningar som blir underlag för de nya reglerna,  

samt de olika remissinstansernas svar på detta underlag. Sammantaget rör det sig om 19 olika  

organisationer och institutioner som uttalar sig om den del av regeländringarna som är relevant för  

min studie.7 Sju av dessa är positiva till regeländringarna, fyra av dem är positiva med vissa 

reservationer, och åtta är negativa till dem. I de negativa svaren framkommer en mängd olika  

argument som jag kommer diskutera nedan, men viktigt att ha i åtanke är att Socialstyrelsen inte 

valde att lyssna på dessa i särskilt stor utsträckning. Den slutgiltiga kompromissen blev att 

samtliga sexuella riskbeteenden hamnade i en och samma grupp, precis som Socialstyrelsen ville.  

Dessa får godkännas för blodgivning tidigast ett år efter att riskbeteendet har upphört, här fick SoS 

alltså backa från de föreslagna 6 månaderna. Såhär lyder raden som handlar om MSM, under  

rubriken om tillfällig avstängning: 

4.  en man som har haft sexuellt umgänge med en man

(SOSFS 2009:28)

Jämfört med reglerna från 2006 så nöjer man sig här med att lämna ”sexuellt umgänge”  

odefinierat. Jag vill inte dröja mig kvar särskilt länge vid denna rad, blott konstatera att vi här ser 

hur intakt den konstruktion som sker av kategorin MSM under 80-talet är idag. MSM förekommer 

här i en ordföljd som bortsett några betydelselösa grammatiska ändringar är likadan som den som 

förekommer i SOSFS 1989:38, med den stora skillnaden då att MSM här förekommer under 

rubriken tillfällig istället för permanent avstängning. Men hur kan det komma sig att vi idag har  

samma grund för vår riskanalys som för tjugo år sedan, trots allt preventivt arbete och alla nya 

testmetoder för att hitta infektionssjukdomar? Det hoppas jag kunna svara på i de olika avsnitten i 

det här kapitlet, som tittar på de diskurser i dagens diskussioner om blodgivning som använder 

kategorin MSM och samtidigt förskjuter dess betydelse i olika riktningar. De diskurser som jag 

nedan diskuterar är i ordning: Blodgivning som en strikt vetenskap befriad från politik. Sverige 

som ett trovärdigt, ansvarsfullt projekt. Blodgivning som uteslutet från de mänskliga rättigheterna. 

Blodgivningen som en lukrativ bransch. MSM och otrohet och slutligen, MSM och risken för nya 

sjukdomars uppkomst. 

3.1 Blodgivning är vetenskap, inte politik

Att Socialstyrelsen använder vetenskapen som argument och i sina uttalanden förstår MSM 

som förövare snarare än offer, ser jag som ett svar på den kritik som riktas mot reglernas politiska 

bakgrund. Man vill hålla distansen till den politisering som skett av MSM-frågan i och med dess  

7 Jag har här utelämnat några remissvar som bara svarar på den del av remissen som handlar om hantering 
av personuppgifter, exempelvis Datainspektionen 2009. 
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hantering av riksdagen (Se ovan). I samband med en omstrukturering inom Socialstyrelsen under  

de första åren av 2000-talet blev den expertgrupp som bland annat tagit fram SOSFS 2001:2 

utbytt. I de svar som kommit på remissförslaget förekommer flera av personerna ur denna 

expertgrupp nu i en annan roll: som representanter för olika organisationer och institutioner. I 

remissvaret från Svensk Förening för Transfusionsmedicin (SFTM) framgår att man finner det i  

synnerhet ”anmärkningsvärt” att Socialstyrelsen tagit fram de nya föreskrifterna utan att samråda 

med transfusionsmedicinsk expertis. ”Socialstyrelsen har”, skriver SFTM, ”fått i uppdrag att  

genomföra ett politiskt färgat förslag.” (SFTM 2009). När Socialstyrelsen en tid senare väl 

offentligt publicerar anledningarna till varför de ändrat i reglerna är argumenten inte politiska:  

inte ett ord nämns om homofobi, diskriminering eller likabehandlingspolicy. Istället talas det, som 

redan nämnt, om minskade risker för allmänheten. Jag tolkar denna förskjutning som en del i en 

trovärdighetsdiskurs där Socialstyrelsen hamnar i skottfältet mellan två starka aktörers diskurser: 

å ena sidan politikernas framhållande av jämlikhet, och å andra sidan de medicinska experternas 

framhållande av patientsäkerhet. Jag skriver här framhållande för att betona att dessa krav absolut  

inte utesluter varandra, politikerna nämner patientsäkerheten och experterna nämner 

jämlikhetsfrågan – men deras betoning och diskursiva positionering skiljer sig åt. 

När Socialstyrelsen lägger sig nära experternas diskurs ser jag det som en del av den 

trovärdighetskamp som alltid föregår etablerandet av vetenskapliga sanningar och 

sanningsregimer. Detta är ett resonemang som jag ser anledning att här utveckla utförligt. I sin bok 

om AIDS diskuterar vetenskapssociologen Steven Epstein hur vetenskap alltid handlar om 

etablerandet av trovärdighet. Eftersom ett och samma experiment inte går att genomföra två 

gånger måste evidensbaserad kunskap alltid förlita sig på tidigare forskning, och därmed på andra 

experters vetande (Epstein 1996: 14-6). Detta beskrivs ibland, med en terminologi från Bruno 

Latour, som ”stängandet av svarta lådor” (Latour & Callon 1981). En svart låda är ett  

kunskapspåstående som vi tar för givet, någonting som har avhandlats av någon annan, på en 

annan plats, och som nu kan användas som en grund att bygga vidare på. Exemplet som Epstein 

tar upp är hur ”sanningen” att HIV leder till AIDS har uppstått. Han påpekar att det i början av 

åttiotalet inte alls var givet att AIDS orsakades av ett virus (Epstein 1996:29). En av de första  

förklaringarna som gavs var att AIDS orsakades av ett promiskuöst leverne och drogkonsumtion, 

och med grund i liknande förklaringar så rekommenderade Socialstyrelsen MSM under tidigt 

åttiotal att inte använda sig av vissa droger, så kallade poppers, eftersom man alltså misstänkte att 

dessa orsakade AIDS (Svéd 2000:231). Idag är dock kausaliteten HIV-AIDS något som vi tar för 

givet, kontroverserna har slutat och den svarta lådan har stängts: HIV orsakar AIDS, enligt det  

vetenskapliga konsensus som nu råder.8 Den som vill ifrågasätta förgivettagna påståenden måste 

öppna 'svarta lådor', och här nedan ska jag göra just detta. 

8 Epstein förtydligar detta resonemang genom att påpeka att huruvida den svarta lådan är stängd eller inte 
märks på om vi behöver fotnoter eller inte. I fallet ”HIV orsakar AIDS” skulle jag vilja hävda att jag inte  
behöver en källa, till skillnad från när jag diskuterar exempelvis trovärdighetskamp och svarta lådor (Se 
Epstein 1996:29).
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Ett avgörande remissvar

I SFTM:s remissvar påpekar de en bit in att Socialstyrelsen har en bristande argumentation. 

De, menar SFTM, ”underlåter att redovisa att det avgörande remissvaret med en noggrann 

genomlysning av problematiken kom från en smittskyddsläkare.” (SFTM 2009) 

Transfusionsläkarna antyder här att Socialstyrelsen i utredningen från 2009 har förbigått en av de 

svarta lådor som de stängt tio år tidigare, när transfusionsexperterna var en del av 

utredningsgruppen. Jag har lyckats få tag i detta remissvar, och jag tänkte här kort visa på de 

svagheter som ändå lyckas hålla ihop denna svarta låda. Läkaren i fråga, Stig Cronberg, är inte  

smittskyddsläkare, visar det sig. Han är infektionsläkare, och tonen i hans svar är allvarlig:  

”Blodöverförd smitta orsakar lidande och död” lyder den första underrubriken i svaret. Första  

stycket handlar om att laboratorietesterna inte är tillförlitliga, och att man därför måste följa  

riskgruppslogiken. Blodgivning handlar om att överföra det absolut säkrast möjliga blodet. ”Det 

får inte vara så”, skriver Cronberg, ”att blodgivning betraktas som en medborgerlig rättighet.” 

(Cronberg 1998)9 Cronberg hyser en stor misstro mot presumtiva blodgivare, och menar att den 6-

månadersgräns som föreslagits för samtliga riskgrupper aldrig går att kontrollera. Hur han skriver 

om homosexuella män är uppseendeväckande, varför jag här citerar ett stycke i sin helhet: 

Det är väsentligt att man inte använder blodgivare som haft sexuellt umgänge med smittbärare, 
missbrukare eller prostituerad. Man skall inte tro att den presumptive (sic) blodgivaren kommer 
att berätta om detta. Skriver man att de får lämna blod efter 5 månader kommer personer ifråga 
att uppge detta datum som aldrig går att kontrollera. Däremot känner man på många orter 
mycket väl till vilka i samhället som har ett vidlyftigt sexualliv. Motsvarande gäller frågan om 
homosexuella män. Många signalerar sin läggning utåt på många sätt. Sexuellt umgänge kan ske 
på många sätt. Sanningshalten vid utfrågning är diskutabel. Sexmånaders gränsen (sic) är 
tveksam. Visst är det bra med förbud under 6 månader, men detta får inte tolkas som att 
härefter blir det fritt fram, men detta är just vad man gör i anvisningarna. (Cronberg 1998) 

Det är anmärkningsvärt att SFTM påpekar att Socialstyrelsen missat att referera till detta 

”avgörande remissvaret”, samtidigt som de klagar över att Socialstyrelsen går politiska ärenden. 

Remissvaret som jag nyss citerat blandar samman populärkulturella representationer av 

homosexuella med de faktiska män som är presumtiva blodgivare, och bidrar i sammanhanget till  

att synen på MSM som opålitliga och 'riskabla' cementeras. Vetenskaplig text är alltid 

sammanflätade med politiska diskurser  – något som självklart har både positiva och negativa sidor 

– men sällan är det så tydligt som det är här. 

Medan experterna inom tranfusionsmedicin starkt ifrågasätter de nya reglerna, och i detta 

hänvisar (om än felaktigt) till en smittskyddsläkare för att ge mer tyngd till sina uttalanden, så är 

de faktiska smittskyddsexperterna idag helt med på Socialstyrelsens noter. I sitt väldigt kortfattade 

remissvar skriver Smittskyddsinstitutet att de nya reglerna är ”i överensstämmelse med vår 

uppfattning.”, och nöjer sig med att i sin remiss kort kommentera på några detaljer. De nämner 

även att de har varit inblandade i arbetet med de nya reglernas utformning (Smittskyddsinstitutet 

9 Kursiv i originalet. 
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2009) Smittskyddsläkarföreningen, å sin sida, uttrycker sig i liknande ordalag, och menar att de 

nya reglerna är ”adekvata med rimliga avvägningar gällande godkännande/exklusion av potentiella  

givare” (Smittskyddsläkarföreningen 2009). Anmärkningsvärt är att de båda svaren inte innehåller 

några som helst referenser till MSM eller homosexuella män – trots att detta varit huvudpunkten 

för Socialstyrelsens utredning. Smittskyddsinstitutet diskuterar inte i detalj vad ändringarna 

kommer innebära, medan Smittskyddsläkarföreningens har en punktlista där det konstateras att  

”person som har haft ett sexuellt riskbeteende […] föreslås nu kunna godkännas tidigast sex 

månader efter att riskbeteendet upphört.” Konsekvensen av att tala om MSM på detta helt och  

hållet indirekta sätt är att man ges intrycket att Smittskyddsläkarföreningen betraktar frågan som 

helt och hållet avslutad, frågan har blivit en svart låda: MSM är ett av många sexuella 

riskbeteenden, men inget som sticker ut från mängden. Detta kan också läsas som en del i arbetet 

med att avpolitisera frågan.  

Att smittskyddsläkarnas och transfusionsläkarnas intresseorganisationer har så diametralt 

olika ståndpunkter ser jag som ett tecken på hur vetenskapen i detta fall genomsyras av politiska  

konflikter och maktspel (Epstein 1996). I det här fallet ser det ut som att Socialstyrelsen knutit till  

sig smittskyddsläkare, samtidigt som de tagit avstånd från transfusionsmedicinarna. Vad orsakerna 

som ligger bakom detta har varit finns det inte utrymme att gå in närmare på här, men 

konsekvenserna är solklara: de nya reglerna innebär en helt annan förståelse av kategorin MSM,  

där gruppen inte alls porträtteras som ett så stort hot mot blodsäkerhetensom den gjort tidigare. 

3.2 Sverige, ett land som tar ansvar

Svenskt blod är väldigt högkvalitativt och säkert, och internationellt så står vårt blod högt i 

kurs (Socialstyrelsen 2010a). Flera av remissvaren argumenterar för att denna status nu kan  

komma att ruckas på genom att Sverige på egen hand ändrar reglerna för MSM i 

blodgivningssammanhang. I sammanfattningen av utredningarna inför SOSFS 2009:28 menar 

Socialstyrelsen att det är riskbeteende, inte etnicitet eller sexuell läggning som borde vara underlag  

för riskbedömningar. Man avslutar resonemanget med att säga att detta ”är en viktig strategisk 

fråga även gentemot andra EU-länder.” (Socialstyrelsen 2008:2). I remissvaren är däremot synen 

generellt en annan: snarare än att man tänker sig att Sverige ska ligga före i den här frågan så  

menar man att Sverige istället borde verka för att man måste nå internationellt konsensus innan 

reglerna ändras. Medan flera remissinstanser alltså, som vi såg i avsnitt 3.1, menade att  

Socialstyrelsen inte ska bedriva politik utan snarare borde värna om patientsäkerheten, är det flera 

remissinstanser som här väljer att politisera frågan, och menar att den borde föras på en annan 

arena. Exempelvis Swedish Blood Alliance påpekar att de uppskattar att frågan tagits upp, men att 
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de dokument som finns till handa ”utgör politiska dokument som i väsentliga delar saknar stöd 

från Nationell och Internationell expertis.” (SWBA 2009:2). Därför, menar SWBA, borde 

Socialstyrelsen istället satsa på att driva frågan på högre politisk nivå, genom att direkt ge sig på  

det Kommissionsdirektiv som på EU-nivå reglerar blodgivningen.10 Andra remissinstanser kommer 

inte med några förslag på lösningar, utan nöjer sig med att konstatera att Sverige inte borde göra 

detta på egen hand. Blodcancerförbundet, som är ”mycket negativa” till de föreslagna ändringarna, 

anmärker att ”Inget annat land i världen har en sådan kort [karenstid].” (Blodcancerförbundet 

2009)11

För att återknyta till de tankar om trovärdighet som jag tidigare tagit upp så är det intressant 

hur vi här har att göra med två olika diskurser som båda syftar till att ta ansvar. Å ena sidan 

Socialstyrelsen och politikernas diskurs där diskriminering sätts i fokus för att ta ansvar och göra 

sig trovärdig inför allmänheten, andra politiker och också, som vi såg i Westerholms resonemang,  

EU-sammanhanget. Å andra sidan har vi transfusionsexperterna som, i min åsikt, framför allt 

söker trovärdighet hos andra experter, nationellt och internationellt, och försöker – i den mån det  

går – att hålla frågan medicinsk och på en expertnivå. Jag skulle vilja koppla dessa förhandlingar 

till vad de postkoloniala teoretikerna Masoud Kemali och Paulina de los Reyes beskriver som  

”konstruktionen av svenskhet”. Jag menar att Socialstyrelsen och ”experterna” delar samma mål,  

nämligen att skapa en bild av Sverige som ett ansvarsfullt land, men att deras metoder skiljer sig åt. 

I diskussionerna så mobiliseras ständigt bilden av nationen och vikten av att förvalta denna bild 

ansvarsfullt (Kemali & de los Reyes 2005:10-12). Som bekant är det Socialstyrelsen som har sista 

ordet i de här diskussionerna, och därför har vi idag ett regelverk som sticker ut från de som finns i  

övriga EU-länder. Myndigheterna har alltså sista ordet om vad Sverige ”är” – och de anser att  

Sverige är mot diskriminering så till den grad att man, enligt vissa av experternas tolkning, kör 

över det internationella regelverket. Detta ser jag som en del i den svenska självhävdelsen och vi 

ser här hur viktigt det är att konstruera Sverige som en modern, jämställd nation (jmf. de los Reyes 

et.al. 307). 

3.3 Att ge blodets gåva - en mänsklig rättighet?

När Barbro Westerholm argumenterar för sin ståndpunkt i den riksdagsinterpellation som 

nämnts tidigare (se avsnitt 2.2) kretsar hennes resonemang framför allt kring den diskriminering  

som det innebär att MSM inte får lämna blod. Som avslutande poäng påpekar hon att ”förbud mot  

diskriminering finns genomgående i konventioner och andra instrument om mänskliga rättigheter. 

… [Enligt EU] ska diskriminering av olika skäl, däribland sexuell läggning, vara förbjuden”  

10 Här syftar de på 2004/33/EG. 
11 Mindre stavfel korrigerat. 
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(Riksdagen 2007a). I det material som jag undersökt är utgångspunkten generellt sett en annan. 

Huruvida blodgivning är en mänsklig rättighet eller inte, är någonting som betraktas som en på  

förhand avklarad diskussion. Det är ett och samma ställningstagande som upprepas, och som det  

råder en slående konsensus kring: att lämna blod är inte en mänsklig rättighet. Socialstyrelsen 

uttrycker detta för att markera att de inte använder rättighetsargumentet som grund för de nya 

reglerna (Socialstyrelsen 2008). Förbundet Blödarsjuka i Sverige, i sin tur, tar upp 

diskrimineringsfrågan, men anser att det inte finns ”skäl för att kompromissa med våra läkemedels  

säkerhet. Det är trots allt ingen rättighet att få lämna blod.” (FBIS 2009). Sveriges Kommuner och  

Landsting påpekar att de håller med Socialstyrelsen om att det inte är någon rättighet, och fyller i  

att det är snarare ”en rättighet för patienten att få så säkert blod som möjligt.” (SKL 2009). I en 

artikel som ofta citeras och refereras till i mitt material skriver hematologen Ian Franklin om 

rättighetsfrågan. Bland annat refererar han till ett holländskt fall där en domstol beslutat att 

uteslutningen av MSM är ”diskriminerande” men trots detta ”berättigad” på grund av att man 

måste sätta blodsäkerheten i första rummet. Andra domar som fällts kring samma fråga har gett  

samma eller åtminstone liknande utslag: att donera blod är inte en rättighet (Franklin 2007: 162).  

Oavsett vad juridiken säger om blodgivning som en rättighet så hindras inte den politiska kampen  

för att sluta diskriminera MSM av denna juridiska bakgrund. De mänskliga rättigheterna är  

politiska dokument och de kan såklart komma att inkludera blodgivning i framtiden, även om detta  

just nu inte ser ut som en trolig utveckling. 

3.4 Det går inte att sälja bögarnas blod: blodets ekonomi

Under 30-talet, när blodtransfusion började bli en relativt säker medicinsk praktik, skedde 

transfusionerna genom att två personer placerades liggandes bredvid varandra. De två skulle gärna 

vara släktingar, så att blodet med större sannolikhet skulle vara kompatibelt mellan de två.  

Transfusionen genomfördes genom mindre snitt i en enes underarm, som sedan kopplades via en 

pump till ett liknande snitt i den andres underarm. Processen var svår att överblicka och pågick 

tills givaren började se blek och illamående ut, vilket kunde ta uppemot 45 minuter (Berner 

2010b:180ff). Under andra världskriget och tiden därefter blir blodtransfusion en allt vanligare 

medicinsk praktik och blod överförs i ökande mängder. När Richard Titmuss skriver sin inom fältet 

avgörande studie The Gift Relationship om blodgivningsetik och -politik i Storbritannien är 

blodgivning ett utbrett fenomen (Se Titmuss 1970). Men i takt med att tekniken för att hantera 

blodtransfusioner har ökat i komplexitet har användningsområdena förändrats. På Titmuss tid 

överfördes blod i sin helhet – en givare, en mottagare. När ny teknik dyker upp under 70- och 80-

talen multipliceras användningsområdena för blod, och istället för att överföra ”helt” blod börjar 

man separera och överföra de olika delarna av blodet: röda blodkroppar (erytrocyter), blodplättar  
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(trombocyter) och plasma. Detta gjorde att blodet kunde överföras mer riktat, och de som behövde 

plättar kunde få det medan de som behövde plasma kunde få det. Exempelvis kunde då en enhet 

helt blod överföras till åtta olika mottagare, för maximalt utnyttjande (Waldby and Mitchell 2006:  

40). Det är också under denna period som blod börjar användas för framställning av mediciner för 

bland annat blödarsjuka. 

Idag är den globala handeln med blodprodukter en mångmiljardindustri, och överflödigt 

blod är en viktig inkomstkälla för Sveriges blodcentraler, då det säljs vidare till 

läkemedelsindustrin. I de remissvar som jag undersökt är ekonomiska argument vanligt 

förekommande, och man påpekar då att svenskt blod inte kommer att kunna säljas vidare eftersom 

de regler som följs internationellt inte tillåter MSM att lämna blod. I sina uppskattningar menar 

flera av svaren att det rör sig om 100 miljoner kronor om året som går förlorade. Exempelvis 

Läkemedelsindustriföreningen, som i sitt remissvar enbart behandlar punkten om MSM, påpekar 

att ändringen kommer att ”innebära ett årligt inkomstbortfall på över 100 miljoner kronor.”  

(Läkemedelsindustriföreningen 2009).12 

Återigen är det intressant att här lägga märke till de diskursiva förskjutningar som skett: från 

att för riksdagspolitikerna ha handlat om en diskrimineringsfråga (se avsnitt 3.1) så diskuterar 

flera av remissvaren frågan om MSM i termer av ekonomi. Läkemedelsverket, som generellt sett är 

negativa till ändringarna, använder som främsta argument att regeländringarna inte följer  

internationella regler. Men de menar också att ändringarna ”skulle innebära ett betydande bortfall 

av en värdefull vara som det råder brist på.” (Läkemedelsverket 2009:2, min kursiv.) I den här 

globala ekonomin har blodet på bara några decennier gått från att vara en stark symbol för  

altruism och gåvoetik, till att handlas med som en vara på en medicinteknisk marknad.13 

När regeländringarna väl gick igenom första april 2010 så beslutade sig 26 blodcentraler för  

att ansöka om dispens, och lyckades även få detta, med anledning av hanteringen av blod från 

MSM. Eftersom detta blod inte kommer kunna användas för vidare försäljning, i enlighet med 

internationella överenskommelser, måste det märkas och sorteras på ett annat sätt än det 

heterosexuella blodet, trots testmetodernas tillförlitlighet. Läkemedelsverket skriver att 

blodcentraler som tar emot blod från MSM nu ”på ett säkert sätt [måste] avskilja detta blod så att  

det inte används för att leverera blodplasma till läkemedelsframställning.” (Läkemedelsverket.se 

2009).14 Om målet med de nya reglerna har varit att komma åt den diskriminering som sker av 

12 Siffran 100 miljoner kronor förekommer även i remissvar från Sveriges Kommuner och Landsting (2009) 
Koncernledningen på Region Skåne har i sitt remissvar gjort en uträkning för sin egen verksamhet där de 
kommit fram till att deras bortfall skulle röra sig om ungefär 6-7 mkr (2009:2). 

13 Enligt geblod.nu, som är de svenska blodcentralernas gemensamma webbplats, är självkostnadspriset för 
en påse blod runt 1000 kr (geblod.nu 2010). Enligt några journalistiska källor som jag funnit är detta i 
samma prisklass som men något billigare än blodet i USA (Se t.ex. San Fransisco Business Times 2007  
och Slate 2006)

14 När jag har försökt att få mer information om denna avskiljning så har Socialstyrelsen svarat att de inte 
vill uttala sig, och de har då hänvisat mig till blodcentralerna i fråga. Av de fyra blodcentraler jag har 
frågat via mail har bara en svarat, och då bara för att konstatera att de inte vill svara på frågor om 
avskiljningen via mail eller telefon. Varför de varit så ovilliga att svara på dessa frågor har jag inga bra 
svar på. 
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MSM så ser vi här hur diskrimineringen tillåts fortsätta även efter att blodet har tappats upp. För 

att komma åt detta problem så skulle de internationella reglerna behöva ändras. Spanien och  

Italien är de enda länderna som inte så tydligt kategoriserar MSM, och detta beror enligt uppgift på  

att deras blodverksamhet är självförsörjande och att de inte säljer blodet vidare på den 

internationella marknaden (Socialstyrelsen 2010a). 

3.5 Otrogna bögar

De regler som gäller från och med april 2010 menar som bekant att MSM inte får lämna blod 

förrän först 12 månader efter senaste riskbeteende – vilket i praktiken betyder senaste sexuella 

umgänget med annan man. Detta innebär alltså att även de MSM som lever i fasta, tvåsamma  

relationer inte får lämna blod, trots att risken för att de ska smittas av HIV måste anses vara 

minimal. På sin hemsida förklarar Socialstyrelsen på ett bryskt sätt varför dessa män inte får lämna 

blod: ”Man kan enbart intyga sitt eget sexuella beteende och aldrig partnerns, även om man har 

lovat varandra att leva i en monogam relation.” (Socialstyrelsen.se 2010). Även om det är  

oavsiktligt så framställs MSM i texten på ett sätt som ger läsaren intrycket av att otrohet bara skulle 

förekomma bland MSM. Självklart förekommer otrohet både bland MSM och män som har sex 

med kvinnor. Genom att i sammanhanget inte nämna att otrohet förekommer bland heterosexuella 

förmedlas läsaren implicit föreställningen att något annat skulle vara fallet. Vad Socialstyrelsen 

grundar sin bedömning på är ju snarare att om en MSM som lever i en fast relation har en partner 

som är otrogen så är risken att bli smittad med HIV mycket högre än om samme person levt 

tillsammans med en kvinna som var otrogen. I materialet som jag tittat på finns det dock ingen 

statistik som visar på hur många MSM som HIV-smittats via otrogna partners. RFSL, som i stort 

varit positiva till de nya regeländringarna, stöttar denna uppfattning och menar att eftersom  

riskerna är så mycket större för gruppen MSM så är det bra att de som har ett aktivt sexliv utesluts 

tillfälligt från blodgivning (smi.se 2007). Här har RFSLs ståndpunkt svängt om mycket jämfört  

med hur de res0nerat i det remissvar som skrevs 1998 (RFSL 1998).15 

I artikeln Tvåsamhetens Brunn diskuterar historikern Jens Rydström bastulagstiftningen (se 

s. 15) och den homosexuella sambolagen utifrån perspektivet att den förra är en slags piska och den 

senare en slags morot, som tillsammans verkar för att ”motverka promiskuiteten hos de 

homosexuella männen”. Man har alltså skapat en lag som bestraffar promiskuitet och en annan 

som belönar tvåsamhet, vilket får konsekvensen att en önskvärd homosexualitet skapas för att 

efterlikna den heterosexuella kärnfamiljen så mycket som möjligt (Rydström 2005:319). Om vi 

försöker läsa SOSFS 2009:28 i analogi med Rydströms resonemang så verkar det inte som att en 

liknande effekt har eftersträvats. Sexuellt umgänge mellan män betraktas som ett riskbeteende –  

15  För vidare diskussion om detta, se avsnitt 4. 
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oavsett om det sker på promiskuösa sexklubbar eller i ett långvarigt tvåsamt förhållande. Medan de 

lagar som Rydström diskuterar producerar en normativ homosexualitet så är konsekvensen av 

Socialstyrelsens senaste regler att sex mellan män blir något icke-önskvärt i sig. Du får som man 

bara lämna blod om du slutat med det icke-önskvärda riskbeteendet: att över huvud taget ha sex  

med män. 

3.6 Potentiella andra sjukdomar

En av de anledningar som hänförs till att MSM fortsatt måste artikuleras såsom en riskgrupp 

är den risk för potentiella andra sjukdomar som kan uppkomma i gruppen. Transfusionsexperterna 

skriver: ”en gång motiverades [permanent avstängning] med att man inte kunde veta vilka andra  

okända blodöverförbara smittämnen som kunde finnas som resultat av vissa riskbeteenden.” 

(SFTM 2009). SFTM menar vidare att en permanent avstängning inte längre kan motiveras, men 

att med ”hänsyn till teoretisk risk för nya smittämnen och för förändring av kända smittämnen så 

de inte upptäcks i sållningstesterna, är det rimligt att till diskussion ta upp alternativet avstängning 

under 5 år” (SFTM 2009). SFTM skriver alltså att 6 månader är en för kort tid, och menar att 5 år 

är mer rimligt, på grund av risken för nya smittor. MSM förstås här som en riskgrupp som 

'teoretiskt' är en slags smittohärd där nya potentiella sjukdomar kan dyka upp. Utöver att MSM 

kopplas samman med smittorisk ges alltså kategorin här också betydelsen sjukdomsuppkomstrisk. 

Detta går att kontrastera mot Socialstyrelsen, som snuddar vid nya sjukdomars uppkomst i 

sammanfattningen av sina utredningar. I deras problemformulering diskuteras nya smittoämnen i  

termer av att de kommer att dyka upp och att ”personer med kända riskfaktorer” därför måste 

uteslutas från blodgivningssammanhang – men inte för att de ger upphov till smittorna, utan för 

att de i högre utsträckning faller offer för dem (Socialstyrelsen 2008:5).16  Detta resonemang om 

nya, okända sjukdomar är vanligt förekommande i diskussioner om MSM och blodgivning, se 

exempelvis Franklin 2007, men man missar att problematisera kategorin MSM. Konsekvensen av 

detta blir ett  implicit försvar av heterosexualitet som norm: 'riskbeteende' betyder betyder i 

sammanhanget anal- eller oralsex mellan män. Här är alltså sex mellan män i sig en orsak till 

uppkomsten av nya smittor, helt oavsett andra faktorer, såsom exempelvis om männen skyddar sig 

eller inte. 

16 Jmf. avsnitt 3.1, där en liknande betydelseförskjutning sker. 
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4. Avslutning: Blodets biopolitik

I det här avslutande avsnittet sammanfattar jag undersökningen såhär långt, parallellt med  

att jag för in denna sammanfattning i en teoretisk diskussion. I den första delen gör jag några  

teoretiska interventioner genom att koppla samman mina slutsatser tydligare till det som jag kallar 

för blodets biopolitik. Jag tar även upp den postkoloniala teoretikern Sara Ahmed och diskuterar 

hennes teori om hur betydelser ”klibbar” fast på den Andre. Sedan avslutas uppsatsen med en 

sammanfattning av blodgivningens rationalitet och en diskussion om den ideala blodgivaren. Jag 

kommer även med ett möjligt förslag till hur ett alternativ till uteslutning på grund av 

grupptillhörighet skulle kunna se ut. 

4.1 Heteronormativitet och befolkning

I sin diskussion om konstruktionen av kategorin ”kvinna” menar Judith Butler att denna 

kategori snarare än att vara ett ursprung till ett visst handlingsmönster, är detta 

handlingsmönsters e f fekt (Butler 1999:xxix). Övergången från ett essentialistiskt till ett 

konstruktivistiskt perspektiv på kön har varit helt avgörande för hur kön diskuteras inom samhälls- 

och humanvetenskaperna idag. Genealogin av kategorin MSM försöker visa hur uteslutningen av 

bögar och andra MSM från blodgivning alltsedan åttiotalet diskursivt verkat för konstruktionen av 

MSM som en stabil kategori med en symbolisk närhet till HIV/AIDS. I den diskussion om MSM 

som förs idag är mycket investerat i kategorin. Att hålla kvar den vilar både på ekonomiska 

intressen och medicinsk expertkunskap, men det är viktigt att här påpeka att denna rationalitet 

också vilar på och förstärker vårt samhälles heterosexuella hegemoni (Butler 1999:194, not 6).17 

Denna hegemoni, eller matris, är det samlade resultatet av en uppsättning heterogena, utspridda 

diskurser som alla etablerar heterosexualitet som norm. I Sara Edenheims ord är den 

heterosexuella hegemonin det interdiskursiva resultatet av en mängd olika diskursiva praktiker 

(Edenheim 2005:46-7). Men med detta är syftet inte att skuldbelägga de som producerat det 

material som jag har undersökt. I enlighet med genealogins syfte är det inte grupper eller 

individers avsikter som undersöks, istället tittar genealogin på de konsekvenser som specifika 

17 Jag använder här begreppet rationalitet, återigen, för att betona samtidens kaotiska, plastiska och 
tillfälliga struktur. För att återvända till Wendy Brown så är syftet med genealogin att göra det möjligt för 
oss att tänka samtiden som ”det-som-skulle-kunna-upphöra-att-vara.” (Brown 2001:112). 
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rationaliteter och diskurser har. Vilken politik ligger till grund för våra vetenskapliga rationaliteter,  

och hur flätas politik och vetenskap samman i praktiserandet av denna rationalitet? 

Riskgruppslogiken följer en epidemiologisk vetenskaplig rationalitet som i det här fallet bidrar dels 

till att stärka heterosexualitetens hegemoni och dels till att cementera stigmatiseringen av bögar  

och andra MSM. Att denna rationalitet går att förstå som politisk på samma gång som den  

uppfyller de ”hårda vetenskapernas” krav på vetenskaplighet ser jag som ett av resultaten av min 

undersökning. 

Låt mig nu återvända till den här uppsatsens titel. Som jag nämner i min inledning menar jag 

att blodgivningspraktiken bör förstås utifrån vad Foucault har kallat för biopolitik. Under 

kapitalismens framväxt på 1800-talet menar Foucault att det ökande behovet av arbetskraft ger 

upphov till ett nytt sätt att se på det mänskliga livet. Det är under denna period som de olika  

samhällsvetenskaperna växer fram, och det är först nu som ett intresse för befolkningen uppstår. 

Foucault menar att om statens institutioner före denna period ägnat sig i första hand åt att straffa 

olika avvikande beteenden, så börjar de nu intressera sig för hälsa, hygien, nativitet, ras och så 

vidare: de börjar intressera sig för att skapa en produktiv befolkning (Foucault 2000b). I 

Övervakning och Straff undersöker Foucault hur rättssystemet under 1800-talet gradvis övergår 

från att straffa brottslingen med hårda fysiska straff, såsom tortyr eller avhuggning av lemmar, till 

att i större utsträckning undersöka brottslingens identitet. Vem är hon, och varför gör hon det hon 

gör? Psykologin och psykiatrin växer fram som försök att besvara dessa frågor. Syftet är att  

brottslingen inte längre ska straffas fysiskt: brottslingen ska göras produktiv, till en del i  

kapitalismens maskineri (Foucault 2003:9ff). Begreppet biopolitik försöker fånga tiden efter det 

paradigmskifte som sker där den individuella människans kroppsliga och psykiska tillstånd görs till 

ett kunskapsobjekt för första gången. I Sexualitetens Historia förklarar Foucault framväxten av 

begrepp såsom heterosexualitet och homosexualitet med ett liknande resonemang. Då det ligger i 

statens intresse att öka befolkningsmängden, och därmed den arbetsföra befolkningen, måste 

förståelsen av homosexualitet förändras. Det handlar inte längre om sodomitiska synder eller 

normöverträdelser som ska straffas, utan om, exempelvis, en homosexuell identitet som ska förstås 

och korrigeras med psykiatriska diagnoser (Foucault 2002b). Biopolitiken förstått som en 

befolkningspolitik gör kollektiven av kropp och psyke till föremål för statens intervention. Jag  

menar att blodgivningspraktiken följer biopolitikens rationalitet genom att bidra till att 

reproducera vårt samhälles hegemoniska heterosexualitet, och det är därför man kan tala om en  

blodets biopolitik. De kroppar som inte följer de av staten uppsatta normerna, i det här fallet 

kroppar som faller innanför kategorin MSM, producerar en kroppslighet, ett blod, som inte är 

önskvärt. På så sätt blir vi genom och i blodgivningspraktiken på sätt och vis kvar i den officiella 

konstruktion av homosexualitet som rådde fram till 1979, innan Socialstyrelsen avpatologiserade  

homosexualitet. Den postkoloniala sociologen Sara Ahmed argumenterar för att våra samhällen 

behöver biopolitikens andrafiering för att hållas samman, de behöver tydliga konstruktioner av 
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”vi” och ”dom”, ”jag” och ”den Andre”.18 I The Cultural Politics of Emotion menar hon att den 

toleransdiskurs som västvärlden hanterar etnicitet/ras med bygger på denna logik. De 

hegemoniska nationsdiskurserna använder sig av den Andre för att dölja det faktum att en 'hel 

nation' är en omöjlighet. Den Andre blir ett önskvärt hinder för denna diskurs, eftersom den tillåter 

fantasin om en ursprunglig fullbordan att hållas vid liv – en fullbordan som såklart är omöjlig att  

uppnå (Ahmed 2004:143). På samma sätt som Ahmed talar om icke-vita andra så skulle man 

analogt kunna se MSM som ett sådant 'hinder' som står i vägen för att samhällskroppen ska bli 

'hel'. Samhällskroppens blodomlopp måste med alla medel hållas rent, men istället för att se hur 

alla kroppar är potentiellt smutsiga så blir MSM-kropparna per definition smutsiga genom  

riskgruppslogiken. I min undersökning har vi sett hur kategorin MSM ständigt förknippas med hot 

och risk, trots exempelvis vissa politikers försök att förändra denna betydelse. Med Ahmeds ord 

skulle jag vilja argumentera för att kategorin MSM ”kladdats ned” med associationerna hot och  

risk, vilket i förlängningen gör att MSM-kroppar stigmatiseras och associeras med rädsla. Denna 

kladdighet gör MSM-kropparna till ständiga föremål för nya frågor som inte alls ställs till straighta 

kroppar, och ju fler av dessa frågor som ställs, desto längre kommer vi från den dag då bögar och 

andra MSM inte automatiskt leder associationerna till HIV/AIDS (jmf. Ahmed 2004:79). 

 

4.2 Blodgivningens rationalitet

Genom den här uppsatsen har jag undersökt talet om gruppen MSM, först genom att titta på 

dess genealogi, och sedan genom att undersöka hur kategorin aktiveras i samtida diskussioner om 

blodgivning. Målet med att undersöka reglerna för blodgivning har dels varit att titta på reglerna  i  

sig, men också att titta på den underliggande rationalitet som möjliggör den här sortens 

lagstiftning (Jmf. Brown 2001: 117-9). Inom sitt institutionella ramverk har användandet av 

kategorin MSM skapat förutsättningar för ett brett spektrum av möjliga lagstiftningar, och i min  

analys har jag först försökt visa på den kontingens och flyktighet som jag menar karaktäriserar 

kategorin. Sedan har jag försökt visa hur kategorin stabiliserats och blivit till ett begrepp som inte 

längre diskuteras utan snarare förutsätts, och som även tillmäts ett förklaringsvärde. På de här 

avslutande sidorna vill jag sammanfatta och vidareutveckla diskussionen kring den biopolitiska  

rationalitet som ligger till grund för det regelverk kring blodgivning som vi har idag. 

Under HIV-epidemins första två decennier talas det om flera riskgrupper: intravenösa 

brukare av droger, prostituerade, afrikaner, Haitianer, homosexuella- och bisexuella män, 

kvinnliga partners till bisexuella män, föräldrar till blödarsjuka etc. I min analys har jag bara  

fokuserat på en av riskgrupperna; MSM, men underliggande denna diskussion har legat en tanke 

18 För en introduktion av begreppet andrafiering på svenska, se Kamali 2005. 
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om att kategorin MSM tillsammans med de andra riskgrupperna bidrar till att konstruera en idé 

om en ideal blodgivare. Likt Catherine Waldby (1996) menar jag att de institutionella HIV/AIDS-

diskurserna inte står utanför vårt samhälles hegemoniska genusdiskurser – snarare är dessa 

diskurser tydligt sammanflätade. Konstruktionen av ett system där vi styckar upp en population i å 

ena sidan en ”allmänhet” och å andra sidan ”riskgrupper” följer en epidemiologisk rationalitet där 

vissa identiteter eller personligheter görs önskvärda, medan andra konstrueras som riskabla och  

hotfulla. I genealogin i avsnitt 2 följer jag de förändringar som sker i lagstiftningen efter AIDS intåg 

på blodgivningsarenan. I de första reglerna där homosexuella män dyker upp i Socialstyrelsens 

föreskrifter är det männen som har ”flera partners” och som dessutom var ”sexuellt aktiva” som 

uteslöts. Fokus låg alltså på ett specifikt riskbeteende. När SOSFS senare, i början av 1985 

definierar vilka som ska uteslutas från blodgivning är det identiteter som mobiliseras, det är  

homosexuella män, prostituterade och sprutnarkomaner som pekas ut.  I och med föreskrifterna år 

1989 överger man formuleringarna som baseras på identitet för att istället titta på handlingarna: 

män som har haft sex med män, personer som har haft sex i utbyte mot pengar, personer som har  

injicerat narkotika utanför sjukvården. I fallet med MSM så innebär denna övergång, som vi såg i 

avsnitt 2, att det inte är explicit sexualiteten som är anledningen att männen inte får donera blod, 

utan det är riskbeteendet – dvs. det faktum att personen ägnar sig åt sexuellt umgänge med andra  

män. Men i och med att allt sexuellt umgänge mellan män anses vara riskbeteende är skillnaden 

gentemot de tidigare reglerna svår att se. Nu kallas det ”riskbeteende” istället för ”identitet”, men 

det är precis samma personer som åsyftas. När de senaste reglerna nu ”tillåter” MSM att lämna 

blod är detta en diskussion som borde tagits upp. Den skillnad som man skulle kunna hoppas på i 

och med de nya reglerna uteblir eftersom definitionen av riskbeteende inte tar i beaktande säkrare/

osäkrare sexpraktiker. Inga MSM som har aktiva sexliv kommer att få lämna blod. Att dessa 

grupper kallas för MSM istället för ”homo- och bisexuella män” spelar mindre roll – de är 

fortfarande lika uteslutna på grund av sin ”sexualitet”. Som alternativ till detta skulle man kunna 

föreställa sig en riskanalys som behandlar vem/vilka som har sex som en mer perifer information, 

medan antalet partners, antalet sextillfällen, kondomanvändning och andra säkrare sexpraktiker  

får stå i centrum för riskbedömningarna.19 Istället för att intressera sig för generaliteter och 

grupptillhörigheter skulle man kunna göra en individuell riskbedömning20. Även om prevalens och 

smittofrekvens av HIV för MSM är mycket högre än för befolkningen i genomsnitt så har vi idag 

HIV-tester som förkortar fönsterperioden till tre dagar (tidigare har fönsterperioden varit uppemot 

19 Detta resonemang hämtar jag från det remissvar som RFSL skickade till Socialstyrelsen 1998, se RFSL 
1998. 

20 Exempelvis Spanien har ett regelverk som inte ger uttryck för några generella utsagor om MSM. Under 
deras 6-månaders tillfälliga avstängning hittar vi dels riskgrupper som vi känner igen från Sverige, såsom 
personer som under resor till länder med relativt hög HIV-incidens har sex med lokalbefolkningen på 
plats. Men vi hittar också ”personer som har haft sexuella relationer med: - tillfälliga partners eller 
prostituerade, […] - olika partners från samma eller annat kön.” Det enda som uttrycks om MSM är att 
”Risken är större när relationerna är mellan män.”, men det görs alltså ingen skillnad mellan vilka som 
har sex, åtminstone inte i reglerna (MSC 2006, min övers). 
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3-4 veckor, se Socialstyrelsen 2010b). Även om denna teknik är dyr och inte vanligtvis används 

inom blodgivningen så skulle den kunna erbjudas personer tillhörande ”riskgrupperna” som då 

skulle kunna lämna blod trots sitt ”riskbeteende”.21 Men varför är vi inte där än? 

 I avsnitt 3 tittar jag på de förhandlingar och strider som ägde rum mellan olika aktörer inom 

blodgivningen och som resulterade i SOSFS 2009:28, där MSM tillåts lämna blod efter en tolv 

månader lång karensperiod. I de första delarna av detta avsnitt försöker jag visa på den spänning 

mellan politisering och avpolitisering som ständigt gör sig påmind i förhandlingarna om de nya 

reglerna. Genom att mobilisera vetenskapen, nationen och mänskliga rättigheter försöker de olika 

aktörerna etablera ett fält av trovärdighet där politiken ska hållas utanför, ett projekt som från 

början är dömt att misslyckas. Här är det särskilt intressant att se hur snabbt politikernas 

förståelse av  MSM som offer får ge plats för förståelsen av MSM som potentiella förövare. I de 

följande tre avsnitten har jag beskrivit tre olika fält som åtminstone i materialet inte är föremål för 

lika mycket kontrovers. Medan de första delarna av avsnittet genomsyrar hela utredningen är dessa 

senare tre de avgörande faktorer som gör att MSM fortfarande är en meningsfull kategori i 

blodgivningssammanhang. Otrohetsdiskussionen bygger på ännu en statistisk övervägning, där 

risken för otrohet bedöms vara stor nog för att utesluta även MSM som lever i fasta förhållanden 

från att lämna blod. Här skulle man möjligen kunna tänka sig att kunskapsläget under de närmaste 

åren förändras, och att man efter det kanske utesluter bara män som – likt de män som uteslöts 

1984-85 – har ”flera partners” (se SOSFS 1984:27). Detsamma gäller risken för nya sjukdomar, 

som också borde kunna betraktas som knutet till de MSM som har många sexpartners och 

dessutom oskyddat sexuellt umgänge med dessa. Däremot finns det ett helt avgörande hinder för 

MSM-kategorins upplösande: bögblodets politiska ekonomi. Eftersom överblivet blod handlas med 

på en internationell läkemedelsteknisk marknad måste blod från MSM avskiljas och hanteras 

annorlunda än det straighta blodet. Så länge så är fallet kommer kategorin MSM tvunget vara en  

del av blodgivningspraktiken i Sverige. Och MSM kommer att fortsätta kategoriseras som just 

MSM i dessa sammanhang – oavsett om de får lämna blod eller inte,  oavsett om de hade sexuellt  

umgänge med andra män på femtiotalet eller i förra veckan och oavsett om de använder kondom  

eller låter bli. 

Sammanfattningsvis så bygger riskgruppslogiken i grunden på ett gränsdragande mellan det 

normala och det patologiska, och det är viktigt att peka på hur denna logik förutsätter och vilar på 

de moraliska och politiska gränsdragningar som möjliggjort exempelvis sjukdomsklassandet av 

homosexualitet under större delen av nittonhundratalet. Därför har jag argumenterat för att vi  

måste förstå blodpolitiken som en del i en större biopolitisk rationalitet. Försvaret av 'det normala' 

är helt centralt för denna rationalitet, menar Waldby, som menar att skapandet av kategorin MSM  

är ett försök att ”försvara kategorin 'heterosexuells' renhet genom att exkludera de som kan 

21 I Sammanfattning av blodutredningar finns det en diskussion där man med hjälp av kvalitetsjusterade 
levnadssår, QALY, räknar ut att det inte är lönsamt att använda sig av de dyraste testerna, de s.k. NAT-
testerna (Socialstyrelsen 2008). 
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introducera smitta i de egna leden” (Waldby 1996:144, min övers.).22 Om risklogiken vilar på 

grupptillhörigheter så osynliggörs den faktiska smittorisk som alla mänskliga kroppar löper, 

inklusive vita, heterosexuella, manliga sådana. Denna logik eller rationalitet bidrar 

sammanfattningsvis snarare till att skydda och upprätthålla en vit, heterosexuell, tvåsam man som 

norm än att förklara någonting om hur smittor sprids. Det skulle vara en annan situation om 

riskgruppslogiken grundade sig på handlingar och praktiker, såsom till exempel oskyddat sex med 

flera partners istället för att, som idag, grunda sig på till ”riskbeteende” maskerade 

grupptillhörigheter. 

22 Mitt resonemang följer här till viss del Sara Edenheims diskussion om subjektsinterpellation (Edenheim 
2005:208) Edenheim påminner om att interpellationen alltid har både ett subjekt och ett objekt, som 
båda konstrueras genom interpellationsakten. I det här fallet objektet, MSM, som något hotfullt, och 
subjektet, den heterosexuelle, som något icke-hotfullt.  
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