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Abstract 

 
Skoglund Nyberg, Torbjörn. 2015. ‘Jo förresten, jag har hiv också’. En kvalitativ studie om 

hivpositiva homosexuella mäns erfarenheter av nätdejting. 

 

This study explores HIV-positive gay men’s experiences of online dating. Based on interviews 

with four HIV-positive gay men, I examine the possibilities for these men to present themselves 

successfully on online dating sites. The study focuses on the strategies taken on by these men in 

order to disclose their HIV status on dating sites and the difficulties they encounter in their 

online dating. The analysis is based on Goffman's dramaturgical perspective and his theories 

about stigma. The study finds that HIV positive gay men adjust their online presentation in 

accordance with prevailing ideals within the gay scene. My findings suggest a pattern of mutual 

filtering where HIV-positive men by being open about their HIV status online also can sort out 

those that are not interested. I understand the mutual filtering as a way to manage the relationship 

between stigma and intimacy as Goffman presents it. 
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1. Inledning 
År 2007 sammanställdes en rapport av Socialstyrelsen om allmänhetens kunskaper, attityder och 

beteenden i förhållande till hiv och aids i Sverige mellan 1987 och 2007 (Socialstyrelsen 2008). 

Där ställdes bland annat frågor om attityder till personer med hiv. 47 procent av männen och 30 

procent av kvinnorna instämde i påståendet att “Den som är smittad med hiv måste avstå från 

samlag”. Trots att hiv-viruset hade varit känt för allmänheten i Sverige i över 20 år så fanns det 

fortfarande starka känslor kopplade till hivpositivas sexuella praktiker och närhet generellt. 

Sedan 1987 har toleransen ökat men siffrorna från 2007 visar att det fortfarande finns okunskap 

och fördomar som påverkar attityden gentemot hivpositiva. 

 

Att leva med hiv i dagens Sverige innebär inte den självklara dödliga utgång som det gjort 

tidigare, men fortfarande finns ett starkt stigma kopplat till viruset och den som bär på det. Hiv-

viruset är starkt förknippat med manlig homosexualitet. Att som bög leva med hiv innebär ett 

dubbelt stigma, där både homosexualiteten och hivstatusen spelar in på den upplevda 

livskvaliteten. Den medicinska utvecklingen har gjort att den hivpositive kan räkna med att leva 

ett normallångt liv och vid en välfungerande behandling är överföringsrisken minimal 

(Folkhälsomyndigheten 2014). Den forskning som finns om hivpositivas livskvalitet berättar om 

en stark längtan efter intimitet och om en rädsla för att bli avvisad och vara ensam. Forskningen 

har dock snabbt blivit daterad på grund av den medicinska utvecklingen. Samtidigt har internet 

öppnat upp för fler möjligheter att få kontakt med potentiella partners och nya sätt att presentera 

sig själv på. Internet som en arena för dejting ställer nya frågor för forskningen att besvara. Vilka 

särskilda svårigheter möter hivpositiva på nätet? Vilka strategier används för att komma runt 

dessa?  

 

Att som socialarbetare ha kunskap om hur det är att leva med hiv är en förutsättning för att kunna 

arbeta professionellt med gruppen. För att kunna ge stöd krävs relevant kunskap om hur det är att 

leva med hiv i olika skeden i livet. Relationer och närhet till andra är något som får nya 

förutsättningar i och med en positiv hivstatus enligt tidigare forskning. Den här studien fokuserar 

på hur hivpositiva förhåller sig till dejting på nätet, som ett sätt att fördjupa kunskapen om dessa 

nya förutsättningar. 
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1.2 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka homosexuella hivpositiva mäns erfarenheter av nätdejting.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

- Vilka förutsättningar finns för hivpositiva homosexuella män att presentera sig 

framgångsrikt på dejtingsajter? 

- Vilka strategier använder sig hivpositiva homosexuella män av när det gäller att berätta 

om sin hivstatus på nätet? 

- Vilka svårigheter möter hivpositiva homosexuella män i sin nätdejting? 

 

1.4 Definition av begrepp 
 

Homosexuell/Män som har sex med män 

Min ursprungstanke har varit att studera homosexuella män. Inom hivpreventionen använder 

man ofta begreppet män som har sex med män, för att också inkludera de män som har sex med 

män utan att för den skull definiera sig som homo- eller bisexuella. Mina informanter identifierar 

sig alla som homosexuella, men ibland använder jag begreppet män som har sex med män 

(MSM) när jag pratar om hela gruppen. Jag använder begreppet gaycommunity för att ge en 

kontext åt de ideal som informanterna upplever finns bland homosexuella män. 

 

Hivpositiv 

HIV är en förkortning för humant immunbristvirus som angriper det mänskliga immunförsvaret 

och utan behandling leder till AIDS, som är ett dödligt sjukdomstillstånd. Med dagens effektiva 

behandling förväntas livslängden för hivpositiva vara nära den som gäller för befolkningen i 

allmänhet. Idag lever total ca 6800 med hiv i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2015). Jag har i 

texten valt att skriva hiv i gemener. Jag gör det för att männen i studien berättar att det inte är 

själva viruset som är det stora problemet för dem, utan omgivningens reaktioner på det. Att 

skriva hiv i gemener blir ett sätt för mig att avdramatisera viruset. 
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Nätdejting 

Studiens fokus ligger på nätdejting, vilket jag definierar som att genom internet, på dejtingsidor 

och/eller olika mobilapplikationer, söka efter sexuella och/eller romantiska kontakter. De sidor 

som informanterna använder sig av kommer presenteras i resultatdelen. 

 

2. Forskningsöversikt 
 

För att hitta relevant forskning till min studie har jag sökt i databaserna EBSCO, ProQuest Social 

Sciences, SwePub och Libris. De sökord jag har använt i olika kombinationer är hiv positive, 

gay, dating, online dating services, homosexual relations, internet, disclosure. Jag har använt 

sökorden både på svenska och engelska. De artiklar jag hittat har i sin tur kunnat leda mig vidare 

till annan relevant litteratur genom till exempel referenslistor, så kallad kedjesökning. 

 

2.1 Forskningsfältet i relation till min studie 
Jag har främst sökt efter tidigare forskning om hivpositiva homosexuella mäns nätdejtande, men 

eftersom det finns lite forskning om detta sen innan, särskilt svensk forskning, har jag behövt 

välja ut litteratur efter andra kriterier också. Jag har valt att inkludera litteratur om hur det är att 

leva med hiv, särskilt litteratur som handlar om att skapa nya relationer och om öppenhet med 

sin hivstatus. Eftersom min studie handlar om homosexuella hivpositiva män har jag fokuserat på 

litteratur som lyfter gruppen män som har sex med män (MSM), men i vissa fall har litteratur om 

hivpositiva med annan sexuell läggning tagits med. Det viktigaste kriteriet i det fallet har varit att 

studien ska ha gjorts i en västerländsk kontext, då det kan skilja sig mycket mellan olika delar i 

världen hur lättåtkomlig behandling av hiv är. I en västerländsk kontext är också hivviruset 

historiskt förknippat med homosexuella män, något som kan vara relevant när det gäller synen på 

viruset och den som bär på det (Liamputtong 2013). En annan viktig aspekt i läsandet av 

litteraturen har varit den stora medicinska utvecklingen som på bara några år förändrade viruset 

från att vara en dödsdom till att bli en kronisk sjukdom där bäraren kan förvänta sig att leva ett 

normallångt liv. Forskning som gjorts innan de mer effektiva bromsmedicinerna började 

användas i mitten av 1990-talet har alltså på kort tid blivit daterade, vilket jag tagit hänsyn till 

när jag läst litteraturen. Trots att vissa delar är daterade kan det fortfarande finnas relevans i den 

tidigare forskningen. Den största delen av forskningen inom fältet har fokuserat på att inhämta 
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kunskap för att ge underlag för hivpreventionen där man har inriktat sig på hur hivpositiva ser på 

och använder sig av olika säkrare sex-strategier, som kondomanvändning. Dessa studier kan 

fortfarande vara relevanta då de lyfter aspekter som tangerar min studie, men det är viktigt att 

komma ihåg att fokuset främst har varit hivpreventivt och inte på hivpositivas sexuella 

välbefinnande och livskvalitet.  

 

Det saknas ny svensk forskning om hivpositivas livskvalitet. Nilsson Schönessson gjorde en 

intervjustudie 2001 med homosexuella män och heterosexuella kvinnor med hiv (Nilsson 

Schönnesson 2001). Folkhälsoinstitutet sammanställde en rapport 1998 om hivpositiva män som 

har sex med män (Folkhälsoinstitutet 1998). I Norge genomfördes en omfattande studie år 2002, 

Levekår og livskvalitet blant hivpositive (Fafo 2002). 

 

2.2 Att leva med hiv 
 
2.2.1 Sociala konsekvenser 

Att diagnostiseras med hiv leder till förändringar inom flera olika områden i individens liv. I 

Sverige idag där behandling finns tillgänglig innebär inte hiv den dödsdom som den gjort 

tidigare, men sjukdomen bär fortfarande med sig ett starkt stigma (Liamputtong 2013). 

Hivviruset är dessutom vanligast hos grupper som redan är stigmatiserade, som drogmissbrukare, 

sexarbetare och homosexuella män. Nilsson Schönnesson menar att männen sen innan haft en 

dålig självbild på grund av sin homosexualitet (Nilsson Schönnesson 2001). Hon menar att 

hivdiagnosen blev en attack mot de hivpositivas självbild där den skam och det självförakt som 

eventuellt funnits innan förstärkts. Valerie A. Earnshaw och Seth C. Kalichman använder 

begreppet intersectional stigma för att beskriva hur hivviruset drabbar olika grupper på olika sätt 

och att stigma måste ses som kontextbundet och något som skapas i sociala processer (Earnshaw 

& Kalichman 2013). Ett stigma leder till en större utsatthet för diskriminering och påverkar 

individens välmående och reducerar dess sociala kapital. Nilsson Schönnessons respondenter 

berättar att deras sociala nätverk krympt efter hivdiagnosen, något som var en konsekvens både 

av omgivningens reaktioner och på att den hivpositive själv dragit sig undan på grund av den 

förändrade självbilden (Nilsson Schönnesson 2001). 
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2.2.2 Att berätta 

En aspekt av att leva med hiv är vem man väljer att vara öppen med sin hivstatus inför (Nilsson 

Schönnesson 2001). Som homosexuell kan detta innebära en dubbel komma ut-process, då man 

både måste förhålla sig till sig själv som homosexuell i ett heteronormativt samhälle, och som 

hivpositiv i ett samhället med en hivnegativ norm, det vill säga att alla antas vara hivnegativa 

tills motsatsen är bevisad (Fafo 2002, Nilsson Schönnesson 2001). Beslutet om och när man ska 

berätta om sin hivstatus beskrivs som en balansakt där man väger personliga behov, situationens 

krav och andras behov (Greeff 2013). Man bedömer konsekvenserna av att berätta och försöker 

väga fördelar och nackdelar. Varje nytt berättande kan innebära ångest eftersom man är ovetande 

om vilken reaktionen ska bli och för att berättandet öppnar upp för stigmatisering (Greeff 2013). 

Det är dock inte alltid ett eget val att berätta om sin hivstatus, det gäller till exempel i mötet med 

sjukvårdspersonal. Som den svenska smittskyddslagen är utformad idag så är den person som bär 

på hivviruset också skyldig att berätta om sin hivstatus för sina sexuella partners, den så kallade 

informationsplikten (Smittskyddslag 2004:168). Informationsplikten är i skrivande stund under 

debatt1 och 2013 ändrade Socialstyrelsen sina riktlinjer så att det är upp till varje behandlande 

läkare att bedöma om den enskilde ska behöva informera om sitt hivbärarskap eller inte 

(Socialstyrelsen 2013). Den behandlande läkaren kan alltså i det enskilda fallet ge 

förhållningsregler som sätter informationsplikten ur spel. För att den behandlande läkaren ska 

kunna ändra förhållningsreglerna behöver behandlingen vara välfungerande och kondom ska 

användas vid sexuella kontakter. Att berättandet om sin positiva hivstatus är obligatoriskt enligt 

lag behöver inte innebära att det alltid sker i praktiken. Som jag kommer redogöra för nedan 

visar forskningen att hivpositiva har olika strategier för att hantera berättandet och stigmat det 

innebär. Det verkar ändå finnas en rädsla bland hivpositiva för att bryta mot förhållningsreglerna 

och en känsla av att sexualiteten har blivit en samhällsangelägenhet snarare än en privat 

angelägenhet (Fafo 2002, Månsson och Hilte 1990). 

 

2.2.3 Relation till andra MSM 

I den norska studien om hivpositivas livsvillkor konstateras att de homo- och bisexuella männen 

verkar vara mer resursstarka och må lite bättre än andra grupper med hiv (Fafo 2002). En 

                                                
1 Se till exempel http://www.etc.se/inrikes/hivpositiva-kan-slippa-informationsplikt-vid-sex	  
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förklaring till detta är att gruppen homosexuella historiskt varit mer utsatta för och förknippats 

med viruset och därför har utarbetat ett bättre stöd för de som utsätts för det. Homosexuella 

hivpositiva har också en större benägenhet att berätta om sin hivstatus för andra homosexuella än 

för sin ursprungsfamilj (Greeff 2013). Att det homosexuella communityt enbart skulle vara ett 

stöd motsägs både i den norska studien och av annan forskning. Nilsson Schönnessons 

respondenter berättar om en rädsla för att uteslutas ur den homosexuella gemenskapen på grund 

av sin positiva hivstatus (Nilsson Schönnesson 2001). Courtenay-Quirk et als studie visar att 

hivnegativa män som har sex med män har stigmatiserande attityder gentemot hivpositiva och att 

dessa känner sig sexuellt avvisade och diskriminerade (Courtenay-Quirk et al 2006). Det verkar 

således finnas en dubbelhet i om det homosexuella communityt har en stödjande funktion eller 

om det bidrar med ytterligare stigmatisering. 

 

2.2.4 Sexlivet 

Den tidigare forskningen beskriver sexualiteten som det område i livet som påverkas mest 

negativt av en hivdiagnos. I Folkhälsoinstitutets rapport om hivpositiva män som har sex med 

män berättar varannan hivpositiv att han är missnöjd med sitt sexliv (Folkhälsoinstitutet 1998). I 

studien Mellan hopp och förvivlan berättar homosexuella hivpositiva om att sexualiteten är ett 

avslutat kapitel efter hivbeskedet (Månsson och Hilte 1990) I den norska studien visar sig en 

utbredd försiktighet i sexlivet och över hälften av de hivpositiva homo- och bisexuella männen 

berättar att de avstår från sex (Fafo 2002). Respondenterna i Nilsson Schönnessons studie 

berättar om att hiv har lett till sexuella begränsningar och även nedsatt lust, då det sexuella har 

blivit skuldbelagt (Nilsson Schönnesson 2001). Det är dock troligt att förhållandena kring 

hivpositivas sexliv har förändrats sedan dessa studier genomfördes, varför det behövs ny 

kunskap inom området.  

 

2.3 Att dejta med hiv 
När det gäller hivpositivas inställning till och förmåga att skapa nya relationer, att dejta, visar 

den tidigare forskningen på olika svårigheter. Jag ska här presentera dessa och de strategier som 

hivpositiva använder sig av för att överkomma dessa svårigheter. 
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2.3.1 Svårigheter 

Enligt Bailey, C och Hart, T så är det mindre troligt att homosexuella hivpositiva har en fast 

partner än homosexuella som är hivnegativa (Bailey och Hart 2005). Detta trots att många 

hivpositiva berättar om en längtan efter en kärleksrelation och intimitet (Nilsson Schönnesson 

2001). Några berättar om en upplevd mindre närhet efter hivdiagnosen och att man bekymrar sig 

över att hitta en partner (Fafo 2002). Vissa känner en hopplöshet inför att hitta en partner (Bailey 

och Hart 2005). Det vanligaste relationsproblemet hos hivpositiva verkar vara just avsaknaden av 

relationer (Folkhälsoinstitutet 1998).  

 

En svårighet i hivpositivas dejting som uppmärksammas i nästan all litteratur är rädslan för att 

bli avvisad och det finns erfarenheter av att potentiella partners har dragit sig undan efter ett 

berättande om hivstatusen (Nilsson Schönnesson 2001, Fafo 2002, Månsson och Hilte 1990, 

Bailey och Hart 2005). Det kan till och med vara så att nackdelarna och konsekvenserna av att 

bli avvisad upplevs som så stora att de överväger fördelarna med att ingå i ett längre förhållande 

(Bailey och Hart 2005). Men att berätta om sin hivstatus behöver inte bara leda till att man blir 

avvisad utan det kan också leda till en starkare närhet med den man träffar (Folkhälsoinstitutet 

1998).  

 

Rädslan för att överföra viruset till en partner är också en av svårigheterna som beskrivs i 

litteraturen (Fafo 2002, Bailey och Hart 2005). Enligt till exempel Nilsson Schönesson hänger 

det antagligen ihop med en känsla av att vara smittsam och att känna sig oattraktiv i och med det 

(Nilsson Schönnesson 2001, Fafo 2002). I studien Mellan hopp och förtvivlan berättar 

hivpositiva homosexuella män om en avsky för den egna kroppen och kroppsvätskorna 

(Månsson och Hilte 1990). Denna studie gjordes dock innan bromsmedicinerna introducerades 

och det kan påverka i vilken grad man ser på sin kropp som smittsam. Det har också visat sig att 

efter att behandlingen blivit bättre så ökade också lusten att dejta bland hivpositiva (Bailey och 

Hart 2005). 

 

2.3.2 Strategier 

Forskningen visar att hivpositiva har olika strategier för att överkomma svårigheterna som 

beskrivits ovan. En strategi som förekommer ofta är att dejta andra som också är hivpositiva 
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(Fafo 2002, Folkhälsoinstitutet 1998, Månsson och Hilte 1990, Bailey och Hart 2005, 

Mazanderani 2012, Hatala och Baack och Parmenter 1998). Genom att dejta andra hivpositiva 

behöver man inte bli avvisad på grund av sin hivstatus och man behöver inte vara orolig för att 

överföra viruset till någon som inte har det. Man kan också dela erfarenheter av att leva med hiv. 

Det finns också nackdelar med att dejta andra hivpositiva. Det innebär att man i relationen inte 

bara måste bekymra sig för sin egen hälsa utan också för den andres (Fafo 2002). 

 

Det finns också strategier för att hantera skyldigheten att berätta för sina sexuella partners om sin 

hivstatus som regleras av smittskyddslagen. Vissa väntar med att berätta för partnern tills man 

vet hur personen kommer reagera och om man anser att relationen är värd att fortsätta med 

(Bailey och Hart 2005). Det verkar finnas en motsättning mellan smittskydd och moral i frågan 

om när och om man ska berätta om sin hivstatus (Månsson och Hilte 1990). Att berätta anses 

vara en fråga om moral, men att alltid använda kondom och ha säkrare sex blir ett sätt att hantera 

lagens krav. Att använda kondom blir alltså ett sätt att kunna ha sex utan att själv känna att man 

behöver berätta om sin hivstatus för den man har sex med (Folkhälsoinstitutet 1998). Säkrare sex 

möjliggör för den hivpositive att ha sex utan att riskera att bli avvisad på grund av sin hivstatus. 

Samtidigt finns det berättelser om hur kondomen fungerar som ett avstånd mellan en själv och 

den man har sex med och att kondomen förstör den känslomässiga intimiteten (Fafo 2002, Bailey 

och Hart 2005). Kondomens funktion är motsägelsefull.  

 

Courtenay-Quirk et al menar att ju mer stigmatiserad den hivpositive är desto mer tenderar 

personen att ägna sig åt anonymt sex där man inte upplevs behöva berätta om sin hivstatus 

(Courtenay-Quirk et al 2006). Bailey och Hart (2005) är inne på samma spår och menar att en del 

föredrar anonymt sex för att slippa den känslomässiga intimiteten och därför kan känna sig 

tryggare. 

 

En annan strategi, som nämnts tidigare, för att undvika att bli avvisad är helt enkelt att dra sig 

undan och avstå från sex med andra (Nilsson Schönnesson 2001, Earnshaw & Kalichman 2013). 

Onani kan vara en central funktion i den strategin (Fafo 2002). 
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2.4 Att nätdejta med hiv 
 

2.4.1 Från cruising till nätdejting 

Flera forskare menar att homosexuella, bisexuella män och andra män som har sex med mäns 

användande av internet för att hitta partners är en förlängning av den cruisingkultur som finns i 

gruppen (Grov et al 2014, Davis et al 2006, Race 2010, Gudelunas 2012). På grund av samhällets 

förtryck mot MSM där öppna mötesplatser inte varit möjliga har MSM varit tvungna att mötas 

och kommunicera på mer diskreta sätt. Platser som parker och offentliga toaletter har varit arenor 

för homosexuella möten. På liknande sätt fungerar internet och appar som ett sätt för 

homosexuella att kommunicera utan att “komma ut” för alla andra. De senaste decennierna har 

MSM-gruppen snabbt tagit till sig internet för sexuella ändamål. Internet sågs i begynnelsen som 

en säkrare plats där MSM kunde interagera med varandra utan att avslöja sin fulla identitet, och 

inte utsätta sig för risken för trakasserier och polisarresteringar i samband med offentligt sex 

(Grov et al 2014). Internet möjliggjorde också kontakter mellan MSM som inte hade tillgång till 

homosexuella mötesplatser i storstäderna. Internet har generellt utvidgat möjligheten att få 

kontakt med potentiella partners, något som varit speciellt viktigt för minoritetsgrupper, som till 

exempel MSM (DeMasi 2011). Idag är internet en självklar plats för kontaktskapande aktiviteter 

för MSM. De senaste fem åren har det skett en skiftning i användandet av internet genom den 

ökade användningen av så kallade “smart-phones” som innebär att internet för många är en 

integrerad del av det vardagliga livet (Grov et al 2014). MSM har en tendens att utnyttja den nya 

teknologin för att söka partners i större utsträckning än de som definierar sig som heterosexuella 

(Grov et al 2014). Grov et al (2014) har också funnit att hivpositiva använder internet för att 

träffa sexuella partners i större utsträckning än hivnegativa/de med okänd hivstatus. 

 

2.4.2 Nätdejting 

Arvidsson (2006) använder begreppet branding för att förklara hur man framställer sig själv som 

åtråvärd och önskvärd på en dejtingsida. Detta ger användarna en viss frihet men de måste ändå 

förhålla sig till de normer som råder på den specifika dejtingsidan. Det finns också en 

uppfattning om att för att lyckas hitta en matchande partner så måste man beskriva sig själv 

sanningsenligt. Davis et al (2006) använder begreppen browsing och filtering för att beskriva den 

tysta sortering av användarprofiler som sker på dejtingsidor. De menar att användarna av 
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dejtingsidorna är medvetna om att denna sortering pågår och att de därför kan välja att framställa 

sig själva på ett gynnsamt sätt. Internetdejtandet är väldigt bundet till presentationen av självet, 

som i sin tur påverkas av vad man tror att andra vill ha. Den tysta sorteringen av användarprofiler 

bidrar till den sexuella kulturen och den sexuella smaken, menar Davis et al (2006). Den skapar 

med andra ord förutsättningar för vad som anses vara åtråvärt och inte. Davis et al (2006) ser en 

tendens att män med hiv fortsatt lever med stigmatisering och lägre sexuellt självförtroende, där 

hivpositiva filtreras bort i den tysta sorteringen.  

 

2.4.3 Berätta Online 

Flera studier visar att internet underlättar för hivpositiva att berätta om sin hivstatus för sina 

potentiella partners (Mazanderani 2012, Davis et al 2006, Race 2010). Det upplevs som lättare 

att berätta om sin status på internet än ansikte mot ansikte eftersom ett avvisande blir lättare att 

hantera. Race (2010) beskriver internet som ett nytt landskap som producerar nya tillfällen att 

berätta om sin status, och nya tillfällen för andra att fråga om den. Till exempel skapar internet 

möjligheter att berätta om sin hivstatus utan att säga det rakt ut. Genom att berätta att man har 

säkrare sex “ibland” så kan det förstås av andra som att man är hivpositiv, då man använder 

kondom när man har sex med hivnegativa men inte göra det när man har sex med andra 

hivpositiva (Davis et al 2006, Race 2010). 

 

Att berätta om sin hivstatus på internet blir också ett sätt att hantera de krav som ställs på 

hivpositiva från samhällets sida genom informationsplikten. Internet genererar nya erfarenheter 

av bekvämlighet men också av undvikande. Race (2010) använder Davis et als (2006) begrepp 

filtering och menar att detta bli problematiskt för hivpositiva där de situeras på en speciell plats 

på den sexuella marknadsplatsen, en frustrerande plats där de möts av undvikande. Race 

intervjuade hivnegativa homosexuella män som berättade att i en offlinesituation hade de inga 

problem med att ha sex med hivpositiva, eftersom de då alltid använde kondom och inte frågade 

om hivstatus. I en onlinesituation däremot där möjligheten finns att filtrera så valde de bort 

hivpositiva användare. 
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2.5 Sammanfattning 
Att leva med hiv är att leva med ett stigma och det får konsekvenser på flera områden i den 

hivpositives liv. I dejtingsammanhang visar forskningen på flera svårigheter som hivpositiva 

upplever och också strategier för att komma över dessa. Internet och nätdejting verkar på flera 

sätt underlätta för hivpositiva att berätta om sin hivstatus, men är också en arena där hivpositiva 

kan väljas bort på ett mer effektivt sätt.  

 

Den tidigare forskningen består både av enkät- och intervjustudier för att svara på 

frågeställningar som oftast har ett hivpreventivt fokus. Mycket av forskningen har blivit daterad, 

mycket på grund av den medicinska utvecklingen och det är troligt att graden av stigma har 

förändrats de senaste 20 åren. Den teknologiska utveckligen, där internet har tagit en alltmer 

central plats i vardagslivet och i dejtandet, gör också att det behövs ny forskning inom området. 

När det gäller homosexuella hivpositivas nätdejting saknas forskning som fokuserar på de 

hivpositivas egna erfarenheter. I min studie intresserar jag mig för hur homosexuella hivpositivas 

dejtingsvårigheter och strategier ser ut och upplevs på den specifika dejtingarena som internet 

utgör. Hur påverkar dessa nya förutsättningar sättet att presentera sig? Vilka möjligheter har 

hivpositiva att presentera sig själva på nätet? 

 

3. Teoretiska perspektiv 
 

3.1 Det dramaturgiska perspektivet 
För att få en större förståelse för hivpositiva mäns nätdejtande använder jag mig av sociologen 

Erving Goffmans dramaturgiska perspektiv på vardagslivet, som han presenterar det i sin studie 

Jaget och maskerna - En studie i vardagslivets dramatik (2014). Eftersom jag är intresserad av 

männens möjligheter till självpresentation på internet så är hans teori ett bra redskap för analys. 

Goffman menar att i interaktionen mellan människor presenterar vi oss och använder oss av olika 

uttrycksmedel, både verbala och ickeverbala (Goffman 2014a). Goffman gör liknelser till teatern 

och menar att i interaktionen är vi aktörer inför en publik där vi försöker kontrollera vilka intryck 

vi gör och vilken information vi överför. Vi gör detta i ett framträdande, den aktivitet som vi 

visar upp för en publik. Goffman gör skillnad på de uttryck som vi sänder ut och de vi överför, 

där de vi sänder ut är medvetna och ofta språkliga och de vi överför mer omedvetna aktiviteter. 
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Individen har en repertoar med olika roller som den kan använda i olika situationer och inför 

olika publiker. Publiken kan vara både faktisk och kognitiv. Till den senare tillskriver aktören 

normer och värderingar till en tänkt publik och anpassar sitt framträdande därefter. För att rollen 

ska vara trovärdig använder sig individen av det Goffman kallar intryckstyrning, då individen 

försöker styra de intryck den sänder ut och överför. Individen kan själv tro mer eller mindre på 

sin egen roll. När aktören själv tror på de intryck den gör till sin publik kallar Goffman den för 

en uppriktig aktör. Goffman använder begreppet cyniska aktörer när han talar om de som är 

medvetna om att det är en roll de spelar, men sänder ut information för att verka trovärdig inför 

publiken. Den cyniska aktören kan spela en roll på ett sätt som är gynnsamt för den, men det 

innebär inte att det alltid handlar om att lura sin publik i privata syften. En cynisk aktör kan 

också lura sin publik för dess eller samhällets eget bästa. 

 

Fasaden är en del i framträdandet som hjälper till att definiera situationen. Det kan handla om en 

platsbunden inramning, men också saker som är intimt förknippade med individen, till exempel 

kön, ålder, gester och utseende. Goffman menar att aktörerna har en tendens att försöka ge ett 

idealiserat intryck, som påverkas av och bekräftar de rådande normerna i samhället. Det innebär 

att aktören väljer att tona ner vissa aspekter i sitt framträdande som inte är förenliga med den 

idealiserade bilden av sig själv som den vill visa upp. Goffman pratar också om förvrängningar, 

att använda tecken för att framställa något som egentligen inte finns. Det är publiken som avgör 

om ett framträdande är sant eller inte, och med det menas om framträdandet stämmer överens 

med det publiken uppfattar som verkligheten. Det kräver att det finns en samstämmighet i en 

individs framträdande.  

 

Platsen där själva framträdandet äger rum kallar Goffman för den främre regionen. Det finns 

också en plats där framträdandet förbereds och det kallar Goffman för den bakre regionen. Den 

bakre regionen är en plats där publiken hålls borta och individen kan rätta till sitt framträdande. 

Sovrummet och badrummet tar Goffman upp som exempel på bakre regioner men han menar att 

skillnaden mellan den bakre och den främre manifesteras överallt. Goffman beskriver den främre 

regionen som en plats som kräver dramaturgisk disciplin, där aktören måste hålla masken genom 

att inte sända ut eller överföra motsägelsefulla uttryck för att göra ett trovärdigt framträdande. 
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Aktören kan ta av sig masken i den bakre regionen där den inte måste anpassa sitt beteende efter 

det som anses passande. 

 

L. Bullingham och A. Vasconcelos diskuterar i artikeln The presentation of self in the online 

world: Goffman and the study of online identities (Bullingham & Vasconcelos 2013) hur 

Goffmans teori kan appliceras på självpresentation på nätet. De menar att det finns en distans 

mellan publik och aktör på internet, en distans som gör det lättare för aktören att dölja vissa 

aspekter av det de kallar offline-jaget. Distansen gör också att aktören lättare kan kontrollera den 

information den sänder ut och minska risken för att motsägelsefull information överförs. De 

menar också att den presentation aktören gör online är något den försöker hålla när relationen går 

offline. De beskriver det i Goffmans termer av att aktören måste hålla masken, från en online- till 

en offlinesituation. På internet menar de också att aktören har möjlighet att ha flera online selfs 

där användandet av anonyma sådana kan vara ett sätt för aktören att sända ut information som 

skulle minska trovärdigheten av den icke-anonyma presentationen, vare sig den är offline eller 

online, utan att riskera att tappa masken. 

 

M. Whitty menar att individen har mer kontroll över sin självpresentation på dejtingsidor än på 

andra platser, både offline och online, eftersom den sänder ut mycket information på en och 

samma gång (Whitty 2008) På grund av just detta så ökar också möjligheten för andra att se om 

det finns en bristande samstämmighet mellan individens framträdande online och offline. Whitty 

menar att även om internet underlättar experiment med framträdandet så är det viktigt att sedan 

kunna hålla masken i en offlinesituation, om relationen ska fortsätta där.  

 

A. Fiore menar också att intrycksstyrningen är lättare på dejtingsidor på internet eftersom de 

omedvetna överföringarna av information blir färre och de medvetna fler (Fiore 2008). Online, 

menar Fiore, så finns det en serie av signaler som individen använder i sitt framträdandet för att 

göra intryck på andra. Det kan vara till exempel användarnamn, språk och bildval. Fiore menar 

att individen har två motivationer när den väljer vilken information den vill visa och vad den vill 

dölja. Den första motivationen är att presentera sig själv som attraktiv. Den andra är att 

presentera sig själv som sanningsenlig, så att de som funnit individen attraktiv online också 

kommer göra det offline. Det innebär inte att det inte förekommer viss överskattning av sig själv 
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i presentationen, men dessa lögner får inte vara så stora att de sedan märks, menar Fiore. Han 

finner också att individen har strategier för att kunna bedöma om andras profiler är 

sanningsenliga och väljer att framställa sig själv efter samma kriterier. 

 

Nätdejting är en intressant företeelse att använda Goffmans dramaturgiska perspektiv på. Jag ser 

internet som platser där personer har möjlighet att vara i den främre och bakre regionen på 

samma gång. Platser där man har möjlighet att göra flera parallella framträdanden, vilket inte 

minst märks på mina informanters användande av olika profiler och dejtingsidor. Genom 

Goffmans dramaturgiska perspektiv vill jag förstå hur de hivpositiva männen väljer att presentera 

sig själva på nätet. Vilken information väljer de att visa och vilken väljer de att dölja? Jag 

intresserar mig också för hur männen uppfattar sin publik och vilka normer och värderingar de 

tillskriver den. Den homosexuella kontexten blir en slags ram för männens möjligheter att 

presentera sig själva framgångsrikt och vilka identitetspositioner som är möjliga att inta. Jag 

intresserar mig för männens strategier kring hur och när de sänder ut information om sin 

hivstatus. Vilken plats får hiv i männens presentationer och hur bidrar hivstatusen till 

möjligheten att presentera sig framgångsrikt? 

 

3.2 Stigma 
Goffman (2014b) har också behandlat hur stigmatiserade personer förhåller sig till sig själv och 

sin omgivning. Han beskriver stigma som något som drar uppmärksamheten till det avvikande. 

Att vara avvikande får konsekvenser i mötet med de som Goffman kallar “normala”. Goffman 

menar att stigmatiseringen är en politisk akt och att det finns ett samband mellan samhällets 

normer och den konfliktsituation den avvikande hamnar i. Den stigmatiserade måste ständigt 

använda sig av olika strategier för hur den ska bemöta omgivningens stereotypa krav och 

förväntningar. Goffman gör en skillnad på misskrediterade och misskreditabla stigman, där 

misskrediterade gäller de fall då stigmat är uppenbart och de misskreditabla är då det inte är 

synligt. Ett misskreditabelt stigma ger en möjlighet att undvika att stigmat blir bekant för andra 

och i varje situation tas beslut om hur och till vem man öppet ska visa det. Det kan skapa en 

osäkerhet i sociala situationer eftersom individen inte vet hur stigmat ska tas emot. För att få en 

sådan vetskap så gör individen i förväg en bedömning om hur avslöjandet skulle tas emot. 
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Goffman menar att det finns ett kontinuum mellan stigmats betydelse i förhållande till graden av 

intimitet. Ju intimare relationen är desto mindre betydelse har stigmat, men samtidigt så gör 

intimiteten att stigmat kan få större effekter. Även om den stigmatiserade kan och väljer att dölja 

sitt stigma så vet den att intima relationer får sitt godkännande genom att man delar med sig av 

sina tillkortakommanden. Goffman menar att man då antingen kan visa sitt stigma eller känna 

skam. Att visa sitt stigma kan då innebära en risk för att bli avvisad.  

 

Goffman menar att olika platser har olika förutsättningar för att passera som “normal”. Det kan 

dels handla om att vissa platser är förknippade med ett visst stigma, men också om hur igenkänd 

man är. Goffman pratar om det kognitiva igenkännandet, det dåliga ryktet, som innebär att andra, 

utan att känna personen, har information om personens stigma. Syftet med det kognitiva 

igenkännandet är social kontroll, menar Goffman.  

 

Jag ser en positiv hivstatus som ett misskreditabelt stigma, eftersom det inte är direkt synligt. 

Individen kan dock vara misskrediterad om stigmat har blivit känt. Goffman menar att den 

misskrediterade då använder sig av nya strategier för att minska stigmats betydelse och sätta 

fokus på det väsentliga. Eftersom jag intresserar mig för hur hivpositiva män presenterar sig 

själva på nätet är Goffmans stigmabegrepp användbart då det är något männen måste förhålla sig 

till. Jag intresserar mig för deras strategier för att berätta om sin hivstatus på internet och hur de 

resonerar kring det kontinuum mellan stigma och intimitet som Goffman beskrivit.  

 

4. Forskningsmetod 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar har jag valt en kvalitativ metod där 

insamlingen av material har gjorts genom intervjuer. Jag har genomfört 4 intervjuer med 

homosexuella hivpositiva män. En intervjustudies syfte är att få kunskap om individens egna 

upplevelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann 2009). Att lyfta röster ur en stigmatiserad 

grupp är också en viktig aspekt av studien och ett sätt att förstå begreppet stigma.  

 

4.1 Urval 
Jag har hittat mina informanter på Qruiser som är ett internetcommunity för homo-, bi-, trans-, 

och queerpersoner, även kallat QX. Qruiser beskrivs på sin hemsida som “nordens största 
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community för dig som är homo, bi, trans, queer samt för våra vänner” (www.qruiser.com). På 

Qruiser kan användaren skapa en profil, där man kan lägga upp en profil/ansiktsbild på sig själv 

och också lägga upp bilder i fotoalbum. Man rekommenderas att skriva en presentation av sig 

själv. På Qruiser finns också möjligheten att gå med i och/eller skapa olika klubbar efter vad man 

söker och sina intressen. Genom klubbar som på olika sätt riktar sig till hivpositiva har jag fått 

kontakt med mina informanter. På dessa klubbars så kallade ”klotterplank” har jag skrivit kort 

om mitt uppsatsarbete och att jag söker deltagare till studien. Kriterierna för urvalet har varit att 

personen ska vara hivpositiv, definiera sig som en man som dejtar andra män, både sexuellt 

och/eller romantiskt, och som använder internet för att söka potentiella partners. Jag har också 

genom klubbarnas medlemslistor kunnat skriva direkt till olika personer. Två informanter har 

svarat på mitt allmänna meddelande som jag skrivit i de olika klubbarna och två personer har 

velat delta i studien efter att jag skickat ett meddelande direkt till dem.  

 

Jag har genom att skriva direkt till personer på medlemslistorna försökt att få en åldersmässig 

spridning, mina informanter är mellan 35 och 59 år. Alla informanter bor i Stockholm. Jag har 

velat ha informanter som både nämner sin hivstatus på sin profil och de som inte gör det, för att 

kunna jämföra olika strategier. Två av mina informanter skriver ut sin hivstatus på sin profil på 

något sätt. En informant har två profiler där han på den ena berättar om sin hivstatus och på den 

andra inte gör det. En informant har valt att inte nämna det alls i sin profil. Under intervjuerna 

har det visat sig att männen använder olika strategier på olika dejtingsidor, där man på vissa 

skriver ut sin hivstatus på sin profilsida och på andra inte. Tre av informanterna använder 

internet enbart för att söka sexuella kontakter, både kortvariga och långvariga. Informanterna har 

levt med hiv olika länge. Den som levt med hiv längst har gjort det sedan 1986 och den som mest 

nyligen fick hiv har haft det i drygt ett år.  

 

Jag hade inledningsvis i forskningsprocessen ett mål att genomföra minst sex intervjuer men det 

har inte varit helt lätt att hitta deltagare till studien. Många personer har varit positivt inställda till 

min studie, fast de själva av olika anledningar inte velat delta. Två personer har först visat 

intresse för att delta men sedan inte hört av sig mer. Det gör att mitt urval inte har blivit så 

varierat som jag önskat. Det är möjligt att mina informanter lättare än andra har kunnat bearbeta 

sin hivstatus beroende på stabila levnadsförhållanden i övrigt. Två av männen är till exempel 
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aktiva i olika hiv-organisationer. Personer med en annan inställning till sin hivstatus hade 

antagligen gett mig ett annorlunda material. Informanterna verkar också ha sett min studie som 

ett sätt att nå förändring och ett sätt att sprida kunskap om vad det innebär att leva med hiv idag. 

Det framkommer i intervjuerna att männen känner en frustration över att kunskapsnivån är så låg 

i samhället generellt. 

 

4.2 Intervjuerna 
Intervjuerna har varit halvstrukturerade livsvärldsintervjuer där jag använt en frågeguide som 

fokuserat på den hivpositives självpresentation, svårigheter och strategier i 

nätdejtingsammanhang. Frågeguiden har baserats på studiens frågeställningar med teman som 

hur man använder nätdejting och hur man presenterar sig själv på internet, vilka svårigheter man 

som hivpositiv möter och vilka strategier man använder för att berätta om sin hivstatus. För att 

informanterna skulle känna sig tryggare med att prata om något som kan vara känsligt, speciellt 

med tanke på olika grad av öppenhet med sin hivstatus, har de själva fått välja platsen där 

intervjun ägt rum. Alla intervjuer har genomförts på olika kaféer i centrala Stockholm. Tre 

intervjuer varade mellan ungefär 70 - 90 minuter i längd och en intervju varade i 40 minuter. Att 

den kortare intervjun varade i 40 minuter var ett resultat av att informanten hade bråttom vidare. 

Jag gjorde ändå bedömningen att vi hann gå genom frågeguiden och inte behövde göra en 

kompletterande intervju. Det kan ändå ha påverkat längden och kvaliteten på vissa av 

informantens resonemang.  

 

Intervjuerna kunde ibland “svämma över” och komma in på dejting i stort. Det är en rimlig följd 

av att kontaktsökandet online är ett första steg - att träffas offline är nästa. Fokus har dock legat 

på förutsättningar och strategier av självpresentation på internet. 

 

4.3 Etiska aspekter 
Enligt Kvale och Brinkman är konfidentialitet en viktig etisk princip (Kvale & Brinkman 2009). 

Jag har informerat mina informanter om att de kommer anonymiseras. När jag presenterar 

materialet i studien använder jag fingerade namn. Jag ger inte ut någon information om var mina 

informater bor när de berättar om det och jag skriver inte heller ut användarnamn eller dylikt. Jag 

har inte heller beskrivit deras profilsidor på ett sådant sätt att de ska kunna kännas igen. 
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Inspelningarna och utskrifterna från intervjuerna har förvarats hos mig och sedan raderats när 

studien färdigställts. Jag har informerat informanterna om studiens allmänna syfte, att studera 

hivpositiva homosexuella mäns nätdejting, och fått deras samtycke till att delta, så kallat 

informerat samtycke, där det också framgått att deltagandet i studien är frivilligt och att att 

deltagarna har rätt att dra sig ur när som helst.  

 

4.4 Transkribering och analysmetod 
Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon. Två av inspelningarna påverkades av att hög 

musik spelades i bakgrunden, vilket bidragit till att transkriberingen av dessa tog längre tid än 

beräknat. Jag har transkriberat intervjuerna ordagrant. Jag har dock utelämnat stamningar, skratt, 

pauser och liknande. När jag presenterar citat från intervjuerna senare i resultatkapitlet har jag 

justerat utsagorna för att underlätta läsningen, till exempel ändrat vissa versaler och gemener. 

Överlag under transkriberingsprocessen har mitt fokus varit på meningen av det männen säger 

snarare än hur de säger det.  

 

Efter transkriberingen har jag först läst igenom intervjuerna för att få en helhetsbild av dem. Jag 

har i nästa steg läst intervjuerna och markerat och antecknat nyckelord. Jag har sedan sorterat 

materialet efter de teman som intervjuguiden givit och som styrts av studiens frågeställningar. 

Jag har där funnit intressanta variationer i männens berättelser. Jag har därefter gjort en ny 

läsning där jag försökt se likheter och motsättningar i informanternas berättelser. Jag har därefter 

gjort vad som liknar en meningskoncentrering, som Kvale och Brinkmann beskriver som en 

bearbetning där man sammanfattar och kortar ner informanternas yttranden där huvudinnebörden 

får vara kvar (Kvale & Brinkmann 2009). 

 

Analysen av empirin har jag gjort utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutiken är en 

slags tolkningslära där man försöker förstå den subjektiva meningen med social handling 

(Bryman 2008). För att kunna göra det krävs ett fokus på det sammanhang där berättelserna äger 

rum, vem berättaren är och i vilken kontext texten skapas. För att förstå den kontext som mina 

informanter befinner sig i har jag först försökt få en klarhet i den mer allmängiltiga kontext där 

männen befinner sig, gaycommunityts dejtingsidor, för att sedan förstå det som specifikt handlar 

om hur de förhåller sig till sin hivstatus. Hermeneutik är en metod där man studerar delarna för 
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att uppnå en helhetsförståelse. Med hjälp av Goffmans dramaturgiska perspektiv och teorier om 

stigma har delarna i en process tolkats till en helhet. I processen har jag först sett på materialet 

utifrån Goffmans teori, som en medveten förförståelse, och sedan granskat det som inte passat in 

och gett materialet möjlighet att ”sparka tillbaka”. Jag har sedan gått tillbaka till den teoretiska 

förståelsen och på så sätt har tolkningen växt fram efter hand utifrån empirin, i vad man brukar 

kalla en hermeneutisk process (jmf Sohlberg & Sohlberg 2013).  

 

4.5 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
Validitet, om metoden undersöker det den säger sig göra, är något som genomsyrar hela 

forskningsprocessen från planering och tematisering till intervju, utskrift och analys (Kvale och 

Brinkmann 2009). Kvale och Brinkmann menar att kunskapen som genereras i en intervju är en 

produkt av samspelet mellan forskare och intervjuperson (Kvale och Brinkmann). Därför 

påverkas reliabiliteten av vem forskaren är. Det är därför viktigt att forskaren är tydlig med sin 

egen förförståelse. Kvale och Brinkman talar om reflexiv objektivitet där man reflekterar över sin 

egen betydelse för kunskapsproduktionen. Strävan är objektivitet men också en insikt om sin 

egen subjektivitet och sina fördomar. Jag är själv hivnegativ men har genom hivpositiva vänner 

och mina egna erfarenheter av att vara homosexuell en viss insatthet i studiens område. Jag är till 

exempel väl bekant med internetcommunityt Qruiser. Att som forskare vara nära sitt 

studieområde kan innebära både fördelar och nackdelar. En viss risk finns att man tar vissa saker 

för givna och inte intar en mer distanserad position gentemot fenomenet man studerar. Det är 

möjligt att jag tagit vissa saker som informanterna har berättat, till exempel om hur de använder 

Qruiser, för givna. Jag har försökt hålla en distans och nyfikenhet gentemot fältet och jag tror att 

i detta fall att min position främst har varit en fördel för att mina informanter kunnat slappna av 

och varit mer frispråkiga. Med tanke på det några informanter berättar om rädsla för 

ryktesspridning är det också möjligt att jag som medlem av ett så kallat gaycommunity kunnat 

ses som en risk. Det är dock ingen känsla jag fått under intervjuerna. 

 

Studiens generaliserbarhet påverkas av att jag bara använt Qruiser för att hitta informanter och 

inte andra populära dejtingsidor eller mobilapplikationer. Då Qruiser är den största mötesplatsen 

för hbtq-personer på internet har jag ansett att det gett mig en bra ingång till målgruppen.  Olika 

dejtingsidor har sina olika förutsättningar och sina egna koder, och de lockar också till sig olika 
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typer av personer. Qruiser är på många sätt en sexuell mötesplats, där det till exempel 

förekommer explicit sexuella bilder. Det används inte enbart som en dejtingtjänst utan fungerar 

som ett socialt nätverk där man håller kontakt med sina vänner och skapar nya kontakter. Det är 

viktigt att ta hänsyn till de speciella förutsättningar som gäller Qruiser när jag sedan drar 

slutsatser av materialet. Mitt material har fått en tyngdpunkt på sökandet efter sexuella partners. 

Resultat hade möjligtvis sett annorlunda ut om informanterna i större utsträckning sökt 

långvariga romantiska relationer. De som valt att delta i studien har också varit villiga att berätta 

om sina erfarenheter av dejting. Det är möjligt att det innebär att de kunnat bearbeta sina 

erfarenheter och känt sig mogna att berätta, något som också kan påverka studiens 

generaliserbarhet.  

 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel kommer jag presentera resultatet och analysen av intervjuerna. Till en början 

presenterar jag hur männen förhåller sig till nätdejting, trovärdighet i en onlinepresentation och 

gaycommunityts ideal. Den första delen ska ses som en beskrivning av den kontext som männen 

befinner sig i och i andra delen behandlas männens strategier för att berätta om sin hivstatus. Den 

tredje delen handlar om hur männen förhåller sig i sin självpresentation till andras föreställningar 

och fördomar om hiv. 

 

5.1 Nätdejting 
 
5.1.1 Trovärdighet i en onlinepresentation 

Tre av mina fyra informanter använder nätdejting enbart för att hitta sexuella kontakter. En 

informant använder det för att hitta en långvarig parrelation. De har gemensamt att de använder 

Qruiser mer eller mindre. De använder också andra plattformar. Det handlar då om 

dejtingapplikationer som Grindr och Scruff, och också dejtingsidor som Gayromeo och 

Bodycontact. Det är ofta så att männen söker olika saker på olika sidor. Grindr beskrivs till 

exempel som en plats för snabba möten medan Bodycontact används för att ha långa dialoger om 

vad man vill göra innan man ses. De olika sidorna har olika förutsättningar och som vi kommer 

se har männen också olika dejtingstrategier på de olika plattformarna. 
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Männen berättar att den största fördelen med nätdejting är att utbudet är större. Anders berättar 

att han inte känner sig delaktig i gaycommunityt i övrigt och att internet därför blir en plats där 

han kan hitta tillfälliga kontakter. “Hade det inte varit för nätet så hade jag nog inte haft så 

mycket sexuell aktivitet i Stockholm. Det är utbudet, det är bättre.” David säger “Om man inte 

nätdejtar kan det till synes vara ganska svårt att hitta nånting”. Knut berättar också att han tycker 

att det är enklare med nätdejting. Flera av männen uttrycker att en fördel med nätdejting är att det 

finns en möjlighet att bygga upp en kännedom av personen man har kontakt med innan man ses 

första gången. Det som verkar vara intressant att veta är personens ålder, vad den söker och vad 

den har för intressen. Det kan också vara relevant att veta hur länge personen har haft sin profil, 

och hur pass aktivt man använder den. Knut som använder sig av sidan Bodycontact för att söka 

sexuella kontakter berättar: 

 

Man kan själv också bilda sig en uppfattning av individen i alla fall om man är lite selektiv och har 
grundkraven. Jag har ju krav på att det måste stå nåt mer på sidan. Nånting mer som ger nåt sken 
vilken individen är. På Bodycontact är du mer tvingad att lägga in saker och ting, den tillåter inte att 
du utelämnar allt för mycket. Man måste fylla i nånting, det kan ju vara blaj också, men man ser också 
när den är skapad, skapad igår brukar jag utesluta. Det ska vara lite mer långsiktigt. 

 

Vilken information man söker och vilka preferenser man har verkar variera beroende på vad man 

söker just för tillfället. Knut säger till exempel “Söker jag nån som jag bara ska ha vanligt sex 

med då får de gärna vara lite yngre. Ska jag ha mer såna bdsm-saker då ska de vara vana. Då 

spelar åldern inte samma roll”. Alla informanterna verkar tänka att den information som andra 

personer berättar om sig själva på internet inte nödvändigtvis behöver stämma med hur det skulle 

vara i en offlinesituation. David berättar att även om utbudet blir större genom nätdejting och att 

det är lättare att hitta någon som verkar intressant så är det under förutsättning att informationen 

på profilen är sanningsenlig. 

 

Fördelarna är ju att det är ganska så lätt att faktiskt hitta nånting som verkar vara intressant, om 
profilen som finns är sanningsenlig. Vilket det inte alltid är. Nackdelar är att det finns så väldigt 
mycket folk som har så många olika profiler på en och samma sida till exempel. Man kan lätt ljuga 
om sin ålder, man kan ljuga om vem man är fullständigt. Det är ingen som kollar upp förrän det blir 
det här face to face-mötet. Bilder som kan redigeras till guds förbannelse. Man är tvungen att vara 
källkritisk till max för att lyckas hitta de här små gröna tuvorna som finns på en annars sönderbränd 
åker. 
 

Det räcker alltså inte med att personen ska ha angett viss information på sin profil, den måste 

också verka trovärdig. Det framträdande som spelas upp för männen online är inget de helt kan 
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lita på och framträdandets trovärdighet kan inte kontrolleras förrän ett möte offline. Männen gör 

därför en granskning av informationen de får. David har en strategi för att kunna avgöra om 

personens bild är nytagen eller inte. 

 

Jag är ju amatörfotograf själv, jag kan ganska så snabbt se om bilden är tagen någorlunda i tid, om det 
finns nån form av liten datumstämpel på bilden, eller om det är en inscannad bild. Man kan ju titta på 
suddigheten i bilden visserligen, då kan man se om det är lite fler pixlar än vad det borde vara om det 
är en nytagen bild. De flesta kameror idag har väldigt bra upplösning. Men det är svårt, absolut. Sen 
kan man jämföra om det finns någon åldersangivelse. Då kan man titta på, ser den här personen ut att 
faktiskt vara säg 50 år, och bilden (i profilen) säger 42, då kan man börja fundera. 

 

En nytagen bild blir ett rekvisita i framträdandet som ökar trovärdigheten, om den inte verkar för 

redigerad. Att det är viktigt att kunna se en bild på personen är alla informanter överens om. Dels 

för att se om det är “nånting som känns attraktivt” (Knut) men också för att kunna avgöra om det 

personen säger i övrigt verkar stämma. 

 

David: Har de inga bilder så kan de ljuga hur mycket de vill, så då är jag totalt ointresserad. 
 
Sixten: Jag tror det är jätteviktigt. Eller jag tycker själv att det är jätteviktigt. Jag skulle aldrig träffa 
nån som inte har visat en bild. För det tycker jag, då är det nåt, jag vet inte. Det är konstigt när nån 
absolut inte vill visa en bild på sig själv. Då har man ju nånting att dölja. Det är inte okej tycker jag, 
eller det är ointressant för mig. Så bild, så om man själv kräver bild så måste man ha nån bild själv. 

 

Knut menar att internet gör att du kan lägga ut bilder från början av en kontakt men att det är 

svårare att göra en helhetsbedömning på internet än genom ett fysiskt möte. “Förr kunde du göra 

helhetsbedömningen redan innan du gick hem. Då ser du i reality att det stämmer överens.” 

Bilden blir ett sätt för männen att avgöra om personens framträdande verkar äkta. Bilden 

granskas och jämförs med annan information som personen angivit för att se om det stämmer 

överens. Med Goffmans ord så krävs en samstämmighet i framträdandet för att det ska verka 

trovärdigt (Goffman 2014a). Männen verkar uppleva att framträdanden på internet inte är lika 

trovärdiga som de skulle varit offline. Att inte ha en bild att visa upp tolkas som att man har 

något att dölja och att man inte kan lita på att presentationen i övrigt stämmer med verkligheten. 

En nytagen och oredigerad bild är rekvisita som bidrar till framträdandets trovärdighet. Även om 

internet möjliggör, som bl.a. Whitty (2008) menar, en större frihet i självpresentationen, där det 

är lättare att kontrollera vilka uttryck som sänds ut och överförs, så verkar det finnas en 

misstänksamhet mot dessa online-framträdanden. Det är viktigt för männen att veta att de 

framträdanden som de ser på internet kommer stämma överens i en offlinesituation. De vill vara 
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säkra på att personens presentation är genuin, vilket med Goffmans ord innebär att personen kan 

hålla masken.   

 

Efter samma kriterier som de granskar andra väljer männen att också presentera sig själva. Att 

själv kunna visa upp en bild blir viktigt. David berättar att det är viktigt för honom att visa vad 

han kallar för en sanningsenlig bild. 

 

Jag är så sanningsenlig som jag bara kan. Jag har en sanningsenlig bild, förutom glasögon så är bilden 
sanningsenlig. Den är nytagen sen ett halvår tillbaka. Informationen ändrar jag lite då och då bara för 
att uppdatera. 
 

För David är det viktigt att göra ett framträdande på nätet som är genuint. “Jag är mig själv. 

Ålder har jag. Var jag bor nånstans.” Bilden i kombination med annan information bidrar till ett 

“sanningsenligt” intryck. David berättar också att han använder den verifikationsfunktion som 

finns på Qruiser där andra användare kan verifiera att personen är den som den utger sig för att 

vara. 
Och sen så har jag en verifikation på qx, vilket innebär att jag är känd utav andra som har sagt att ‘Ja 
jag känner den här personen’. Det tycker jag är väldigt viktigt. Jag har tre eller fyra olika personer som 
har gjort det. Och de har känt mig i varierande lång tid men alla känner mig personligen. Jag har dejtat 
tre utav dem, så de borde verkligen veta vem jag är. 
 

På samma sätt som David kräver av andra att de ska kunna behålla genuiniteten från ett 

onlineframträdande till ett framträdande offline, vill han själv visa att han kan det. Genom en 

nytagen bild, sanningsenlig information och en verifikation, visar han att hans framträdande 

online också kommer stämma överens med hans framträdande offline. Den uteblivna 

informationen om att han använder glasögon verkar inte vara tillräckligt viktig för att rubba på 

trovärdigheten. 

 

Bilden blir ett sätt att visa upp en personlig fasad men även om bilden är nytagen så är det ingen 

garanti för att intrycket den ger ska stämma med hur det sen blir i en offlinesituation. Anders 

berättar att han har erfarenheter av att personer har uppskattat hans framträdande mer offline. 

 

När man ser en person, en bild på en person. Då blir det är en sak. När man ser ett leende, ögonen, 
gester, rösten så blir det nånting annat. Många säger att ’Du ser mycket bättre ut i verkligheten’. 
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Han har också varit med om att personen blivit besviken och vänt i dörren. “Så var det en kille 

som kom in en gång, kom han in och så tittade han på mig så säger han så här: ‘Nä jag tror inte 

det’ sa han sen gick han.” Att bilden är något man gillar i en onlinesituation behöver inte betyda 

att det ska bli ett bra möte i en offlinesituation. Anders tror att det kan bero på att en del får en 

viss uppfattning av honom genom bilderna. “Jag ser lite scruff ut med lite fåror och så där. De 

tror nog att jag är en ganska tuff kille. Jag tror att, det är min erfarenhet att det är många som vill 

ha det.” Anders menar att en del av hans personliga fasad som röst och gester inte går att 

förmedla på internet på samma sätt som det gör offline. Goffman pratar om att fasaden har en 

abstrakt karaktär där vissa rekvisita kan ge associationer som påverkas av tidigare erfarenheter 

och stereotypa föreställningar hos publiken (Goffman 2014a). Bilden är rekvisita i framträdandet 

online som Anders är medveten om får associationer som kanske inte stämmer med hans 

framträdande i en offlinesituation, där andra saker som rösten och gester spelar in. Samtidigt är 

han medveten om att de associationer som bilderna ger är något som många tycker är önskvärt.  

 

5.1.2 Gaycommunityts ideal 

Fiore (2008) menar att individen har två motivationer när den väljer hur den ska presentera sig 

online. Den första är att beskriva sig som sanningsenlig och den andra att presentera sig som 

attraktiv. Tre av informanterna berättar att de upplever att det finns ett utseendeideal bland 

homosexuella män som innebär att man ska vara ung och vältränad. Om man uppfyller dessa 

ideal så tror männen att man har lättare att få kontakt med andra. Om man dessutom kan visa en 

bild på att man uppfyller idealen så är det en stor fördel. Anders använder ordet kroppsfascism 

när han beskriver idealen, där man inte får vara tjock och helst ska vara väldigt vältränad. 

Männen upplever att de som lever upp till idealen har fördel av detta och att de som gör det 

också gärna visar det, helst genom bilder men också genom att skriva det. “För de som är 

vältränade och går mycket på gym de talar om det. Och har de då inte bild på bodyn, så skriver 

man det. För det vet man tar. Och har du stort paket så skriver du det också” (Knut). Knut menar 

att det också finns ett ideal om att vara “healthy” och att det är lättare att visa upp om man kan 

publicera bilder på en vältränad kropp. En vältränad kropp signalerar alltså en hälsosam kropp. 

Att betona delar av sitt framträdande som stämmer överens med rådande ideal är vanligt 

förekommande enligt männen.  
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Idealen skapar ramar för att kunna presentera sig framgångsrikt. Flera av männen berättar att 

även fast de själva inte lever upp till alla ideal så behöver de inte gå “lottlösa” eftersom det finns 

andra preferenser som är viktigare, till exempel sexuella och åldersmässiga. Knut berättar: 
 

Du kan ha andra preferenser, som dina sexuella preferenser, vad du vill göra. Vissa vill ha äldre och 
då kan man klara sig bra bara för att man kommit till en viss ålder. Det kanske inte är det man just nu 
är sugen på men man kan ändå utnyttja det på nåt sätt. 
 

Sin ålder och sina sexuella preferenser är också något som kan användas för att presentera sig 

framgångsrikt, det verkar dock finnas en färdig rollposition som man bör inta, även om det 

kanske inte är precis det man själv är ute efter. Knut, som är 59 år, berättar att han inte får så 

många träffar och att det kan bero på att folk söker yngre personer. Han upplever dock att vissa 

som söker äldre män kan tycka att ålder är viktigare än hivstatus. “Då är åldern viktigare för 

dem. De som har bestämt sig och som liksom inte är nybörjare, de säger att då spelar den där 

statusen ingen roll. De har på nåt sätt ändå hållit sig upplysta. Då är viktigaste att man är 

tillräckligt gammal. Det är det man går igång på”. Knut som bland annat söker bdsm-sex menar 

också att det i de fallen oftast är seriositet och respekt som är viktigare än andra ideal. Sixten, 

som är 46 år, berättar också att det kan finnas fördelar med att vara äldre men att han just nu är i 

ett mellanläge mellan olika rollpositioner.  
  

Jag har alltid varit den snygga, unga. Nu är man inte det längre. Nu är man för ung för att vara daddy 
liksom. För de som är unga som vill ha äldre, de vill ju ha äldre. Jag är ju inte. Du, det går skitsnabbt. 
Jag fattar inte var de här 20 åren tagit vägen alltså. 
 

Även om det är ett ideal att vara ung så upplever männen att det finns fördelar med att ha 

kommit till en viss ålder. Ålder verkar vara en viktig parameter när man presenterar sig på nätet. 

Sixten berättar att han skriver att han är äldre än han är. “När man ändå är gammal då tror jag det 

är bättre ju äldre du är egentligen. Det är en strategi jag har. Den funkar inte så bra” (Sixten). 

Sixten menar alltså att han är för ung för att framträda trovärdigt i en roll som daddy, som han 

beskriver som nästa steg i en förväntad “bögutveckling”, trots att han justerat sin ålder och 

anpassat sin personliga fasad till det ideal han tror sig vara närmast och som ska ge honom flest 

fördelar. Han är samtidigt för gammal för att framträda trovärdigt som ung. Anders som är 49 år 

berättar också att det är vanligt att unga personer skriver till honom på Grindr på grund av hans 

ålder, något han sällan är intresserad av. Även om Anders också upplever att det finns en 
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rollposition som äldre, som skulle vara framgångsrik så är han inte intresserad av det för att han 

helst vill träffa personer i sin egen ålder. “Jag vill inte vara nån pappa för dem faktiskt. De vill ju 

ha en mogen och erfaren person helt enkelt” (Anders). 

 

Männen har strategier för att presentera sig framgångsrikt på dejtingsajterna där det råder starka 

ideal om att vara ung och ha en vältränad kropp. Det handlar om att inta andra möjliga 

rollpositioner som kan tilltala, till exempel som “daddy” eller någon med speciella sexuella 

preferenser. När det gäller motivationen att presentera sig trovärdigt så verkar det finnas ett 

handlingsutrymme att justera vissa detaljer i den personliga fasaden, som till exempel ålder, för 

att initialt skapa ett intresse. Dessa justeringar måste dock verka trovärdiga, annars blir det svårt 

att inta en viss rollposition framgångsrikt. 

 

5.2 Strategier för att berätta om sin hivstatus 
 

5.2.1 Varför berätta? 

Tre av männen har fått den så kallade informationsplikten hävd av sina behandlande läkare 

eftersom deras behandling är effektiv och deras virusnivåer är omätbara. Det innebär att de inte 

är skyldiga att berätta om sin hivstatus för sina sexpartners. Ändå vill männen i de flesta 

situationer när de ska ha sex berätta om sin hivstatus. Hur ska man förstå att männen väljer att 

berätta om sin hivstatus, och frivilligt avslöjar sitt stigma, när det inte krävs av dem? Sixten 

menar att även fast informationsplikten är hävd för honom så finns det ändå ett behov av att 

berätta. Han berättar att om han till slut träffar någon han gillar och vill ha en längre relation med 

så måste han berätta eftersom det är någonting han bär på och som är skönt att dela med sig av. 

Goffman menar att även om den stigmatiserade person har möjlighet att dölja sitt stigma så 

känner den att intima relationer bekräftas av att man delar med sig av sina personliga 

tillkortakommanden. Alternativet till att berätta om stigmat i en intim relation är att känna skam. 

(Goffman 2014b). Som Sixten berättar så är det just när han träffat någon han gillar och vill 

fördjupa relationen med som han känner att det är nödvändigt att berätta. Anders som också har 

fått sin informationsplikt hävd berättar att han känner att han har två alternativ. Antingen berättar 

han om sin hivstatus första gången han träffar någon, eller så berättar han det inte alls. “Du kan 

inte komma efter två-tre gånger och säga att ‘Jo förresten, jag har hiv också’. Det blir ju en chock 
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för folk”. Att berätta om hiv ses inte som nödvändigt vid kontakter där man vet att man bara ska 

ses en gång. Det bekräftas av att både Anders och Sixten oftast inte berättar när de har sex 

utomlands eller med turister som är på besök i Sverige. Goffman menar att det finns ett 

kontinuum när det gäller stigmats betydelse i förhållande till graden av intimitet i en relation 

(Goffman 2014b). Ju mer man känner en person desto mindre betydelse får stigmat. En intimare 

relation innebär dock också att man har mer att förlora om stigmat uppdagas och dess effekt blir 

därför större. Att männen väljer att i vissa situationer berätta om sin hivstatus trots att de inte är 

tvingade till det enligt lag kan ses som ett sätt att hantera kopplingen mellan stigma och intimitet 

och de förväntningar som finns på olika relationer. Att över huvud taget berätta om sin hivstatus 

kan ses som ett sätt för männen att minska stigmats eventuella effekt i en potentiell framtida 

relation. Männen upplever, i linje med Goffmans tankar, att det finns en koppling mellan 

förtroendefullhet och intimitet, där en relation får sin intimitet genom att man delar med sig av 

sina svaga sidor. Som vi ska se så har männen olika strategier om hur och till vem de ska berätta, 

där graden av intimitet och stigmats förväntade effekt har stor betydelse. 

 

5.2.2 Öppen/ej öppen med hivstatus på profilen 

Männen har varierande strategier vad gäller öppenhet med sin hivstatus på sina profilsidor. 

Några av männen har olika strategier på olika sidor, och Anders har två olika profiler på samma 

sida. Sixten och Knut är de två av mina informanter som har en profilsida på Qruiser där de 

skriver om sin hivstatus och har bilder på sig själva. De berättar att det finns både fördelar och 

nackdelar med det. 

 

Knut: Jag blev så trött på att hela tiden berätta. Då var det bättre att skriva och selektera redan då. Men 
jag får inte så mycket träffar. Det blir lite självsåll. Och det är positivt. Just för att, då slipper man, för 
att det tar ändå tid om du ska inleda nånting och föra en dialog som sen inte bär nånvart. Jag är nästan 
övertygad att just det här med att det står hiv, att nicket (användarnamnet) associerar till positiv, det är 
en begränsning. Det tror jag. 
 
Sixten: För nu är det bara att gå in på mina klubbar (på Qruiser) så ser du ju och är du inte intresserad 
så skriver du inte. Och det är väl därför det minskade intresset syns. 

 

Tidigare forskning har beskrivit den tysta sortering som sker på dejtingsidor där vissa 

presentationer filtreras bort och att det finns en tendens att hivpositiva väljs bort i den sorteringen 

(Davis et al 2006). I männens berättelser kan man se att det förekommer en ömsesidig filtrering, 

där hivnegativa män som inte vill träffa hivpositiva väljer bort dessa och de hivpositiva männen 
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försöker filtrera bort de som inte vill träffa hivpositiva. Sixten berättar till exempel att det är 

mindre vanligt nu, när hans hivstatus framgår på hans profil, att han blir avvisad på grund av sin 

hivstatus. Att låta den positiva hivstatusen framgå på profilen blir en strategi för att undvika att 

engagera sig i en kontakt för att sedan riskera att bli avvisad senare. Goffmans tankar om 

stigmats förhållande till graden av intimitet märks i Knut och Sixtens resonemang. Knut och 

Sixtens strategi att vara öppna med sin hivstatus på sina profiler kan ses som en strategi att 

undvika att stigmat skulle få en stark effekt senare i en relation. Genom att “skylta” med sin 

hivstatus behöver de inte oroa sig för att bli avvisade. Den ömsesidiga filtreringen blir ett sätt för 

Sixten och Knut att minska stigmats betydelse.  

 

Knut berättar att om han skulle ta bort hivstatusen från sin profilsida på Qruiser så skulle de som 

känner honom och vet om hans hivstatus reagera. Om han skulle ändra sitt framträdande och inte 

låta sin hivstatus framgå så skulle de han känner och vet om hans status inte tycka att hans 

framträdande var trovärdigt längre och de skulle undra varför han inte längre var öppen. När 

stigmat väl är känt är det svårt att dölja det igen. På sin profil på Bodycontact skriver inte Knut ut 

sin hivstatus. Han menar att hivstatusen bara blir relevant vid vissa sexuella praktiker. “Eftersom 

jag inte har det offentligt på Bodycontact så berättar jag det bara i de fall jag vet att jag ska ha 

penetrerande analsex. Jag pysslar med så mycket andra saker sexuellt då spelar det ingen roll.”  

David tycker att hans hivstatus är oviktig för alla andra att känna till och skriver därför inte ut 

den på sin profil. Han föredrar att själv berätta för dem han får närmare kontakt med och jämför 

situationen med att komma ut som gay och säger att det inte är nånting han vill gå igenom igen. 

 
Om jag talar om att jag har hiv eller inte, för mig spelar det ingen större roll. Bara att informationen är 
orelevant så länge jag inte har nån närmare kontakt med folk. Varför ska folk veta? Jag tycker det är 
meningslöst. Om frågan kommer upp så ljuger jag inte om det, det gör jag inte. Men jag tycker inte att 
det är nödvändigt att skrika ut det, på samma sätt som att komma ut som gay. Det skulle kännas 
jobbigt att behöva göra det en gång till, faktiskt. Och jag tror att det med tanke på att det fortfarande 
finns ett visst stigma, så tycker jag nog att det blir en jobbigare resa om jag skulle göra det en gång 
till. Om man skulle gå ut till hela omvärlden och säga jag är inte bara gay, jag är hivpositiv också 
dessutom. Då är det verkligen 80-talet tillbaka. Välkommen. Nä det är inget jag är intresserad av. Jag 
tycker det är meningslöst. 

 

I citatet från David blir det tydligt hur han upplever ett dubbelt stigma, både som bög och som 

hivpositiv, där de tillsammans ger kopplingar till föreställningar om hur det var på 80-talet. 

David tycker till och med att det vore “meningslöst” för honom att bära det dubbla stigmat öppet.  
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Både David och Knut berättar att de upplever det som en fördel att först skapa en relation med 

personen innan de berättar om sin hivstatus, eftersom färre personer “hoppar av” (Knut). I linje 

med Goffmans tankar om stigmats relationer till intimitet så har de en strategi att först skapa en 

relation för att minska stigmats betydelse. När en relation är etablerad har de först kunnat göra ett 

framträdande utan hiv för att kunna göra det intryck de velat. Med Goffmans ord befinner de sig 

då på den andra sidan av det kontinuum där stigmats betydelse minskat när graden av intimitet är 

större. Knut använder sig av två strategier samtidigt, en där han “sållar bort” ointresserade 

genom att öppet visa sin hivstatus och en annan där han föredrar att först skapa en relation innan 

han berättar. Han placerar sig på två platser med sina strategier i Goffmans kontinuum mellan 

stigma och intimitet, beroende på vad han söker för sexuell kontakt. 

 

Det som framkommer i både David och Anders berättelser är att det finns en koppling mellan att 

ha en bild på sitt ansikte och att inte skriva ut sin hivstatus på profilen. “Det är orelevant just med 

tanke på att folk vet vem jag är. Om de möter mig på stan så vet de vem jag är. Med tanke på att 

jag har profilbild med ansikte, fullt synligt” (David). Anders har två profiler på Qruiser. En där 

han har bild på sitt ansikte och inte skriver ut sin hivstatus, och en profil som han kallar sin 

“hivsida”, där han inte har någon bild. När jag frågar varför han skriver ut sin hivstatus på den 

senare profilen svarar han: 

 

Där har jag ju ingen bild, jag är anonym där. Och de som vill kontaktar ju mig där. Det finns ju de 
som är gamla rävar förstås, som har bild, som har haft det här länge, och skiter i liksom. Jag tror 
egentligen inte jag skulle förlora så mycket på om jag var helt öppen med det. Kanske egentligen inte. 
Jag känner några stycken som är det, några yngre killar som är det. Men jag tycker samtidigt att det är 
nånting så privat. Och jag är också stigmatiserad av 80-talet liksom. Jag såg mina vänner dö. Jag såg 
människor som försvann. Och det var ju förskräckligt faktiskt. Jag kan fortfarande bli väldigt ledsen 
när jag tänker på vissa människor som tog livet av sig och, många började supa du vet och... och bli 
bara spillror av sig själva. 

 

Genom att inte ha en bild behåller Anders sin anonymitet och kan därför utan att riskera att 

informationen kopplas till honom framträda som hivpositiv. Han berättar att han själv påverkas 

av den bild om hiv som lever kvar från 80-talet, då det var en dödlig sjukdom. David väljer att 

inte framträda som hivpositiv i sin profil där han har en bild eftersom han anser att sannolikheten 

är stor att någon skulle känna igen honom, och kunna koppla informationen om hans hivstatus 

till honom. Anders har också fler strategier för att behålla sin anonymitet. Han berättar att han 
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angett fel ålder med något år och angett att han bor i en annan stadsdel än han faktiskt gör. Jag 

tolkar det som att Anders och David i de flesta offlinesituationer ägnar sig åt en presentation som 

är fri från hiv, en presentation som de är måna att upprätthålla och därför inte vill riskera att 

information om deras hivstatus hamnar utanför deras kontroll. På sin “hivsida” på Qruiser där 

Anders inte har någon bild på sin profil är han väldigt försiktig med att skicka bilder till dem han 

pratar med, även till andra som uppger sig vara hivpositiva. 

 

Men det känns ju inte så kul om man skickar en bild och sen så får man inget vidare, de skickar ingen 
bild fast de har sagt att de ska göra det. Eller de blockerar. Då har de bilden. Det behöver ju inte vara 
nån som är hivpositiv som har gjort det, det kan ju vara nån som har andra avsikter. En kroppsbild 
brukar jag skicka. För det finns faktiskt de som är ute för att samla ihop och kolla. 

 

Att skicka en ansiktsbild blir ett sätt att förlora sin anonymitet och det finns en risk att bli 

igenkänd. Att skriva ut sin hivstatus på en anonym sida innebär ingen risk för Anders att hans 

hivstatus blir känd för någon han inte vet vem det är, eller att informationen om hans status ska 

hamna utanför hans kontroll. Att skicka en ansiktsbild blir en sådan risk för då finns det en 

koppling mellan Anders framträdanden med hiv online med hans framträdanden utan hiv offline. 

Det är intressant att tänka på hur männen berättat att det är viktigt att det finns en samstämmighet 

mellan framträdande online och offline, att kunna hålla masken. Om männen gjort ett icke 

anonymt framträdande utan hiv vill de kunna hålla masken och göra det framträdandet trovärdigt 

även offline. Goffman menar att eftersom det finns fördelar med att dölja sitt stigma så försöker 

stigmatiserade alltid någon gång att passera som “normal” (Goffman 2014b). Det innebär dock 

att det finns en risk att bli igenkänd av andra som känner till stigmat och man måste vara på sin 

vakt för att inte bli avslöjad. Sixten säger att han berättar om sin hivstatus i de fall då han skulle 

kunna ”träffa på någon på stan” eftersom han vet hur litet Stockholm är och “att försöka hålla 

såna saker hemligt blir bara jobbigt”. Jag tolkar det som att Sixten gör en bedömning i förväg om 

vilket framträdande han ska göra, för att det ska ha mest framgång att uppfattas som trovärdigt. 

Goffman pratar om det kognitiva igenkännandet som innebär att personer kan känna till negativa 

upplysning om en person utan att känna den personligen, att ha ett dåligt rykte. Ett kognitivt 

igenkännande är något som de flesta informanter vill undvika och därför är de försiktiga med 

vilka som ska få ta del av stigmat.  
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Anders berättar också att “hivsidan” använder han mest för sexuella kontakter. Den “vanliga 

sidan” använder han inte så mycket men om han skulle söka efter en längre relation så skulle han 

föredra den, eftersom man då först skulle lära känna varandra innan man hade sex. Profilen med 

bild som inte innehåller hiv i sin presentation skulle alltså föredras när det gäller sökandet efter 

intimare relationer, medan hivsidan främst används för att hitta kortare sexuella kontakter. 

Anders upplever att det skulle vara en fördel för honom att först göra en presentation utan hiv om 

han skulle etablera en längre relation. Det kan ses som en strategi för att minska stigmats 

betydelse genom att först öka graden av intimitet i relationen. Jag ser att ha en bild på sig själv på 

sin profil som ett sätt att vilja öka graden av intimitet i relationerna männen söker.  Att ha en 

profil med bild men utan hiv leder oss in på männens strategier för att hur och vem de ska berätta 

för. 

 

5.2.3 Att berätta om sin hivstatus Online 

Männen har strategier för vem och hur de ska berätta om sin hivstatus när det inte framgår på 

deras profilsidor. Det handlar mycket om att göra en bedömning om hur redo personen är för att 

ta emot informationen och hur pass välinformerad den personen är sedan innan. Anders som har 

två olika profiler på Qruiser berättar att han har använt dem för att testa personer. 

 

Jag har ju en vanlig sida på qx också där jag har med ansikte och så. Och ibland, den har jag inte 
öppnat upp på ett år nu tror jag. Om jag går in på den, till exempel, när jag var på den då så kunde jag 
skriva till nån. Där var det ganska många som skrev till mig. Då gick jag ofta in från min hivsida och 
skickade en buff eller skrev nånting ‘snygging’ eller sådär, för att se deras reaktion, om de över huvud 
taget svarade eller om de blockerade eller vad de gjorde. Så det var ganska bra att ha det där testet. 
Det var oftast dåliga reaktioner. 

 

Anders berättar att han på grund av den här strategin inte fått så många negativa reaktioner när 

han använt sin “vanliga sida” och berättat om sin hivstatus eftersom han då gjort det till de som 

agerat positivt när han gått in från sin andra sida. “Då pejlade jag. Man blir liksom en liten 

överlevare.” Anders berättar att det ändå har hänt att han har gjort felbedömningar innan han 

berättat där han trott att personen varit mogen för informationen. Han berättar också att det 

omvända har hänt att han har bedömt att en person inte har varit redo men att den ändå velat ses. 

David berättar att han alltid berättar om sin hivstatus innan han ska ha sex för första gången med 

en ny partner. Enligt David handlar det mycket om vilken känsla han får av personen när han ska 
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bestämma sig för när han ska berätta om sin hivstatus. Om han får en bra känsla så föredrar han 

att berätta det tidigare. 

 

Jag brukar kläcka det ganska, alltså i varierande lång grad beroende vad jag får för känsla. Är det en 
bra känsla så kläcker jag det ganska tidigt för att bearbeta. Med vissa människor känner jag att då kan 
jag också våga kläcka det lite mer tidigt. I övrigt så är det, det kan vara innan vi verkligen kommer till 
att nu ska vi bestämma datum att träffas. Då måste jag liksom, bara så att du vet om det innan vi gått 
för långt. 

 

Det verkar som att beslutet att berätta om sin hivstatus grundar sig på dels en bedömning om 

vem personen är och hur den kommer att reagera. Goffman menar att den som döljer ett stigma 

för någon gör en bedömning hur den skulle reagera om stigmat uppdagades (Goffman 2014b). 

Att vilja berätta om sin hivstatus tidigt för någon man får en “bra känsla” av kan också tolkas 

som ett sätt att hantera stigmats förhållande till intimitet. Genom att berätta tidigare innan man 

“gått för långt” och hunnit etablera en intimare relation med någon så får ett eventuellt avvisande 

inte lika stor effekt. Sixten tycker också att det blir bättre när han berättar det i ett tidigt stadie. 

 

Jag har varit med om att tagit hem folk och folk har gått mitt i natten, arga efter att jag berättat det. ‘Ja 
men va fan varför sa du inte det innan? Då skulle jag aldrig kommit hit’. Då är det bättre, jag tror att ta 
nederlaget på en gång. Ja, inte vet jag, istället för att bygga upp nånting, och slösa tid kanske. 

 

David tycker att det är bra att ha en framförhållning och menar att det handlar om att förbereda 

den andra personen innan man ses. När han har berättat det först när de setts första gången har 

reaktionerna inte alltid blivit de bästa. David menar dock att internet blir ett slags skydd mot 

dåliga reaktioner. 

 
Jag tror det är lite lättare för där (på internet) är man fortfarande lite skyddad av en barriär som kallas 
tid och rymd. Jag föredrar, personligt föredrar jag en framförhållning. Det gör jag. För att kunna ta det 
i en situation där det liksom känns helt okej att kunna avbryta utan att det känns dåligt. Man behöver 
inte tappa ansiktet på samma sätt. Och sen så blir det lite lättare att kunna härbärgera också andra 
personens reaktioner om jag tar det lite före. Då är jag själv medveten om hur jag skriver då, eller hur 
jag tar upp det. Då har jag lite mer kontroll på det. Ja det blir lite som en barriär i tid och rum. Du är 
inte 20 cm, du är inte på en armlängds avstånd. Utan, för reaktionen vid nåt tillfälle har varit att jag 
fått en rak höger. 

 

Sixten berättar också att han upplever att det är lättare att berätta om sin hivstatus på nätet. 

 

Det är mycket lättare att berätta på nätet. Där har du en distans som är, det är på en skärm, inte en 
människa som står framför dig. Det är det som är skillnaden. Det är bara en text egentligen, det är 
klart en text är inte lika hårt som ord va. Det tror jag absolut. 
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Enligt Sixten så finns det också nackdelar med att berätta på nätet eftersom det blir som “bevis 

på papper” och att meddelanden kommer finnas kvar för evigt. Det verkar som att internet både 

gör det lättare att berätta både för att ett avvisande inte blir lika hårt och för att männen själva 

kan kontrollera på vilket sätt de berättar det. Anders tycker inte att det är lättare att berätta på 

nätet eftersom man inte vet vad personen han berättar det för har för avsikter. 

 

- Kan det underlätta själva berättandet att göra det på nätet? 
- Alltså till en vilt främmande person på en app, är det inte alltid så lätt. Den personen kan ju 

faktiskt använda den informationen som den vill då. Och även, säga det. Sitta på baren här. Går 
förbi. ‘Men gud den där killen skrev jag till förra veckan. Han är positiv’. Jag går förbi här varje 
dag. Eller vid nåt annat tillfälle på stan, på nåt ställe. ‘Jag såg honom på nätet. Han berättade för 
mig att han var positiv’. 

 

Goffman menar att den stigmatiserade är mån om att ge den ickestigmatiserade personen tid att 

bearbeta informationen om stigmat (Goffman 2014b). Alla informanter gör bedömningar på 

olika sätt av sina kontakter innan de berättar om sin hivstatus, om de väljer att göra det. Den 

bedömningen är en avvägning av stigmats förväntade effekt på relationen. Att berätta på internet 

kan ses som ett sätt att ge den andra personen tid att reagera och bearbeta informationen utan att 

den stigmatiserade själv behöver se eller känna av deras initiala reaktion. Att berätta på internet 

kan också vara en risk då man inte kan vara säker på vem mottagaren av informationen är och 

vad personen kommer göra med den. Anders vill återigen inte riskera att presentationen han 

framträder med offline, som inte innehåller hiv, ska avslöjas som falsk. Han vill hålla sin hivfria 

mask. 

 

Männen har erfarenheter av negativa reaktioner när deras hivstatus har uppdagats. David berättar 

att det ändrat hans sätt att se på folk och om han ska ha sex med någon så ska det vara med nån 

som accepterar hans hivstatus. Anders berättar om en gång då han felbedömde en person på 

Grindr som han trodde var välinformerad. 

 

Så jag skrev till honom samma svar. Jag är positiv och jag träffar dig bara om du är bekväm med det. 
Då skriver han till mig såhär: ‘Dra åt helvete med din jävla aids, det här ska jag se till att folk får reda 
på.’ Och inom loppet av kanske tre timmar så hade jag kanske 35 hatmail från killar som skrev att de 
skulle föra det här vidare. De var på grindr. Han hade skrivit till folk där. Och det här pågick kanske 
tre fyra dar att det kom kanske 4-5 om dan sen. Att bli behandlad på det sättet, det är kränkande. 
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Anders vet med sig att hans hivstatus ofta får negativa reaktioner så han har någon gång berättat 

det för att inte behöva träffa en person han har bestämt träff med. Anders kan alltså själv ta på sig 

hivmasken för att själv bli avvisad utan att behöva avvisa någon själv. Alla mina informanter 

ägnar sig åt vad Goffman kallar ett idealiserat framträdande på någon av de dejtingsidor som de 

använder. Ett idealiserat framträdande innebär att man tonar ner de egenskaper och fakta som 

inte anses passa in i en presentation. Det innebär också att presentationen speglar de värden som 

är sanktionerade av samhället. Hiv verkar ses som något som inte är önskvärt och som många har 

starka föreställningar kring. Det för oss in på nästa del som handlar om hur männen hanterar 

dessa föreställningar om hiv. 

 

5.3 Att presentera sig som icke smittsam 
 

5.3.1 Begreppet frisk 

 

Begreppet frisk är något alla informanter berättar förekommer på nätet och något de förhåller sig 

till. Sixten berättar att frisk blir en kod som används på nätet för att sålla bort hivpositiva. 

 

- På nätet har vi våra koder liksom. Nä men om nån skriver ‘frisk och kry’ så skriver man kanske 
inte riktigt tillbaka till den. Om man, man beskriver sig själv som typ, det är de där koderna 
vad som är hiv.  

- Vad betyder ‘frisk och kry’?  
- Ja, att du inte har hiv, och att du helst inte vill vara i närheten av hiv. Då tolkar jag det som en 

person som inte riktigt skulle ta min status på rätt sätt, Det är inget med det. Det är bara att 
lägga ner på en gång. Inte ens slösa tid på det. 

 

Även Knut upplever att frisk är en parameter som andra skriver att de söker. 

 

Sen tycker jag det är fler som numera skriver det här ‘du ska vara helt frisk’. Och det kan man ju 
också fråga ‘vadå helt frisk’? Om man ser det på nätdejting över huvud taget, skiter i vilken profil det 
är, då har det ju klart betydelse om du inte kan garantera att du är 100% frisk. Och just det där med 
hivstatus. Det har väldigt stor betydelse. Hiv är fortfarande laddat. Även om man ser att en del har 
tagit till sig kunskap om förändring i smittsamhet så är det fortfarande en tyngd på det här att man vill 
ha 100 % friska människor. Så som man själv definierar som friska och då är ju hiv inte friskt. 

 

Att andra skriver att de vill träffa friska personer och därför inte hivpositiva är snarare en öppen 

än en tyst sortering. Det är en signal till männen att de inte ska engagera sig i en relation med den 

personen eftersom den inte skulle hantera hivstatusen på ett bra sätt. Männen är kritiska till 
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användandet av begreppet frisk kopplat till hiv eftersom de inte är smittsamma. David säger att 

om man är välmedicinerad så är “man friskare än de flesta”. Männen är frustrerade över att de 

anses vara osäkra sexpartners när det finns personer som kallar sig friska men som inte känner 

till sin egen hivstatus. Anders berättar att han brukar få frågan om han är frisk på Grindr. “Vad 

ska jag svara på det? Vad ska jag svara? Ska jag svara att jag är hivpositiv men medicinerar eller 

ska jag skriva att jag är frisk för jag är kanske friskare än 12 (många) andra där?”  

 

Både Knut och Anders nämner sina omätbara virusnivåer på sina Qruiserprofiler där de är öppna 

med sin hivstatus. Knut har också en länk till Folkhälsomyndighetens hemsida där man kan läsa 

mer om vad forskningen säger om hivpositivas smittsamhet. De väljer att presentera sig som icke 

smittsamma eftersom de vet att det finns en bild av hivpositiva som väldigt sjuka och som farliga 

sexpartners. När Knut ser en profil där någon skrivit att den söker friska personer så klickar Knut 

vidare eftersom han “inte orkar ha en föreläsning” och “övertyga folk om att man är frisk, frisk 

fast man har en diagnos. Utan de får läsa det som står i ens profil”. När David och Anders 

använder sina profiler där de inte är öppna med sin hivstatus så har de en utarbetad strategi för 

vilken information de ska ge i samband med att de ska berätta om sin hivstatus. Anders berättar: 

 

Jag skriver alltid: ‘Men vill du träffa mig så vill jag att du ska veta att jag är hivpositiv och naturligtvis 
med omätbära virusnivåer och med god och effektiv behandling. Jag har inget virus att överföra och 
jag träffar dig enbart om du är välinformerad och bekväm med situationen. Och att jag i såna fall, även 
om jag nu inte kan smitta dig så kommer jag göra allt för att skydda dig. Och du bestämmer själv vad 
som är okej för dig.’ 

 

David brukar skriva “de mest klargörande grejerna” i samband med att han berättar om sin 

hivstatus. Han menar att han gör det för att avdramatisera det hela, och sen svarar han på frågor 

som kommer tillbaka. Om han i det läget blir avvisad så tycker han att personen inte har läst på 

tillräckligt väl och därför ändå inte är värd att få mer tid.  

 

Alla männen är kritiska till den så kallade informationsplikten just eftersom den inte tar hänsyn 

till att de inte är smittsamma. Tre av männen har dock fått informationsplikten hävd av sina 

behandlande läkare på grund av effektiv behandling. David undrar varför informationsplikten 

finns kvar eftersom risken för att smitta någon är minimal. “Varför ska jag behöva tala om det 

varje gång och säga ‘Jag är inte smittsam’.” Berättandet om sin hivstatus hänger alltså oftast ihop 

med berättandet om icke smittsamheten. Att berätta om den minimala smittsamheten är en 
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strategi som männen gör för att minska betydelsen av stigmat. Goffman menar att när stigmat 

blir känt så går den stigmatiserade personen från att vara misskreditabel till att bli misskrediterad 

(Goffman 2014b). Det innebär att vissa sätt att presentera sig på skärs av, men öppnar också upp 

för nya strategier. Jag tolkar männens strategi att presentera sig och informera om att de inte är 

smittsamma som en sådan ny strategi. Med Goffmans ord blir det också en skylning av stigmat 

eftersom dess betydelse reduceras och fokus flytas från smittsamheten och det sjuka, till det icke 

smittsamma och friska. Därför blir det också en konflikt om vad ordet frisk står för då männen 

menar att de är friska, men andra använder det begreppet för att sålla bort hivpositiva på nätet. 

 

5.3.2 Andra hivpositiva och välinformerade 

Något som männen förhåller sig till och formar sina presentationer efter är vem den är riktad till, 

vem som är publik. Det gäller dejting generellt men påverkar också männens framträdande 

online. Enligt Goffman så finns det för stigmatiserade individer två olika grupper av sympatiska 

grupper. Den första gruppen är de med samma stigma som en själv. Den andra gruppen är de så 

kallade visa, de som är allierade. När det gäller att träffa andra hivpositiva så berättar mina 

informanter att det finns flera stora fördelar med det. David berättar att om han har två likvärdiga 

personer framför sig, en hivpositiv och en hivnegativ, så skulle han välja den hivpositive. 
 
Man behöver inte förklara. Det är redan klart. Vi är jämbördiga liksom. Man behöver inte känna 
ångest varje gång. Man vågar njuta lite mer.  
 

Anders berättar också att han upplever att det blir väldigt mera otvunget när han träffar andra 

hivpositiva och att det rent sexuellt innebär en annan frihet. Knut tycker att det blir lättare att 

slappna av och att han då inte behöver förklara sig. Sixten tycker också att det finns många 

fördelar med att träffa andra hivpositiva men han menar att det snarare beror på att alla andra är 

så oinformerade.  

 

Det som jag tycker är jobbigast är att alla andra, även i MSM-gruppen är så oinformerade om hur 
faktiskt hiv smittar på ett basic plan egentligen och att folk fortfarande är livrädda. Inte riktigt vet om 
man kan typ dricka ur samma glas eller, inte är riktigt säker. Folk tror man är riktigt sjuk. Det är 
liksom 20 år sen vi var jättesjuka. Folk tror att det inte har hänt nånting på de här 20 åren, när det 
egentligen har hänt så otroligt mycket. 

 

Anders är också inne på samma spår och menar att den frihet han kan uppleva med andra 

hivpositiva kan han också uppleva med de som är välinformerade. Det verkar snarare handla om 
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att det är kunskapen som gör att ett möte blir bra. Männen återkommer flera gånger i intervjuerna 

till begreppet välinformerad, ett begrepp som jag tolkar som att ha kunskap om den låga 

smittorisken vid en välbehandlad hivinfektion. Den bedömning de gör på nätet innan de berättar 

om sin hivstatus handlar mycket om hur välinformerad personen verkar vara. Om personen inte 

är det så brukar männen informera om den minimala smittorisken. De välinformerade och andra 

hivpositiva kan ses som två sympatiska grupper där männen har möjlighet att slappna av och 

“inte behöva förklara sig”. Goffman menar att tillsammans med de sympatiska kan den 

stigmatiserade ta av sig sin mask och behöver inte anstränga sig för att göra ett framträdande där 

stigmat behöver reduceras eftersom de kan möta publiken på ett jämbördigt sätt. Om de 

hivpositiva männens publik inte är välinformerad så har männen en repertoar i beredskap för att 

kunna informera den, och eventuellt inviga den i den sympatiska gruppen.  

 

Det verkar inte finnas bara fördelar med att träffa andra hivpositiva. Knut berättar till exempel att 

hivpositiva har samma ideal om homosexuella i övrigt. Även om Knut tillsammans med andra 

hivpositiva inte behöver tänka på hiv så måste han ändå förhålla sig till andra ideal. Anders 

berättar om när han har varit i sociala sammanhang med andra hivpositiva där de har “outat” 

någon vid namn som också är hivpositiv. Han menar att det förekommer mycket skvaller och att 

det därför blir en social otrygghet för honom att vara i den gruppen, även om det sexuellt är en 

fördel. För Anders blir det ingen trygghet att berätta för andra hivpositiva eftersom han ändå 

upplever att han skulle förlora kontrollen över vem som har vetskap om hans stigma.  

 

Att träffa andra hivpositiva och välinformerade personer verkar skapa möjligheter för fler 

möjliga rollpositioner, där strategier för att behålla en hivfri mask inte längre behövs. Detta 

gäller dejting generellt men är något som männen också diskuterar i förhållande till sina 

dejtingstrategier online. 

 

6. Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Den här studien intresserar sig för vilka möjligheter och förutsättningar hivpositiva 

homosexuella män har att presentera sig på i nätdejtingsammanhang. Jag har i en första del av 
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analysen försökt förstå den kontext som männen befinner sig i. Jag har funnit att männen lägger 

stor vikt vid att en självpresentation, både andras och sin egen, ska vara trovärdig. Jag förstår det 

i Goffmans termer av att hålla masken från ett onlineframträdande till ett framträdande offline. 

De hivpositiva männens möjligheter att presentera sig själva påverkas av rådande ideal som finns 

i det gaycommunity där de befinner sig. Som det framkommer i männens berättelser handlar det 

främst om att vara ung och vältränad. För männen finns det andra sätt att positionera sig bland 

dessa ideal då de kan fokusera på åldersmässiga och sexuella preferenser. En möjlig position att 

inta åldersmässigt är som “daddy”, men precis som andra framträdanden måste den verka 

trovärdig. 

 

Davis et al (2006) har i tidigare forskning funnit att hivpositiva filtreras bort i en tyst sortering på 

dejtingsidor. Det bekräftas av mina informanters upplevelser, men samtidigt framkommer det att 

det också finns en ömsesidig filtrering där de hivpositiva männen genom att vara öppna med sin 

hivstatus på sin profil kan sortera bort de som inte är intresserade. Filtreringen från de 

hivpositivas sida ser jag som ett sätt att hantera förhållandet mellan stigma och intimitet som 

Goffman presenterar det. Genom att undgå att engagera sig i en relation med någon som sedan 

skulle avvisa dem, kan de hivpositiva reducera stigmats effekt. Detta förhållande mellan stigma 

och intimitet märks också hos de av männen som väljer att först skapa en relation med en 

eventuell partner innan de berättar om sin hivstatus, då det finns möjlighet att flytta fokus från 

hivstatusen och därmed minska stigmats betydelse. En annan märkbar strategi för att berätta om 

sin hivstatus hos männen är att försöka behålla kontrollen över vem som har vetskap om den. 

Genom att på olika sätt bevara sin anonymitet i förhållande till hivstatus kan männen i fall till 

fall avgöra, efter en bedömning, vem som ska få veta. 

 

Genom att på olika sätt presentera sig som icke smittsamma har de hivpositiva männen också en 

möjlighet att reducera stigmats effekt. För männen pågår en förhandling om vad begreppet frisk 

betyder, för de själv och andra. Att inta rollen som hivpositiv följs parallellt med en roll som icke 

smittsam, som en strategi för att flytta fokus från stigmat. Att träffa andra hivpositiva och så 

kallat välinformerade kan vara ett sätt att dejta andra på ett jämbördigt vis. 
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6.2 Teorins begränsningar 
Goffmans teori har varit ett utmärkt redskap för att närma mig och förstå männens berättelser. 

Det är tydligt att männen i många situationer är cyniska aktörer. Teorin har dock varit 

problematisk att applicera på informanternas berättelser om hur de känner att de har ett ansvar att 

berätta om sin hivstatus och kan känna dåligt samvete om de inte gör det. De berättar också om 

en vilja att ”skydda” andra från att viruset ska överföras. Att säga att männen gör det för att 

framställa sig själva i en bättre dager blir svårt. Tidigare forskningen berättar också om att 

hivpositiva många gånger anser att det är en moralisk fråga att berätta om sin hivstatus. 

Informanterna är i många situationer cyniska aktörer men de pratar om ett moraliskt ansvar som 

är svårt att fånga med Goffmans dramaturgiska perspektiv. Enligt Goffman har alla situationer 

sina förutsättningar och möjliga roller och förutsätter därför att det inte finns någon fristående 

identitet hos individen. Är informanternas moral och samvete också något som de anpassar och 

kan ändra efter situation, eller är det ett uttryck för ett moraliskt aktörskap?  

 

6.3 Resultatet i förhållande till tidigare forskning 
Då mycket av den tidigare forskningen har blivit daterad på grund av den snabba utvecklingen 

som skett med den mycket effektiva behandlingen så skiljer sig studiens resultat något från 

tidigare studier. Männen verkar se hiv som en begränsning i sitt dejtande, men inte något som 

omöjliggör det. De män som deltagit i den här studien verkar inte heller känna den skam som 

några studier berättar om (se t.ex. Nilsson Schönnesson 2001, Fafo 2002, Månsson och Hilte 

1990). Det stämmer med det Bailey och Hart (2005) finner att lusten att dejta bland hivpositiva 

ökat sedan behandlingen blivit bättre. Männen berättar dock fortfarande att de upplever sig som 

stigmatiserade, även inom gaycommunityt. Den dubbelhet i om gaycommunityt fungerar som ett 

stöd eller bidrar med ytterligare stigmatisering som framkommer i den tidigare forskningen 

bekräftas av studiens informanter.  

 

Race (2010) menar att hivpositiva situeras på en speciell plats på den sexuella marknadsplatsen, 

en plats där de möts av undvikande. Det verkar förekomma både en öppen filtrering av 

hivpositiva på dejtingsidorna där andra uttrycker att de söker icke-hivpositiva men också en 

ömsesidig filtrering där hivpostitiva själva kan filtrera bort ointresserade. Studien bekräftar också 

det tidigare forskning funnit att hivpositiva bedömer konsekvenserna av att berätta om sin 
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hivstatus, där det finns en rädsla för att bli avvisad men även en förståelse för att berättandet kan 

leda till en starkare närhet med partnern. Internet verkar fungera som en plattform som 

underlättar berättandet, då avvisandet blir lättare att hantera. Jag ser det som att hivpositiva 

genom sina strategier intar ett aktörskap, en viktig aspekt för att förstå hivpositiva som inte 

endast varande i en offerposition. 

 

6.4 Metoddiskussion 
Att mitt resultat visar en ganska positiv bild av nätdejting som hivpositiv kan också bero på mitt 

urval. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda ut om urvalet varit annorlunda och jag 

intervjuat personer som inte varit lika bekväma med sin hivstatus. En faktor som också kan ha 

spelat in är informanternas ålder, då männen i studien är mellan 35-59 år. Antagligen är 

förhållandena annorlunda i åldrarna mellan 20-30, då syftet och synen på dejting gissningsvis ser 

annorlunda ut. Ett material som haft ett tydligare fokus på sökandet efter långsiktiga romantiska 

relationer hade kanske också gett ett annat perspektiv och djupare förståelse för hivpositivas 

strategier för att hantera relationen mellan stigma och intimitet. 

 

Det hade varit intressant att använda en internetbaserad metod för att kunna studera själva 

interaktionen som sker på dejtingsidorna. Ett sätt att göra det hade varit att studera olika 

diskussionsforum på internet. Det hade också varit intressant att studera hur hivnegativa 

homosexuella män resonerar kring att dejta hivpositiva män. 

 

6.5 Avslut 
Jag har med den här studien velat lyfta hivpositivas möjligheter att göra en framgångsrik 

självpresentation inom nätdejting. Jag har också velat lyfta erfarenheter av att leva med hiv idag. 

Mycket har hänt på området men okunskapen hos allmänheten är stor, visar både undersökningar 

och den här studiens informanters berättelser. De nya reglerna när det gäller Smittskyddslagens 

informationsplikt har skapat nya förutsättningar för hivpositivas dejting. Att inte behöva berätta 

om sin hivstatus vid sexuella kontakter innebär en större frihet för männen, men att berätta är 

samtidigt något som de själva ibland väljer att göra. Med den nya effektiva behandlingen som 

innebär att hiv inte längre är en dödlig sjukdom är det ändå stigmat som lever kvar. Männen 

berättar om felaktiga föreställningar om vad hiv innebär, föreställningar som försvårar för dem 
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att presentera sig framgångsrikt. Min förhoppning är att min studie kan kasta lite ljus på de här 

frågorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

7. Referenser 
       

Arvidsson, A. 2006. ‘Quality singles’: internet dating and the work of fantasy. New Media & 

Society. August 2006. 8(4): 671-690 

 

Bailey, C. & Hart, T. 2005. HIV-Positive Gay and Bisexual Men’s Perspectives on Establishing 

and Maintaining Relationships. I Halkitis, P., Gómez, C., Wolitski, R. (red.). Hiv+ sex: The 

psychological and interpersonal dynamics of HIV-seripositive gay and bisexuel men’s 

relationships. 39-53. American Psychological Association. E-bok. 

 

Bryman, A. 2008. Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

 

Bullingham, L. & Vasconcelos, A. 2013. ‘The presentation of self in the online world’: Goffman 

and the study of online identities. Journal of information Science 39(1): 101-112. 

 

Courtenay-Quirk, C., Wolitski, R., Parsons, J., Gómez, C. and the Seropositive Urban Men’s 

Study Team. 2006. Is HIV/AIDS Stigma Dividing the Gay Community? Perceptions of HIV-

Positive Men Who Have Sex With Men. Aids Education and Prevention 18(1): 56-67.  

 

Davis, M., Hart, G., Bolding, G., Sherr, L. & Elford, J. 2006. E-dating, identity and HIV 

prevention: Theorising sexualities, risk and network society. Sociology of Health and Illness. 

(28):4, 457-478. 

 

DeMasi, S. 2011. Shopping for love. Online dating and the making of a cyber cultur of romance. 

I Seidman, S., Fischer, N & Meeks, C. (red.). Introducing the New Sexuality Studies. New York: 

Routledge 

 

Earnshaw, V. & Kalichman, S. 2013. Stigma experienced by People Living with HIV/AIDS. I 

Liamputtong, P (red.).  Stigma, Discrimination and living with HIV/AIDS. A Cross-Cultural 

Perspective, 23-38. Dordrecht: Springer Science+Business Media. E-bok.  

 

Fafo. 2002. Levekår og livskvalitet blant hivpositive. (Fafo-rapport 402) 



47 
 

Fiore, Andrew. 2008. Self-presentation and Deception in Online Dating. University of 

California, Berkeley. Från: http://people.ischool.berkeley.edu/~atf/papers/fiore_secrets_lies.pdf 

(Hämtad: 2015-05-15) 

 

Folkhälsoinstitutet. 1998. LIV med HIV. Erfarenheter av att leva med hiv hos män som har sex 

med män. Tre studier om hivsmittade och hivnegativa män av Mikael Westrell. (Rapport nr 

1998:39) 

 

Folkhälsomyndigheten. 2014. Smittsamhet vid behandlad hivinfektion. Kunskapsunderlag från 

Folkhälsomyndigheten och Referensgruppen för Antiviral terapi (RAV). Från: 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/13389/smittsamhet-vid-behandlad-

hivinfektion.pdf (Hämtad: 2015-03-10) 

 

Folkhälsomyndigheten. 2015. Hivinfektion. Från: 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-

undersokningar/sjukdomsstatistik/hivinfektion/ (Hämtad: 2015-05-20) 

 

Goffman, E. 2014a. Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. Lund: 

Studentlitteratur AB 

 

Goffman, E. 2014b. Stigma. Den avvikandes roll och identitet. Lund: Studentlitteratur AB 

 

Greeff, M. 2013. Disclosure and Stigma: A Cultural Perspective. I Liamputtong, P (red.). Stigma, 

Discrimination and living with HIV/AIDS. A Cross-Cultural Perspective, 71-96. Dordrecht: 

Springer Science+Business Media. E-bok.   

 

Grov, C., Breslow, A., Newcomb, M., Rosenberger, J. & Bauermeister, J. 2014. Gay and 

Bisexual Men’s Use of the Internet: Research from the 1990s through 2013. The journal of Sex 

Research, (51):4, 390-409 

 

Gudelunas, D. 2012. There's an App for that: The Uses and Gratifications of Online Social 

Networks for Gay Men. Sexuality & Culture. 16: 347-365 



48 
 

Hatala, M.N., Baack, D.W., & Parmenter, R. 1998. Dating with HIV: A content analysis of gay 

male HIV-positive and HIV-negative personal advertisements. Journal of Social and Personal 

Relationships, April 1998, 15(2): 268-276 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. 2009. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB 

Liamputtong, P. (red.). 2013. Stigma, Discrimination and living with HIV/AIDS. A Cross-

Cultural Perspective. Dordrecht: Springer Science+Business Media. E-bok. 

 

Mazanderani, F. 2012. An ethics of intimacy: Online dating, viral-sociality and living with HIV. 

BioSocieties, December 2012, 7(4): 393-409  

 

Månsson, S-A. & Hilte, M. 1990. Mellan hopp och förtvivlan - en studie om hiv och 

homosexualitet. Lund: Studentlitteratur 

 

Nilsson Schönnesson, L. 2001. Med livet i fokus. Strategier hos kvinnor och män med hiv för att 

återerövra livskvalitet. Folkhälsoinstitutet. (Rapport nr 2001:8) 

 

Race, K. 2010. Click here for HIV status: Shifting templates of sexual negotiation. Researching 

Intimate Spaces, Emotion, Space and Society 2010 3(1): 7-14 

 

Smittskyddslag (2004:168) 

 

Socialstyrelsen. 2008. Hiv och aids i Sverige. Kunskaper, attityder och beteenden hos 

allmänheten 1987-2007 (Artikelnr 2008-123-1) 

 

Socialstyrelsen. 2013. Den behandlande läkarens och enskilde individens ansvar vid pågående 

behandling mot hivinfektion. (Dnr 3.1-40828/2013) Från 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/fortydligande-smittskyddslagen-

behandling-hiv-131021.pdf (hämtad 2015-03-11)      

 

Sohlberg, Peter. & Sohlberg, Britt-Marie. 2013. Kunskapens former. Vetenskapsteori och 

forskningsmetod. Stockholm: Liber AB 



49 
 

Whitty, M. 2008. Revealing the ‘real’ me, searching for the ‘actual’ you: Presentations of self on 

an internet dating site. Computers in Human Behaviour. 24(4): 1707-1723 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

Bilaga. Intervjuguide 

 
Nätdejting 

Varför nätdejtar du? 

Vad är skillnaden till andra dejtingsätt? 

Vilka dejtingsidor använder du? Varför dessa? 

Hur tänker du när du presenterar dig själv? 

Kan vi titta på din profilsida? 

 

Dejta med hiv 

Hur upplever du att det är att dejta som hivpositiv på nätet? 

Hur upplever du att hiv påverkar dina möjligheter att träffa en partner? 

Hur har det förändrats sen du blev hivpositiv? 

 

Att berätta om hivstatus 

Brukar du berätta om din hivstatus och i så fall i vilket skede brukar du berätta? 

Vilka fördelar/nackdelar finns? 

Hur brukar reaktionerna bli när du berättar om din hivstatus? 

På vilket sätt skiljer det sig att berätta om din hivstatus online och offline? 

Hur ser du på informationsplikten i relation till ditt dejtande? 

 


