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förord: barbro westerholm

Att vara årsrik
Som synonym till orden äldre och gammal använder jag ordet 
årsrik för att beteckna att det handlar om individer rika på antal 
levda år, kunskap och livserfarenhet. De ska inte behandlas som 
ett kollektiv. Det har bland andra forskaren Bo G Eriksson visat 
i sin avhandling om åldrande (2010). Han har uttryckt det som 
”att vi föds som kopior och dör som original”. 

Befolkningen i Sverige blir allt äldre. På hundra år har vi lagt ett 
kvarts sekel till vår medellivslängd. Nu är den 84,0 år för kvinnor 
och 80,4 år för män. Antalet hundraåringar har ökat från 127 år 
1970 till 1953 år 2014. Det är bevis på det framgångsrika arbete 
Sverige genomfört under 1900-talet och fram till nu för att höja 
välståndet. Vi har fått bättre bostäder, tillgång till rent vatten och 
avloppsrening, näringstillståndet är bättre liksom arbetsmiljön. 
De medicinska framgångarna med utveckling av vacciner mot 
polio, influensa och en rad barnsjukdomar har varit viktiga. 
Smittkopporna är utrotade. Upptäckten av antibiotika har varit 
avgörande. Behandling mot hiv innebär att hiv inte längre är  
det dödliga hot det var för 35 år sedan. Många personer som lever 
med hiv har nu kunnat nå hög ålder.
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Dessvärre är inte allt lika positivt i denna framgångssaga. 
Tyvärr möts denna årsrika generation alltför ofta av en ålderism, 
som kan definieras som en fördomsfull, stereotyp syn på äldre 
med åldersdiskriminering som följd. Den är enligt Världshälso-
organisationen (WHO) vanligast i välståndsländerna. Sverige 
ligger här i bottenligan. Det innebär att årsrika människor kan 
möta missgynnande särbehandling inom samhällets alla sektorer.

Så här uttryckte nobelpristagaren Arvid Carlsson, 93 år, det i 
boken Årsrika (2017): ”Vi lever i ett samhälle där vi är måna om 
att utnyttja resurser effektivt. Hos äldre finns en enorm mängd 
resurser tillgängliga som dessutom inte har något emot att 
användas. Det är konstigt att vi i Sverige är så efterblivna och inte 
inser vilket slöseri det är.”

Bland dem som lämnar arbetslivet vid 67 år eller tidigare är 
det många, som uppskattar att lämna ett tungt arbete och få 
mer tid för sina intressen, medan andra upplever det som att de 
tvingats in i en livslång semester. De saknar den stimulans, den 
struktur och det sociala nätverk som arbetslivet erbjuder. De mår 
dåligt av att inte känna sig behövda.

De flesta vill bo kvar i sin gamla bostad intill livets sista dag, 
men samtidigt finns det många som vill flytta till ett boende som 
är bekvämare och som erbjuder social gemenskap. Här prioriteras 
inte byggande av sådana boenden i tillräcklig utsträckning. Inte 
heller har vi tillräckligt med vård- och omsorgsboenden för dem 
som behöver hjälp dygnet runt. 

Inom hälso- och sjukvården gör sig ålderismen gällande 
genom förekomsten av kronologiska åldersgränser för tillgång till 
olika hälsoundersökningar. Läkemedel som används av årsrika 
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patienter har inte prövats på denna åldersgrupp, något som också 
kan ses som åldersdiskriminering.

En konsekvens av åldersdiskrimineringen är att man inte 
känner sig som en del av samhället; man lider av ensamhet. Det 
i sin tur kan leda till sämre hälsa. Fördomar är svåra att komma 
tillrätta med, men det går. Första steget är att se dem, uppmärk-
samma dem, förmedla kunskap om dem och få dem debatterade. 
I den här boken får vi lyssna till 29 livsberättelser, som illustrerar 
vad man som årsrik person med hiv kan möta. Är man dessutom 
hbtq-person kan man drabbas av dubbel diskriminering, dels på 
grund av ålder och dels på grund av sexuell läggning. De erfaren-
heterna är viktiga att föra ut brett i samhället. Särskilt viktigt är 
det för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården, omsorgerna 
och socialtjänsten att ta dem till sig.

Jag vill sluta med att hänvisa till Simone de Beauvoir, som sagt 
att det inte existerar någon ålderdom. Det finns människor som 
är mindre unga än andra. Det är allt.

Barbro Westerholm 
Riksdagsledamot (L), läkare och tidigare  
generaldirektör för Socialstyrelsen
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anna malm christensen  
anna andersson 

Det viktigaste är inte 
hur gammal du är  
utan hur du är gammal

Tänk om alla äldre fick leva ett värdigt liv och känna välbefin-
nande. Är det möjligt? 

Nya mediciner och bättre kunskaper om en hälsosam livsstil 
leder till att allt fler når högre ålder. En ökande medellivslängd 
innebär också att många åldras med någon form av sjukdom 
eftersom multisjuklighet är vanligt när en person blir äldre.

Äldreprojektet är ett projekt som handlar om hur vi gör de 
friska åren fler för personer som lever med hiv. Tack vare den 
medicinska utvecklingen har hiv blivit en kronisk sjukdom. 
Tyvärr har kunskapsläget inte följt med i den utvecklingen. 
Gamla kunskaper, fördomar och föreställningar om hiv lever 
fortfarande kvar, vilket komplicerar möjligheten till ett gott 
åldrande för dem som lever med hiv.
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I dag möter vi den första generationen som åldras med hiv, 
något som hade varit en omöjlighet för bara några årtionden 
sedan. Lägg därtill att allt fler äldre diagnostiseras med hiv. Detta 
leder till att fler äldre som lever med hiv möter vård och äldreom-
sorg. Vi vill med detta projekt om hiv och åldrande öka hivmedve-
tenheten i samhället och bana väg för ett gott omhändertagande 
och bemötande.

Men hur gör vi de friska åren fler? Vad kan individen göra? Vad 
kan vård och omsorg göra? Hur arbetar vi tillsammans för fler 
friska år och en god, värdig och jämlik ålderdom, oavsett diagnos? 

Det finns en oro bland personer som lever med hiv när det 
gäller bemötandet, det medicinska omhändertagandet och risken 
för följdsjukdomar. Hiv och dess behandling kan även medföra ett 
tidigare åldrande. Detta påverkar starkt upplevelsen av livskva-
litet. Vi ser att det finns ett åldersstigma i samhället där hiv kan 
bli en extra belastning. För att bidra till ökad livskvalitet för äldre 
personer som lever med hiv i Sverige vill vi lyfta äldreperspektivet 
inom hivorganisationerna och hivperspektivet inom organisa-
tioner som arbetar med äldre. Frågorna är många och i nuläget 
saknar svensk vård beredskap att ta hand om äldre som lever 
med hiv. Det behövs mer erfarenhet, forskning och uppdaterade 
kunskaper om vad det innebär att åldras med hiv. Detta är något 
vi i Äldreprojektet vill belysa och ge verktyg för att bemöta. 

Ambitionen är inte att göra alla till hivspecialister utan snarare 
att öka hivmedvetenheten och främja samverkan mellan olika 
professioner. Kunskap är en färskvara och om vi med den här 
boken kan slå hål på fördomar och bidra till en normalisering 
av hiv, utan att förringa allvaret i diagnosen, har vi kommit ett 
steg på vägen.
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I Äldreprojektet har vi utgått från huvudfrågan: Vad innebär 
det att åldras med en kronisk infektion som hiv? Tillsammans 
med personer som lever med hiv från olika delar av Sverige har vi 
fördjupat oss i följdfrågorna:

–  Vilka delar av livet påverkas mest av hiv och åldrande?
–  Hur ser framtiden ut med avseende på hiv och åldrande?
–   Vad kan vi göra för att förbättra livskvaliteten för personer 

som åldras med hiv?

Arbetsgrupperna i Äldreprojektet har själva valt och prioriterat 
ämnen att arbeta vidare med. Här har vi betonat vikten av att 
lyfta fram även de goda exemplen. Det är många gånger lättare 
att se när något är dåligt och inte fungerar än när det är bra och 
fungerar väl. Likväl är det ofta de goda exemplen som bidrar till 
ökad kunskap. Erfarenheten visar att det är lättare att veta vad 
man ska göra än hur man ska göra. Deltagarna i projektet repre-
senterar sig själva som individer och talar inte för alla som lever 
med hiv i Sverige. I arbetsgrupperna samlas erfarenheter och 
skapas nätverk, som kan medverka till att öka kunskapen om hiv 
och förbättra bemötandet inte bara i vården och omsorgen utan i 
samhället i stort. 

Deltagarna i våra arbetsgrupper är de främsta experterna på 
att åldras med hiv. Vår roll är att fånga upp och förmedla deras 
arbete och synpunkter till berörda instanser, myndigheter och 
beslutsfattare. Till vår hjälp har vi haft en expertgrupp med 
expertis inom kompletterande områden som projektet berör.

Med denna bok vill vi väcka nyfikenhet för att få veta mer om 
hiv och lära känna människan bakom diagnosen. Varje livsberät-



11

telse hade kunnat bli till en egen bok, men styrkan här är de 
många, korta inblickarna i deltagarnas liv. Tillsammans presen-
terar berättelserna olika perspektiv och en berikande mångfald 
av insikter kring att leva och åldras med hiv. Vi hoppas att boken 
kan bidra till reflektion och till många utvecklande diskussioner 
både i vardagen och i arbetet.

En bonus i projektet är känslan av empowerment i arbetsgrup-
perna. Deltagarna har genom möten och social samvaro med 
andra i samma situation kunnat diskutera öppet och reflektera 
kring hiv och åldrande. Det har gett en känsla av sammanhang 
som haft en mycket positiv effekt. Många berättar att de på ett 
personligt plan blivit stärkta och utvecklats under projektets 
gång. Arbetet har bara börjat och förhoppningsvis kommer 
arbetsgrupperna att leva kvar i en eller annan form långt efter att 
projektet har avslutats.

Många frågor kvarstår och vi har inte alla svar i dag, men vi 
ser Äldreprojektet som en del i ett större arbete. Forskningen 
går framåt och den medicinska utvecklingen likaså. Om tio år 
är situationen kanske en annan. Vårt projekt utgår från dagens 
situation och kunskapsläge. Personer som lever med hiv har för-
utsättningar att leva ett långt, friskt liv om vi alla hjälps åt redan 
i dag. Ju fler som lyfter äldrefrågor, desto större möjlighet har vi 
att förändra synen på åldrande redan nu. En förhoppning är att 
de erfarenheter vi samlat i den här boken också kan användas vid 
andra diagnoser. 

Anna Malm Christensen  Anna Andersson
Projektledare i Äldreprojektet Metodutvecklare i Äldreprojektet



Tre snabba fakta 
om hiv och aids

   Hiv är en förkortning av humant immunbristvirus. Humant –  
betyder att det är för människor. Immunbrist –  det påverkar 
immunförsvaret negativt. Virus – det är ett virus och inte en bak-
terie, vilket innebär att antibiotika inte biter på det, men det finns 
i dag effektiv medicinsk behandling för att motverka detta. Det 
existerar inget botemedel för hiv, men tack vare medicinerna kan 
man leva med hiv som en kronisk sjukdom.

   Vad är skillnaden mellan hiv och aids? Om inte hiv upptäcks och 
behandlas kan det orsaka aids. Viruset har då gjort att de T-celler 
som ska skydda kroppen mot infektioner och cancer inte längre 
kan göra sitt jobb. Aids är ett samlingsnamn på de sjukdomar som 
kan uppstå. Med fungerande behandling leder inte hiv till aids.

   Det finns behandling! Dagens effektiva kombinationsbehandling 
hindrar hivviruset från att utvecklas i kroppen. Behandlingen 
håller nere virusnivåerna så att de oftast är omätbara. Har man 
omätbara virusnivåer är risken för att överföra hiv till någon 
annan obefintlig. Därför är det viktigt att hiv upptäcks tidigt, så 
att medicinsk behandling kan påbörjas. Då minskar både virusets 
påverkan på kroppen och risken för att överföra viruset till någon 
annan. Men hiv går inte att bota. Att leva med hiv är att leva med 
en kronisk infektion och livslång medicinering.
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Hur pratar vi 
om hiv?

Våra ord har större betydelse än vad vi många gånger tror. Begrepp 
som hivsmittad, hivinfekterad och hivbärare eller ett ord som smitta 
är väldigt laddade. De kan upplevas som nedsättande och föroläm-
pande av personer som lever med hiv eftersom orden har så stark 
koppling till den rädsla som fanns när hiv upptäcktes på 1980-talet.

Personer som lever med hiv är den internationellt vedertagna benäm-
ningen på personer som har sjukdomen hiv. När man pratar eller skriver 
om personer som har hiv rekommenderar FN-organet UNAIDS att 
man använder den benämningen då den är neutral och betonar att 
ingen är sin sjukdom, utan lever med den.

Vi har dock i intervjuerna i boken valt att behålla de begrepp 
som respektive intervjuperson använt.

ii
13





15

göran bratt, läkare

”Jag måste få veta  
vad det var som pågick”

Göran Bratt var en av läkarna som startade Venhälsan, den första 
mottagningen i Sverige för testning av homosexuella män gällande 
sexuellt överförbara infektioner och eventuella förstadier till en ny, 
svår och tidigare okänd immunbristsjukdom, som hade uppmärk-
sammats i USA. Venhälsan öppnade sin verksamhet på Södersjuk-
huset i Stockholm i november 1982.

”Det fanns inga tester av den här nya sjukdomen då. Man visste 
inte vad det var som orsakade den.”

Det var i slutet av 1970-talet som det började publiceras artiklar 
om en speciell form av sjuklighet bland homosexuella män, minns 
Bratt. Då hade man också hittat på det lite svävande samlings-
begreppet gay bowel syndrome för en rad olika sjukdomar som syfilis, 
hepatit och svåra gonorré- och klamydiainfektioner.

”Jag läste allt jag kom över och när de första rapporterna om det 
som snart skulle benämnas aids kom i juni 1981 kände jag att min 
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plats som homosexuell läkare var i frontlinjen. Jag måste få veta vad 
det var som pågick.”

De första fallen hade upptäckts i New York och Los Angeles. 
Patienterna hade Kaposis sarkom, en sorts tumör, och svår herpes och 
lunginflammation, och sedan tillkom fler och fler komplikationer.

”Man såg att den minsta gemensamma nämnaren var att de 
saknade CD4+ lymfocyter, så kallade T-hjälparceller. Vad man 
visste när vi startade var att svullna lymfkörtlar hörde ihop med 
aids. Vi kände därför väldigt noga på halsen och i ljumskar och 
armhålor. Vi gjorde bland annat också ett franskt hudtest, från 
Pasteurinstitutet. Om man inte fick några reaktioner var det tecken 
på immunbrist, och då kunde det möjligen finnas en koppling till 
den nya sjukdomen.”

Venhälsan fick snart införa väntelista.
”Det var oerhört många som kom. Det fanns ett väldigt tryck”, 

säger Göran Bratt. ”En fråga som vi jobbade mycket med var hur 
man skulle få homosexuella män att lita på sjukvården. Det var ett 
stort dilemma. Det handlade om anonymitet, att få reservnummer, 
att inte behöva säga sitt namn och personnummer.”

Vad var de rädda för?
”På den tiden var inte homosexualitet accepterad. Många levde 

dubbelliv. Det kunde kännas som om man var tvingad att komma 
ut, att bli avslöjad, både som homosexuell och som någon som 
fanns i riskgruppen för aids.” 

Göran Bratt menar att med Venhälsan introducerades ett nytt 
sätt i Sverige att se på den här gruppens behov av sjukvård.

”Det hade funnits några privatläkare i Stockholm som hade 
tagit rätt prover, men i den allmänna sjukvården var det väldigt 
varierande och slumpmässigt. Jag tror inte att doktorerna menade 
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något illa, men det blev pinsamt både för den som berättade och för  
den som lyssnade, det var svårt att gå vidare.”  

På den tiden fanns många föreställningar om aids och kunskapen 
om hur sjukdomen överfördes var närmast obefintlig.

”Aids var skrämmande. Man trodde att många inom sjukvården 
skulle bli smittade. Från början förstod man ingenting. Var det någon 
svampinfektion från bastuklubbarna? Var det något annat i miljön 
som låg bakom? Var det någon variant av hepatit? Eller berodde det 
på att man hade haft så många infektioner att immunförsvaret helt 
enkelt kollapsat? Man förstod inte att det överfördes huvudsakligen 
via samlag eller blod.”

1983 hittade man i Frankrike det nya viruset och klassificerade 
det som Htlv-3. 

”Amerikanerna försökte senare ta äran åt sig”, säger Göran Bratt, 
”men det var fransmännen som i en lymfkörtelbit från en ung homosexuell 
kille upptäckte ett nytt retrovirus. Så småningom kunde det bevisas att 
det här viruset orsakar immunbristen som leder till aids. 1985 blev det 
möjligt att testa förekomsten av antikroppar genom blodprov.”

Det fanns då en stor oro framför allt bland vårdpersonal som 
opererade, som kirurger och tandläkare.

”Rädslan var realistisk eftersom man inte visste hur smittsamt 
det här var.” 

1986 öppnades en aidsavdelning på Södersjukhuset för att ta hand  
om dem som insjuknat.

”Från början förstod vi det inte”, säger Göran Bratt, ”men sedan kom 
insikten att alla hivpositiva förr eller senare kommer att få aids och dö. 
Sådant var läget i slutet av 80-talet och början på 90-talet. Man kunde i alla 
fall göra mycket på vägen; behandla komplikationerna och fördröja insjuk-
nandet. Men det var väldigt många som dog där i början av 90-talet.”
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Lite sorg  
kan man väl få 

ha i livet?
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Jag är förtidspensionär och har inte arbetat sedan 1996. Jag försöker 
få ihop min dag på olika sätt och det är inte alltid så lätt. Jag har som 
mål att fortsätta studera på universitetet, men samtidigt behöver jag 
jobb och pengar. Det är jobbigt att ha så mycket fri tid och samtidigt 
sakna en helhet. Jag blir splittrad av att ha många saker på gång och 
det känns som om jag skulle behöva delegera dem till flera personer.

Jag pluggade när jag fick mitt besked 1987. Då föll allting bara 
samman. Jag var ute och gick på nätterna när det var mörkt så att jag 
inte skulle träffa någon. Jag tyckte inte det var någon idé att betala 
räkningar. Det var ingen idé att jobba eller någonting.

Vet du hur du fick hiv?
Han hette Mario. Det var i maj 1981 och jag var au pair i Frankrike. 
Det var spännande att vara där! Men det här hände i Ventimiglia 
i Italien, dit jag åkte på en liten utflykt. Jag tyckte att Mario var 
snygg, men det var inte så bra att träffa honom eftersom han visade 
sig vara drogmissbrukare. Jag följde med honom hem och där höll 
de på och injicerade. Jag skulle ha fattat att jag inte borde vara där. 
Själv har jag inte ens smygrökt. Men jag var ung och hade inte någon 
större erfarenhet av livet. Vi hade sex en gång och jag sa väl varken 
nej eller ja.

Veckan efter att jag hade träffat honom fick jag en primärinfek-
tion. Det visste jag inte då, och läkaren där nere visste inte heller 
någonting. Sedan hände inte så mycket mer förrän 1987 när jag fick 
se aidskampanjen i tunnelbanan i Stockholm – affischer med texten 

”Vad gjorde jag i Madrid 1980?” och liknande – och det var den som 
fick mig att gå och testa mig för att jag skulle kunna känna mig 
trygg och få vetskap om att jag inte var smittad.
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Hur tog du hivbeskedet?
Det var det värsta som hänt i mitt liv. Killen jag var tillsammans 
med försvann, jag kunde inte gå på bio för där visade de aids-
skrämselpropaganda, jag kunde inte läsa tidningar, jag kunde 
inte vara med människor, jag slutade på utbildningen. Allting 
försvann för mig.

Jag läste Forskning & Framsteg,  
från pärm till pärm, det var ungefär som 
Bibeln; jag tänkte att jag hittar väl något, 
här finns min räddning!

Sedan skulle man ha kontakt med föräldrar och syskon – och så 
skulle man vara tyst, dessutom. Man fick inte prata med någon. 
Det blev värk i hela kroppen. Hela jag kändes som en smitthärd. 
Hos Röda Korset skulle de vara gulliga och visa att de inte var 
rädda och så skulle de krama en. O, jag hatade de där kramarna! 
Plötsligt skulle man slå armarna om en massa främmande människor. 
Jag ville bara riva ner deras affisch från anslagstavlan där det stod: 

”Jag är inte rädd för att krama en hivsmittad.”
I lokalerna hos en hivorganisation träffade jag en kille, som 

nog var den som räddade livet på mig. Han hade fått hiv samtidigt 
som jag. Han var homosexuell. Jag sov ofta över hos honom och 
vi brukade säga till varandra: ”Vi lever i dag också, än har vi inte 
spikat igen kistan!” Vi skrattade oerhört mycket, det gör man ju 
för att skydda sig.
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Då bodde jag i studentkorridor, men sedan flyttade jag hem igen. 
Det var jobbigt både i korridoren och hemma! Och att söka jobb när 
man visste att man skulle dö kändes meningslöst.

Tänkte du så, att du var på väg att dö?
Så var det då. Jag hade haft det i sex år och då talade man om tio 
års överlevnad. Det var således fyra år kvar. Vad gör man med dem? 
Skickar ett cv och skriver att man jättegärna vill ha just det här 
jobbet? Så småningom fick jag ändå arbete i en mindre stad.

När började du få behandling? 
1996. Jag höll mig informerad och smög med mig kvällstidningen  
in på toaletten när det stod om något nytt botemedel. Jag läste 
Forskning & Framsteg, från pärm till pärm, det var ungefär som 
Bibeln; jag tänkte att jag hittar väl något, här finns min räddning!

Och så småningom kom bromsmedicinerna?
Ja, men då hade jag bestämt mig för att inte ta någon medicin. Jag 
var så trött. Jag orkade inte längre. Man skulle få biverkningar av 
tabletterna och fortsätta att vara hemlig och aldrig få barn. Jobb 
orkade jag nästan inte med. Vänner, nej. Jag hade ingenting att 
leva för. Mina systrar hade fått barn, mamma och pappa hade fått 
barnbarn. Så de levde sina liv och så fanns jag där någonstans. Den 
sjuka dottern.

Kanske grät jag för mycket. Det fanns många tillfällen när människor 
i min närhet och i vården inte klarade av det. ”Snyt dig och torka dig”, 
kunde de säga. ”Nej, det tänker jag inte göra, jag är ledsen!”
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Men hur tar man ett sådant besked, om ens eget barn ska dö 
innan man själv gör det? Nu börjar mamma bli gammal. Hon och 
mina syskon har nog under åren undrat hur jag mått, och riktigt 
öppet pratade vi aldrig då och nu har det gått så många år och 
situationen har förändrats. Allting kan man inte heller prata ut om. 
Lite sorg kan man väl få ha i livet?

Känner du dig frisk nu?
Ja, men ibland kan jag tänka på att det ligger slumrande i organen, 
för det gör det, men det är inte som i början när det kändes som att 
jag ville att de skulle tappa mig på allt blod. Spola rent och fylla på 
nytt. Hela livet påverkas av att man inte har fasta rutiner, som jobb 
och egen familj, och av att man blir ensam. Hiv har påverkat hela 
min tillvaro. Till slut blir allting hiv, kan jag tycka.

Hur ser din vardag ut?
Det är svårt att träffa andra människor. Kurser är dyra och på 
universitetet är alla mycket yngre. Jag har mycket tid. Jag kan gå ut 
i skogen, jag kan reflektera. Hur gör man för att må bra? Vem mår 
bra? Det är så många runt omkring mig som stressar ihjäl sig. Jag 
hörde ett radioprogram om mental överhettning, hjärnstress kallas 
det, och hur det kan skada hjärnan precis som en stroke. Det är inte 
säkert att jag skulle trivas på ett jobb i dag. Jag kan inte hantera 
datorer; de kom efter att jag hade blivit förtidspensionär. 

Ibland undrar jag vem jag hade varit om jag inte hade haft hiv. 
Hade jag varit sambo? Hade jag haft barn? Jag trodde länge att det 
var fel på mig för att jag inte ville ha barn. Men jag kan lika gärna 
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fråga andra varför de vill. Många som stirrar i mobilen verkar inte 
så intresserade av sina barn.

Jag tyckte att 70-talet var bra. Jag tycker om att se gamla filmer 
från 40-talet. Jag har en helt annan tidsuppfattning och jag vet 
inte om det beror på hiv; det har nog också med min personlighet 
att göra. Ja, jag tänker mycket på hur hiv har påverkat mig. Det 
har kanske blivit en identitetskris! Jag har funderat på att skriva 
böcker, en lite spejsad om mig själv, lätt maskerad, och en annan 
om njutningar i livet.

Tänker du på hur det kommer att bli när du blir äldre?
Jag är 56 år, vill jag fundera på det nu? Min mamma är 97 och jag 
säger till henne att ännu är hon inte gammal. Om man är social 
och lär sig nya saker och jobbar med korsord, så kan man förhopp-
ningsvis undvika att tappa minnet. Och när jag har förlorat minnet 
är det ju borta! Min ekonomi har absolut påverkats av att jag har 
hiv. Jag kunde ha tjänat mer. Nu kommer jag att bli fattigpensionär.

Jag bär på en hemlighet som jag måste förhålla mig till. När jag 
träffar nya människor undrar de varför jag har förtidspensionerats. 

”Det kan jag berätta när vi känt varandra längre”, säger jag. Det är 
klart att de funderar. Det är svårt att leva dubbelliv; man får inte 
försäga sig och man kan inte ha papper om hiv liggande framme. 
Folk är fortfarande rädda för smittan och det gör att jag måste ta 
ansvar och informera dem.

Efter att jag har berättat kan folk säga: ”Du vet ju verkligen hur 
det är att må dåligt.” Men jag vet inte alls hur det är att må dåligt i 
alla situationer. Jag känner bara till min egen situation. Jag har inte 
patent på livets smärta.



Hiv – en kronisk sjukdom bland alla andra?

På 1980-talet var hiv en dödlig sjukdom. I dag kan den som är följsam 
och svarar bra på sin behandling leva länge och åldras med hiv. Per-
soner som levt länge med hiv är nu i eller nära pensionsåldern. De är 
den första generationen som åldras med hiv. Det är också fler äldre som 
diagnostiseras med hiv. Det innebär att allt fler äldre lever med hiv. 

Hiv är något annat än aids

Hiv och aids är två skilda saker som ofta blandas ihop. Hiv är ett virus 
som kan överföras mellan människor. Aids är ett sjukdomstillstånd som 
inte kan överföras, men som inträffar när immunförsvaret är så förstört  
av hiv att man drabbas av andra allvarliga sjukdomar.

Ökad hivtestning för minskat mörkertal?

Drygt 7 500 personer lever i dag med hiv i Sverige. Mörkertalet uppskattas 
till drygt 800. Varje år får cirka 450 personer i Sverige en hivdiagnos. 
Närmare hälften av dem som lever med hiv i Sverige är 50 år eller äldre. 
Med högre ålder följer också risken för samsjuklighet. I Europa är var 
sjätte person som får en hivdiagnos över 50 år jämfört med en av tio för  
tio år sedan. Av dessa är det över 60 % som diagnostiserats sent. 

Avdramatisera hiv och hivtestning?

Att leva med hiv medför livslång medicinering. Välbehandlad hiv, med 
omätbara virusnivåer, innebär att risken för överföring är obefintlig.  
Den som känner till sin hiv och har en välinställd behandling överför 
inte viruset. Det är de som inte vet om att de har hiv som utgör en 
risk. Enda sättet att veta är att göra ett hivtest. Vid positivt test får 
man tillgång till behandling och medicinering.
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Det är ingen  
som kan se på en  

att man är 
hivpositiv

m a n  7 0 +  
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  1 9 9 7
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Jag har faktiskt inte berättat för alla mina barn att jag är hiv-
positiv. De enda som vet om det är min hustru, mina två barn 
från mitt första äktenskap och så en bekant, vars hustru är läkare 
och var lite närvarande när jag fick beskedet.

Jag är nu 71 år och har en egen affärsverksamhet, så jag är 
fortfarande aktiv trots att jag får ut min pension. Extraarbetet gör 
att jag håller i gång cellerna i hjärnkontoret och så får jag träffa 
30–40-åringar och höra vad som händer runt omkring. Det är 
fantastiskt att jag har kunnat komma tillbaka till Sverige efter 
flera decennier i Afrika och hitta någon form av utkomst.

Första gången jag gifte mig var jag ung, strax över 20 år, och 
vi fick ganska omgående vårt första barn. Jag har två döttrar från 
det äktenskapet. Senare gifte jag om mig och fick ytterligare två 
barn, en flicka och en pojke. Med min andra fru och min första 
dotter åkte jag utomlands och arbetade i ett par omgångar. När 
vi sedan kom tillbaka till Sverige gick det kanske två år och så 
plötsligt en dag stod jag där ensam med min äldsta flicka. Jag kom 
hem från arbetet och då var huset tomt sånär som på henne. Det 
var naturligtvis chockartat. Hade jag då inte haft min flicka hade 
jag nog legat med näsan i vädret.

Jag har varit utomlands och jobbat för svenska företag i olika 
projekt. Det var många familjer i den här biståndssvängen. Vi 
bodde i villaförorter med hus i kolonial stil. Det fanns ingen 
radio eller tv, i stället träffades man och hade fester och alla barn 
var med. Vi kom varandra väldigt nära. Barnen trivdes i skolan 
och hade kompisar. I gänget som hade roligt tillsammans fanns 
också min nuvarande hustrus barn. När jag reste ner igen, efter 
min andra skilsmässa och efter tre år i Sverige, blev hon och jag så 
småningom ett par. Vi gifte oss 1992. 
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Till en början hade jag varit fri där nere och inte haft något 
umgänge med någon från det andra könet på ett bra tag. En 
vit man blir lätt ett lite begärligt rov. Man pratar om prostitution 
och jag kan tänka mig att när nöden inte har någon lag, då blir 
man ett slags villebråd. Och så har man ju sina lustar. Man 
var ute och man umgicks och träffade folk, och det var på den 
vägen som det hände sig att jag hade en sexuell kontakt med en 
afrikansk kvinna.

Efteråt fick jag magsmärtor och den svenska läkaren tog 
prover och kollade. Jag hade fått en virusinfektion som jag fick 
antibiotika för. Då fanns inga tankar på hiv. Det kom senare, mot 
slutet av 80-talet, och då var det många i min bekantskapskrets 
som blev oroliga. Några hade kanske tagit sig en öl för mycket 
när de var ute och så blev de attraherade av någon kvinna. Många 
som åkte ut var ungkarlar som levde loppan.

Långt senare, då var vi framme vid 1997, fick jag förkylningar 
och utslag. Jag blev trött och hängig och kunde inte begripa vad 
det var. Jag åkte hem till ett sjukhus i Sverige. De hade undersökt 
mig på den svenska kliniken där nere och trodde att jag hade 
någon abscess eller något i magtrakten. Jag är inte den typen som 
springer ut och vänstrar, men min sjukdom hade fått utvecklas 
under lång tid.

När de då konstaterade att jag hade hiv rasade hela min värld. 
Min hustru var med när läkarna förkunnade det hela.

Men hon tog det jättebra. Jag har tänkt på hur jag har gått och 
burit på det här så länge och kanske blivit mer och mer smittsam. 
Så plötsligt får man reda på det. Jag fick skälvan. Oron fanns i bak-
huvudet och hon testades också. Mina tårar rann och jag tror att 
jag skakade i hela kroppen när vi fick beskedet att hon var negativ.
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Min hustru och jag har sedermera levt ett väldigt bra liv 
tillsammans. Men jag har ju inte gått ut och pratat om det. Jag 
har levt med det här i mer än trettio år och jag känner inte av 
det. Jag spelar golf och är ute och musicerar och umgås. Det är 
ingen, tror jag, som kan se på en att man är hivpositiv.

Jag tycker inte att det har förändrat mitt liv. Jag vet inte om 
det beror på medicineringen eller om det är ärftligt att jag också 
har typ 2-diabetes. Egentligen har jag nog mer problem med 
den, men det är klart att det hivpositiva ligger och spökar. Jag 
menar, folk pratar om att de har den ena sjukdomen eller den 
andra och då tvingas jag sitta där och vara glad och trevlig och 
tycka synd om dem, trots att jag också skulle behöva bli tyckt 
synd om!

Mina båda yngsta barn vet inte om det här. Och min hustrus 
barn vet inget heller. Att ta det där steget har jag lite svårt för. 
Det är mitt största dilemma. 

Jag har inte gått ut och pratat om det. 
Jag har levt med det här i mer än trettio 
år och jag känner inte av det. Jag spelar 
golf och är ute och musicerar och umgås.

Möjligheten att bli sjukpensionär har aldrig existerat för mig. 
1997 hade man kommit på det här med bromsmediciner. Fysiskt 
har jag inte känt av några biverkningar. Efter mindre än ett år 
med medicinen var jag nere i omätbara värden.
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I den del av Afrika där jag arbetade fanns inga mediciner. Man 
kunde se hur de blev fler och fler, de som kom med sina kroppar 
och sina kistor. Jag hade folk som arbetade hos mig och som tynade 
bort. Jag hade en tjänsteflicka som gick bort i aids. Det spred sig 
våldsamt. Det var otäckt att se utvecklingen. Det finns mycket troll-
dom och häxkonster där nere. Många tar konstiga mediciner och 
örter och vad det nu kan vara som de tror ska kunna bota det här.

Samtidigt hade jag också hiv, men tillgång till medicin. Det var 
ingen som frågade varför jag åkte till Sverige var fjärde månad, men 
det var ju för att ta mina prover och få mina mediciner.

Jag har inga särskilda farhågor inför framtiden. Jag hoppas 
att jag ska kunna bo kvar hemma, jag vill inte så sakteliga bli 
ett kolli. Vi måste försöka få hiv att bli som vilken sjukdom som 
helst. Samtidigt går jag inte gärna till vårdcentralen trots att den 
ligger väldigt nära. De har sin tystnadsplikt, men på en sådan 
här liten ort litar jag inte riktigt på dem. Däremot har jag inga 
problem med att gå till lasarettets infektionsklinik. De vet vad det 
är. Jag har bara positiva saker att säga om sjukvården där.

Att hålla detta hemligt är faktiskt påfrestande. Jag är egentligen 
en väldigt normal människa. Det var bara det där enda till-
fället … Men det kan man inte göra någonting åt nu. Jag är 
tacksam för att jag sitter här.
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hustrun berättar

Han hade varit dålig i magen väldigt länge och genom en bekant 
som var läkare fick han tid på sjukhuset. Där gjorde de testet och 
på det viset fick vi reda på det. Jag var inte med inne hos läkaren, 
men jag var där när han fick beskedet.

Hur reagerade ni?
Det är klart att man blev rädd eftersom man inte var så insatt i 
vad det innebar. Det här var 1997 och man såg det värsta framför 
sig. Det var ganska omskakande eftersom vi inte visste om jag 
också var smittad. Men de testade mig och det var jag ju inte.

Började medicineringen direkt?
Ja, han fick börja med medicinen och reagerade väldigt bra på det. 
Det blev snabbt mycket bättre med magen och tröttheten. Vad 
jag vet har det inte heller varit några komplikationer senare. Från 
början handlade det om att det skulle vara jämna, regelbundna 
tider, man skulle äta klockan åtta, och det var lite jobbigt. Men 
utvecklingen av medicinerna har gått framåt, så i dag är det 
ingenting som jag tänker på.
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Har det påverkat ert vardagsliv på något sätt?
Nej, vi lever som vi levde tidigare. Vi har inte haft några problem 
med intima saker eller någonting, så för oss har det fungerat bra. 
Det är ingenting jag tänker på längre om jag inte blir påmind.

Det enda är väl att han inte är så pigg på att gå till sjukhuset 
om han blir dålig. Det beror väl på attityden där, att han är rädd 
att bli illa bemött. För många finns det fortfarande lite skräck 
kring hiv. Han vägrar att gå till vårdcentralen. Vi bor på en liten 
ort där alla känner alla.

Det är inte många som vet om att din man har hiv.
Det är bara två av hans barn. Det är hans val.

Tycker du att han borde vara mer öppen?
I dag kanske jag tycker det. Då tyckte jag kanske inte det. Han fick 
avgöra det själv, men nu tycker jag inte att det har så stor betydelse 
längre. Men jag tror att det är känsligare på en mindre ort efter-
som många är mer konservativa och inte så upplysta. Det är lite 
av bruksmentalitet här. Det tabu som finns är inte helt borta. Det 
märker man när man pratar med folk, det sitter kvar.

Jag tror att många har för sig att det smittar väldigt lätt. Innan 
man själv visste någonting om det trodde man ju att det kunde 
smitta bara genom att man drack ur samma glas. Det var en vanlig 
uppfattning förr. Jag misstänker att det även kan finnas sådana 
uppfattningar i vården på vissa orter.

Det skrivs inte speciellt mycket om hiv i dag och det pratas inte 
så mycket om det längre. Ett tag hörde man om det nästan varenda 
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dag. Men det är fortfarande så att man måste tala om att man har 
det om man går till läkaren eller tandläkaren.

Har du några tankar kring vad som skulle behöva 
förbättras inom vården och omsorgen?
Att vårdpersonalen utbildas mer så att den vet att det inte är 
smittsamt längre om man går på behandling. Jag tror att man 
måste börja där.

Har äldre personer med hiv särskilda behov?
Nej, det tror jag egentligen inte, man vill bli bemött som vilken 
patient som helst. Blir man lite dement behöver man hjälp med 
medicineringen, men det gäller ju alla som blir senila. Egentligen 
tycker jag inte att det borde behöva skilja någonting. Det vore 
skönt om det kunde bli ännu mer avdramatiserat.





Jag har levt  
ett ganska 
hemligt liv

k v i n n a  5 0 +  
 f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  2 0 1 5
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Jag är singel och lever med sjukersättning. Efter en bilolycka i 
min ungdom får jag livränta. Den hemlighet jag bär på, och som 
begränsar mig väldigt mycket, är att jag har hiv. Det är bara min 
dotter som vet om det. Jag kan inte berätta det för mina vänner, 
det klarar jag inte. Jag är inte där ännu.

Så jag har levt ett ganska hemligt liv. Jag har fått jättemånga 
blodtransfusioner. Jag har aldrig missbrukat, jag är inte alkoholi-
serad, men jag hörde av mig till Länkarna för jag ville veta hur jag 
hade kunnat få hepatit C. Jag läste en artikel om en bekant som 
hade fått den sjukdomen, men han hade ju knarkat. Jag mådde 
dåligt och skulle gå igenom en hepatitbehandling på tre månader. 
Samma dag som vi skulle börja kom en annan läkare fram till 
mig i sjukhuskorridoren och berättade att de hade upptäckt att 
jag hade hiv. Därför kunde de inte börja behandla hepatiten. 

Efter beskedet blev det trots allt  
en lättnad: jag kommer inte att dö.  
Jag hade ju legat där, förvirrad 
och avsmalnad, och planerat 
min egen begravning.

Det där tog hårt psykiskt; jag blev konstig och destruktiv. Jag 
isolerade mig. Jag kunde gå ut och dricka och då släppte allting. 
Jag har haft det beteendet tidigare, jag är en rastlös själ som kan 
verka lugn, med fötterna på jorden, men jag har också en annan 
sida där jag nog har bedövat någon form av ångest.
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Jag fick reda på hepatiten när jag var 46 år. De utredde det och 
trodde att jag hade haft det länge med alla mina transfusioner. Jag 
har bytt ena höften som en konsekvens av bilolyckan och lever 
dessutom med ett synligt fysiskt funktionshinder. När läkaren 
sa till mig att jag hade hiv, såg jag för mitt inre att jag skulle dö. 
Han sa: ”Det är lugnt, vi har kommit så långt, du dör inte.”

Allt var kaos inom mig. Jag har en liten stuga som jag flyttade ut 
till, och där låg jag och ältade allting och tyckte synd om mig själv.

Vet du hur du fick hiv?
Jag hade varit med en man från ett afrikanskt land och jag antar 
att det var från honom. Jag var dum nog att lämna mitt telefon-
nummer till honom när jag var ute och släppte loss. Egentligen 
var jag inte intresserad, men jag gick med på att träffas och så 
blev det som det blev. När det gäller smittspårning vet jag inte 
mer än att han inte är kvar i Sverige.

Sedan gick det ett par år innan jag fick beskedet. Under den 
tiden bar jag på både hepatit och hiv. Jag kommer säkert också 
att kunna prata om hiv någon gång, men det känns lite mer 
legitimt att ha fått hepatiten genom blodtransfusion.

I våras ramlade jag och hamnade på akuten och fick berätta 
att jag hade hiv. Det är jag noga med, även hos tandläkaren. Den 
dagen jag blir gammal och senil kanske jag inte kan förklara för 
personalen. Jag vill att uppgiften ska följa med även om jag nu 
är smittfri. Jag har funderat på om man kan ha något tecken, 
någon symbol, precis som diabetikerna har ett halsband. Det kan 
behövas någon form av påminnelse om att man har tabletter som 
är livsavgörande.
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Hur reagerade du när du fick beskedet om hiv?
Jag blev helt chockad. Samtidigt hade jag känt på mig under 
många år att det var någonting som fanns inuti kroppen. Nu fick 
jag en förklaring. Jag trodde först att det var cancer. Jag blev hypo-
kondrisk och sprang över allt för att de skulle leta efter tumörer. 
De avfärdade mig inte, men de missade mig. Jag hade alla tecken 
på hiv, men ingen drog den slutsatsen. Efter beskedet blev det trots 
allt en lättnad: jag kommer inte att dö. Jag hade ju legat där, 
förvirrad och avsmalnad, och planerat min egen begravning.  
När jag fick reda på att jag hade hiv fick den bli storebror till lille-
bror hepatiten. De var tvungna att koncentrera sig på min hiv.  
Jag hade så höga värden att de satte in behandling med en gång.

Vad visste du om hiv då?
Ingenting. Läkaren sa: ”Det du möjligen vet om hiv stämmer 
inte längre. Det finns mediciner.” Nu har jag bara behov av att 
ta hand om mig själv och må bra. Jag går runt med skuld och 
skam, det gör jag.

Varför det?
Hade jag vetat att om man har hepatit C så är det lättare att man 
får hiv, hade jag kanske varit mer försiktig. Men jag var väl bara 
lite nyfiken då. Jag har klandrat mig själv. Jag har känt mig oren. 
Men jag vill inte hamna i bitterhet.

Ett år efter att jag började med hivmedicinen fick jag hepatit-
behandling. Jag har haft en bra återhämtning. Jag tar hand om 
mig bättre, jag har fått en knäpp på näsan. Jag har bannat mig 



41

själv, men samtidigt måste man få vara människa. Mitt liv har blivit 
berikat av att jag fått hiv. Det har varit en väckarklocka.

I vilket avseende då?
Jag har landat i mig själv. Det stod redan i läkarintyg på 80-talet att 
jag har en nedåtgående spiral rent fysiologiskt. Jag tog det inte till 
mig när jag var 20 år. Jag fick väldigt mycket fysiska skador efter 
bilolyckan, men det har jag inte riktigt velat se. Jag har inte skött om 
det som jag borde. Med hiv har jag blivit mer målinriktad och med 
det menar jag att jag vill få ett bra äldreliv.

Min dotter fick jag när jag var 23 år och då var jag i ett fast förhållande 
med hennes pappa. Han var med om en mycket svår olycka när hon var 
två år. Sedan levde jag med en annan man, som dog i en annan olycka. 
Det har varit så mycket som varit hemskt. Även väninnor har gått bort.

Jag har haft svårt med närhet. Det är väl kanske därför jag har 
varit ute och festat till med män som jag inte känner. Jag har haft 
särboförhållanden och levt ihop med en man i åtta år, ett destruktivt 
förhållande som jag lämnade. Jag har haft svårt att knyta an för jag  
är så rädd att det ska hända människor något.

Har du haft något arbete?
Nej, jag har aldrig jobbat. Bilolyckan kom emellan. Min dotter har 
familj och jag har varit mycket med barnbarnen, men de börjar bli 
större och har inte samma behov av mig längre. Det är lite sorgligt, 
men nu får jag ta hand om mig själv i stället. Jag går på rehab två 
gånger i veckan. Jag försöker promenera minst trettio minuter varje 
dag så att jag får lite flås.
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Är du rädd för att bli äldre?
Det var en lustig fråga, för det har jag alltid varit. Men inte nu 
längre. Jag kan vara rädd för att bli bortglömd och för att de 
glömmer mina mediciner. Annars tror jag att jag kan bli en 
ganska klok äldre kvinna.

Jag har en förhoppning om att man om fem-tio år ska kunna 
vara mer öppen med att vara äldre och ha hiv. Folk förstår inte att 
det är smittfritt. Jag förstår det knappt själv! Det är lite spetälska 
över det, det känner jag. Det finns fortfarande en äckelkänsla.

Men då invänder min läkare: ”Vem säger att man måste 
berätta?” Jag vet att det bara skulle göra det så mycket värre för mig.

”Treatment as prevention”

Detta är ett internationellt begrepp som refererar till använd-
ningen av hivbehandling för att förhindra överföring och 
spridning av hiv. Framgångsrik behandling reducerar nivåerna 
av hivvirus så att de blir omätbara. Det finns inget doku-
menterat fall av hivöverföring från person med framgångs-
rik behandling. I dag inleds behandling därför direkt vid 
diagnos. Tidig behandling hindrar dessutom viruset från 
att ytterligare påverka kroppen och skada immunförsvaret. 
För att detta ska fungera måste det till en generös testning,  
speciellt vid indikatorsjukdomar för hiv som exempelvis 
svamp, bältros, tuberkulos och seborroiskt eksem.
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Jag är förtidspensionär och det har jag varit ända sedan jag fick 
mitt hivbesked i början av 90-talet. Då såg det ut som om jag 
inte hade lång tid kvar. Jag hade ingen ekonomi, jag bodde på ett 
ungkarlshotell och tillvaron var ganska kaotisk.

Nu har jag en man, Lars, som jag är gift med sedan sju år 
tillbaka. Han jobbar. Vi bor i Malmö och har sommarstuga. Vi 
har ett jättebra liv även om jag hela tiden har mina upp- och 
nedgångar. Jag har inte fått någon diagnos när det gäller detta, 
men jag tror att det började när jag blev hivpositiv. Då kastades 
jag mellan liv och död och jag vet inte vad.

Hur reagerade du på beskedet?
Jag hade lite självskadebeteende med alkohol och sex så jag visste 
vad jag gjorde och vad jag utsatte mig för. När jag fick reda på 
att jag hade hiv tänkte jag att det var väl den vägen det måste 
gå. Ändå var jag otroligt ledsen och jag fick väldiga utbrott 
och kände ångest och drack för mycket. Jag såg ju hur folk dog 
runt omkring mig.

Som sjukpensionär har jag nu konstigt nog alltid mycket att 
göra. Jag gör alla de där hemmafrusysslorna, diskar och städar. 
Och så har jag varit väldigt engagerad och aktiv inom olika 
hivorganisationer. Jag fyller mina dagar utom när jag går ner i  
de där svackorna.

Tidigare levde du en annan sorts liv …
Partylivet, ja. I femton år. Jag flyttade från en småstad och kom 
till Stockholm, och jag var väldigt ordentlig och arbetsam och 
skulle kanske bli hovmästare eller designer. Jag gjorde den där 
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flytten i etapper, från mindre städer till större. Men det var nog 
bara något år som jag förblev så där ordentlig. Sedan satte jag in en 
annons i Gula tidningen och sökte vänner. Det blev ingången till ett 
mångårigt festande.

Jag visste inte att jag hade den här utåtriktade sidan. Tidigare 
hade jag varit tystlåten och rädd att visa mig. Jag blev mobbad 
alla de där åren. I skolan tyckte de att jag var tjejig, det gamla 
vanliga, klassiska.

Allting vände när jag kom till Stockholm. Det var som en explo-
sion i kläder och uteliv och alkohol. Jag gick på alla uteställena flera 
dagar i veckan. Det var väldigt experimentellt på den tiden, i slutet 
på 80-talet och början på 90-talet. Det var mycket svartklubbar 
och konstiga uttryck och olika sorters människor; man kunde vara 
syntare eller rocker eller hare krishna.

Sedan umgicks jag mycket med modemänniskor. Jag började fak-
tiskt jobba lite i modevärlden som assistent till en stylist. Det var vis-
ningar och vi gjorde modereportage i tidningar. Vi reste till Milano 
och Venedig och London. Det här festlivet var helt otroligt. Under 
många, många år var det jättekul. Men att i längden hålla hjärnan på 
en nivå som klarar av både alkoholen och hivproblematiken …

Man tänkte ju på hiv hela tiden, det gjorde man. Men jag bara 
levde på. När jag nu äntligen hade hamnat i kretsar som jag tyckte 
om, där det var nytt och spännande, där jag verkligen fick leva ut och 
ha sex som jag ville – ja, då valde jag hellre det än att skydda mig och 
ta hand om mig som jag borde. Jag har aldrig känt någon skam eller 
skuld för detta. Det var bara en stor lust till livet.

Det här med skammen och skulden hänger ihop med att det är 
något sexuellt. Man blir kategoriserad. Antingen har man då levt 
promiskuöst eller så är man drogmissbrukare.
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Tycker du med perspektiv på den tiden att det var något 
moraliskt tveksamt med livet du levde?
Nej. Jag kan inte se att det var något negativt. Det jag kan ångra är 
att jag ägnade så mycket tid åt att bara vara ”promiskuös”. Jag hade 
kompisar som åkte till Sorbonne i Paris och studerade eller blev 
kända designers. Jag gjorde ingenting. Samtidigt får man inte glömma 
att min utgångspunkt var att jag skulle dö. De gav mig ungefär ett 
halvår. Skulle man börja en utbildning på Sorbonne då?

Hur klarade du dig? Det måste ha kostat en hel del att 
hålla i gång …
Jag åkte direkt in till Vickan i Kungsträdgården från Trångsund 
där jag hyrde ett rum. Jag träffade Sighsten Herrgård och många 
andra som bjöd på allt! Jag gjorde ingenting för det, det var inte något 
sexuellt med i bilden. Däremot hade jag en estetisk ådra, alla tyckte 
att jag var snygg och hade jättesnygga kläder. Jag har haft alla möjliga 
stilar. Spretigt hår, bakåtslickat blått hår, vitmejkad i ansiktet, långa 
tygsjok. Jag gjorde till och med egna skor. Eller så var man väldigt 
strikt, nästan nazistaktig, och gick på Stockholms gator på det sättet 
och satt på Norrmalmstorg, vitsminkad bland andra vitsminkade!

Den första tiden drack jag mycket; det var några korta år före hiv 
när det bara var roligt. Med hiv förändrades allt. Jag kunde ligga i 
parker och på trottoarer och skrika och få ut min ångest på det sättet. 
Jag hade verkligen dödsångest. Tidigare hade jag haft skygglappar. 
Efter hiv blev jag nedstämd så fort jag drack. Det var en mix av 
ångest och depression och känslan att jag måste skynda mig för att 
hinna göra allting. Jag skulle ta ut arvet i förskott. Jag ville inte ha 
några prylar, jag ville bara skynda mig att leva.
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Berättade du för folk att du hade hiv?
Nej, bara för mina närmaste vänner. De fick ta väldigt mycket av 
min oro. De ställde upp och tröstade.

Vi åkte också till New York med Leila K. Vi åkte dit enbart för 
att gå på fest, så jag såg inte mycket av stan. Vi låg hela dagarna och 
sedan var vi uppe och festade igen med Boney M och Village People. 
Vi sprang omkring på Manhattan på natten draperade i lakan 
medan röken steg upp från tunnelbanan. 

På Ibiza dök jag ner i en fontän på ett disco iklädd silverdräkt och 
silverplatåstövlar. Folk klättrade upp i taket, de föreställde änglar, 
och om man inte var påtänd kändes det ändå som om man var det. 
Han som jag åkte dit med var modell och väldigt snygg. Alla var som 
tokiga i honom. Sedan kom Madonna i helikopter och bara pekade på 
honom och flög in honom till Barcelona, och jag fick inte följa med!

Vet du hur du fick hiv?
Det var på ett diskotek i Stockholm. Jag ville göra farliga saker 
och såg jag någon som såg extra farlig eller mystisk ut valde jag 
honom. Vi hade sex på ett sätt som jag inte brukade. Det var ganska 
nedvärderande, faktiskt, och jag hade ingen respekt för mig själv.

Hur upptäcktes din hiv?
Jag gick regelbundet och kollade eftersom jag hade det man kallade 
ett riskbeteende. Min läkare gav mig förmaningar: ”Det här kommer 
att sluta illa. Du måste ta tag i det här med alkoholen.” Men det 
gjorde jag ju inte. 
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Ändrade du ditt beteende när du hade fått hivbeskedet?
Nej. Jag var övertygad om att jag levde på lånad tid, så i stället 
eskalerade det. Jag höll på i det uppskruvade tempot i sju-åtta år, 
om inte mer. Till slut började jag ändå ta itu med det och gå i terapi. 
Det har jag gjort i tjugo år nu.

Vad var det som fick dig att sluta?
Det blev ohållbart. Ångesten gick inte över när jag blev nykter.  
Min pappa hade haft det likadant med ångest, depression och 
alkoholism, så jag hade sett hela förloppet. Jag tror att det var  
den medvetenheten som gjorde att jag kunde skärpa till mig.

Såg du honom när du tittade i spegeln?
Ja. Det var det värsta. Sedan gick det långsamt framåt, men det var 
en otrolig kamp. Det är ungefär som att sluta röka. Samtidigt falnade 
den här utelivskulturen, musiken och kläderna blev annorlunda.  
Det var inte längre det här experimentella avantgardet.

När jag började gå i terapi hade medicinerna också börjat  
bli riktigt bra. Man räknade med att man kunde leva kanske 20–30  
år, fast då hade jag supit bort alla pengar. Jag kom med i en grupp 
med hivpositiva hbtq-personer, som hade likartade upplevelser  
av hopplöshet, och där började mitt engagemang. Jag blev frälst på 
KBT, kognitiv beteendeterapi, och ville omvända alla. Jag ledde 
familjegrupper och läger och delade ut kondomer och var ute och 
föreläste. Det innebar också en upptrappning av det maniska i mitt 
liv. Tidigare hade jag dämpat det med alkohol. Nu skulle jag hjälpa 
alla i hela världen och ta hand om barnen och Afrika och allting. 
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Det är den sidan hos mig som jag försöker tygla. Så småningom 
började jag leta efter andra hivpositiva eftersom det kändes tryggast, 
men när jag sneglade i annonserna i QX fanns där ju hur många 
snygga killar som helst som inte var positiva. Jag valde en av dem 
och det är honom, Lars, jag nu är lyckligt gift med. Jag hittade 
hem till slut. Jag har varit ganska krass hela livet, men det har 
också bidragit till min överlevnad.

Det var som en explosion i kläder och 
uteliv. Jag gick på alla uteställena 
flera dagar i veckan. Det var väldigt 
experimentellt på den tiden.

Är du rädd för något inför framtiden?
Jag är fullkomligt livrädd för vad som ska hända inom vården 
och äldrevården. Jag ser allting i svart. Det går inte att blunda för 
fakta. Sedan finns det naturligtvis ljusglimtar här och där. Om jag 
kommer till ett äldreboende vill jag kunna prata öppet om mitt 
liv och min hiv.

Men personalen i vården är väl mer kunnig idag än för 
några decennier sedan?
Det går säkert framåt, men en gång när Lars och jag var ute och 
föreläste för blivande sjuksköterskor var det en kvinna där som sa 
att hon inte kunde få hiv. Då blev det tyst i hela salen. Vi sa att hiv 
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kan ju faktiskt vem som helst få. Hon svarade att hon hade barn 
och man och vanlig familj. Då undrar man lite hur många år hon 
har studerat och hur pass informerad hon är.

De som är unga i dag tror att om de får hiv är det inget konstigt 
med det. Det är bara att ta ett piller. Då får man lust att ta dem i 
nackskinnet och berätta hur det är att ha medicin hela livet. Jag 
har haft ledvärk och sömnsvårigheter och alla magproblem som 
finns. Det jag fortfarande har kvar är mina mardrömmar.

Det sitter nog en liten djävuls-Erik på min axel. Han satte 
sig där när det var som jobbigast med hiv – och han sitter kvar. 
Läkarna säger att det finns hur många tablettkombinationer som 
helst och man kommer att överleva vad man än gör. Det tror jag 
inte riktigt på. Vi har ju det här med resistens också, med mediciner 
som inte fungerar. Vad som helst kan hända. Jag tror att det är 
viktigt att aldrig luta sig tillbaka och tro att allt bara ska ordna 
sig. Att våga prata, ställa krav eller protestera är min melodi.



Äldre ingen riskgrupp?

De personer som lever med hiv blir äldre. Den första generationen 
som åldras med hiv kan ha medicinerat under många år och har med 
sannolikhet samsjuklighet associerad med behandling. Att allt fler 
äldre nu diagnostiseras med hiv hänger troligen samman med att man 
är mindre medveten om behovet av skydd mot hiv i nya relationer. 
Äldre tror inte att de kan få hiv och misstolkar symptom, vilket i sin 
tur leder till sen upptäckt. De tänker inte på att efterfråga hivtest. 
Äldre som diagnostiseras med hiv har många gånger en sen diag-
nos med dåliga värden. Inom vården riskerar symptomen att tolkas 
som åldersrelaterade snarare än hivrelaterade. Det finns ett utbrett 
riskgruppstänkande som inte omfattar äldre. Därför erbjuds de inte 
hivtest i vården. För äldre människor har väl inte sex? 

Behandling och biverkningar

I dag finns bra hivläkemedel. Medicinerna gör att immunförsvaret 
inte bryts ner och om det hunnit bli påverkat byggs det upp igen. För 
att behandlingen ska fungera tas en eller flera tabletter varje dag. Det 
skiljer sig från individ till individ hur man reagerar på olika läke-
medel. En del känner inget alls medan andra har stora besvär som kan 
vara både fysiska och psykiska. Det kan exempelvis vara huvudvärk, 
magont, illamående, sömnsvårigheter och blodfettsrubbningar. De 
flesta biverkningar försvinner efter en tids behandling, men hos vissa 
kan biverkningarna stanna kvar. Eftersom livskvaliteten påverkas av 
biverkningar är det viktigt att minska dem så mycket det går. Ett sätt 
kan vara att byta sort, men ibland är det inte så enkelt. Medicinerna 
har blivit allt bättre med åren, men eftersom behandlingen är livslång 
kan även mindre biverkningar vara besvärliga att leva med.
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Jag är gift med samma kvinna sedan 40 år tillbaka. Jag har alltid 
haft bisexuella tendenser, men blev besviken på mina relationer 
med män. De gav upp alldeles för lätt. Den sista stadiga relationen 
var med en man som var yngre än jag och han tyckte till slut inte 
att han var mogen att binda sig. Han åkte till Kalifornien och blev 
hivsmittad och dog i slutet på 80-talet. Då var jag redan gift och 
hade fått barn.

Min fru har varit helt införstådd med min läggning. Med barnen 
var jag inte lika öppen i början, men så småningom tyckte jag att 
det var bäst att berätta. Vi umgicks med ett annat par där mannen 
var bisexuell och i mitten av 80-talet gick han och jag och testade 
oss. Andra gången visade det sig att han var hivpositiv. Då var 
mina värden bra, men något senare, 1986, när jag var på väg till en 
kvällslektion, fick jag också ett samtal.

Det kom som en chock, inte minst för att jag fick beskedet via 
telefon. Jag berättade omedelbart för min fru. Vi tänkte direkt: 
är hon smittad, är barnen smittade? Vi fick väldigt bra hjälp av 
sjukvården. Min fru visade sig vara negativ och det betydde också 
att barnen var negativa. Sedan började jag min sorgeterapi. Jag var 
ledsen och tyckte att det var förfärligt.

Jag vet inte när jag fick hiv. Jag var väldigt promiskuös, så jag 
kan inte säga var det hände och jag har inte brytt mig om att söka 
efter den personen. Men jag kunde inte ha gått särskilt länge med 
det eftersom jag hade testat mig tidigare. Sedan läste jag alla de här 
hemska tidningsartiklarna och blev uppskrämd. Jag visste bara att 
aids var en dödlig sjukdom. Jag var då i 35-årsåldern och jag pratade 
med min familj om att pappa nog aldrig kommer att bli 50.

Mina föräldrar fick aldrig veta något. De var födda 1914. Min 
mamma var visserligen distriktssköterska, men de kom från en helt 
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annan generation. ”Varför ska jag oroa dem?” tänkte jag. ”De dör 
kanske tidigare än jag.” Mina systrar, som båda är sjuksköterskor, 
berättade jag det för.

Tiden gick och jag fick inga symptom. Jag deltog i alla experi-
ment som erbjöds. Man fick ligga med dropp i fjorton dagar för att 
stärka immunförsvaret. Bredvid mig på Roslagstulls sjukhus låg en 
bekant, en tidigare käresta, som var döende. Jag har gått på många 
begravningar förknippade med detta. Min behandling gjorde väl 
ingen större nytta, men man lever på hoppet, eller hur? Min fru sa 
att det viktigaste för mig var att jag var stark och inte tyckte synd 
om mig själv.

Jag menade nog att det hela var lite orättvist. Samtidigt kan 
man säga att om man ger sig in i leken får man leken tåla. Synden 
straffar sig.

Jag kunde träffa de här männen var som helst, på gatan, i före-
ningar, på discon. Min fru gick ofta med mig ut. För henne var det 
inget konstigt. Om vi gick ut tillsammans, gick vi hem tillsammans. 
Men det hände ju att jag träffade någon och då utbytte han och jag 
telefonnummer. Jag tog aldrig hem någon i vår bostad. Den var vår 
heliga fristad.

Under mitt gifta liv har jag så att säga vuxit ifrån det här. Nu är 
jag en vanlig Svensson på de flesta sätt. Visst kan jag gå ut och ta en 
öl, men jag skulle aldrig drömma om att göra mycket mer. Det har 
säkert med åldern att göra.

Jag är i grunden lärare i engelska, tyska och franska. Jag trodde 
att det skulle vara roligt att jobba med ungdomar, men jag märkte 
att tyska med 13–14-åringar var en alltför stor utmaning. Så jag sökte 
mig mot vuxenvärlden och fick jobb på Kursverksamheten. 1978 fick 
jag jobb i Stockholm för att undervisa i kontorsengelska på AMU.
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När AMU gjorde sig av med alla språklärare var vi tre lärare i 
50-årsåldern som startade en egen språkskola. Det gick bra, men 
vi fick jobba som slavar. 2004 skulle allting gå tillbaka till kom-
munen igen och då måste vi stänga vår skola, men jag har fortsatt 
som lärare. Jag blev pensionär för några år sedan, men kan inte 
bara sitta hemma. Jag är lite rastlös. Det enda jag tycker är riktigt 
roligt är trädgårdsskötsel. Jag simmar och går på gym tre-fyra 
gånger i veckan. Och så jobbar jag på halvtid med SFI, svenska för 
invandrare. Jag är den ende svenske läraren, de andra är födda i 
Libanon och Ryssland och Grekland och de talar ju faktiskt inte 
korrekt svenska.

Mina elever ska också lära sig om det svenska samhället och 
när vi hade ett tema om värderingar talade jag om homosexualitet. 
Jag brukar ta exemplet med sonen som kommer hem och säger: 
”Pappa, jag är homosexuell.” Hur skulle ni reagera då, undrar 
jag. Då får man höra att många skulle kasta ut sina barn och 
inte kännas vid dem. Om min egen son berättade att han var 
homosexuell skulle jag inte tycka att det var något problem, men 
samtidigt skulle det göra livet mer komplicerat.

Själv kan jag inte vara riktigt öppen, inte i alla sammanhang.  
Jag tror att en del människor, till exempel på jobbet, skulle ha 
svårt att acceptera det. Jag skulle bli utstött. Men rent rationellt 
borde jag vara ett föredöme.

Varför berättade jag inte för mina föräldrar? Min far var en 
typiskt lutheransk folkskollärare. Alla skulle jobba på för att förtjäna 
sitt dagliga bröd. Jag är mycket färgad av det där: att göra rätt för sig, 
att inte låna pengar om man inte absolut måste. Jag tror att min 
far anade och förstod, men han ville inte prata om det. 
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Han lade locket på. Min mor kunde jag ändå prata om känslor 
med, men min far var en bister och sträng person.

När jag fick hivbeskedet fanns inga mediciner, men mina värden 
var stabila. Jag kunde börja skönja 50-årsdagen. Precis när jag 
hade fyllt jämnt började jag ta medicin varje morgon, det var runt 
1995–96. Bussresan till jobbet tog trekvart och när jag kom fram 
fick jag rusa in på toaletten. Magen var i olag och så höll det på i 
några år. Sedan kom bättre mediciner. Jag hade en del sidosjuk-
domar. Jag fick bältros ett par gånger, först på magen och sedan i 
ansiktet, men jag jobbade ändå. 

Hur jag ser på framtiden? Vad är medellivslängden för en 
man? Den är 80 år ungefär. Då har jag mindre än tio år dit, men 
det kan man inte gå och tänka på. 

Jag är opåverkad av min hiv. Det är märkligt. Jag frågar mig: 
varför har jag haft sådan tur? Jag har pratat med mina läkare om 
det och de säger att det ofta är genetiskt betingat. Min mamma 
blev 96 år och min far 89 trots att han rökte trettio cigarretter 
om dagen. Det kan också vara så att jag har träffat på en snäll 
virusstam, som inte har varit lika ettrig som många andras.

Jag tror att jag har en bra livsstil; jag rör mig mycket, motio-
nerar, äter inte för mycket, dricker aldrig läsk. Det enda dåliga 
jag gör är att ta mig en hutting varje dag, jag dricker en öl varje 
kväll och min fru tar ett glas vin. Det tror jag inte alls är skadligt 
när man är 70 plus. Det är livskvalitet. Jag är en äldre man, det 
är jag, men jag tänker inte på min ålderdom. Jag tänker på nuet.





Det kunde ju ha 
varit värre

b i r g i t t a ,  6 0 + , 
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  2 0 1 7
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Jag är 67 år och fick diagnosen i februari 2017, på min sons födelse-
dag. Jag hade mått väldigt dåligt under hösten och blivit undersökt 
av många läkare. Veckan före jul låg jag inlagd och isolerad på 
infektionskliniken vid länslasarettet, eftersom de trodde att jag 
hade tbc. Det var ingen som hade tagit några hivprover, trots 
att jag hade berättat att jag hade varit i Afrika flera gånger. Det 
berodde nog på att jag var för gammal.

Hur tog du hivbeskedet?
Det står i mina journaler att jag var väldigt samlad och att jag tog 
det bra. Eftersom jag inte hade orkat någonting var jag helt säker på 
att jag hade cancer någonstans i kroppen. Läkarna höll med om att 
det var något fel på mig, men hittade inte orsaken. När de sedan 
kom och sa att jag hade testat positivt för hiv, tänkte jag: ”Yes, det 
var inte cancer!” Jag tänkte att kan de leva med det nere i Afrika,  
så kan jag det också.

Förmodligen blev jag smittad hösten 2014. Jag blev dålig på 
planet hem från Lesotho och trodde att jag fått influensa. Min särbo 
var arg på mig för att jag inte hade tagit någon influensaspruta. 
Min dotter som är sjuksköterska sa samma sak: ”Varför tar du 
inga sprutor?” Men det var inte influensa, det måste ha varit 
primärinfektionen. 

Varför är du engagerad i Lesotho?
Det började med att min dotter var barnlös och så gärna ville 
adoptera. När hon fick barnbesked från Lesotho frågade hon om 
jag ville följa med. Där åkte jag runt och besökte några barnhem. 
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Afrika hade varit den sista kontinent jag kunde tänka mig att åka till 
–  och nu är det den enda!

Om det är möjligt ska barnen på det barnhem som jag nu stödjer 
återförenas med sina familjer. Barnen har blivit hittade på bussar, i 
taxi, i någon park, eller bara blivit lämnade i någon lägenhet. En del 
mammor har hamnat i fängelse för att de har övergett barnen, andra 
har tagit sig till Sydafrika och jobbar där, och är de ensam stående blir 
barnen ofta lämnade ensamma.

På ”mitt” barnhem är barnen från ett och ett halvt år upp till 15 år. 
Många av dem har varit på barnhemmet i nästan hela sitt liv. De går 
i skolan och det finns förskola på området. Men de har inga pengar. 
Skolan är nästan gratis, men de senaste fem åren har jag och läsarna 
av min blogg betalat skolavgifterna. Jag får ekonomiska rapporter 
från barnhemmet och kan se hur de använder pengarna jag skickar. 
De behöver proteinrik mat, kläder, skoluniformer och utrustning som 
förenklar arbetet. De behöver också utsäden så att de kan odla och 
skörda själva. Jag har finansierat inköp av kycklingar, grisar och får  
åt dem. Varje år tillbringar jag minst sex veckor på barnhemmet. 

Hur är hivsituationen i Lesotho?
Det är världens näst mest smittade land. Mer än var fjärde person har 
hiv. Man ser att nästan två generationer är borta, det finns förhål-
landevis få människor mellan 25 och 45 år. Många krokiga farmödrar 
och mormödrar går omkring med småbarn knutna på ryggen. Barn-
hemsbarnen har tillgång till mediciner, och det har den övriga befolk-
ningen också – om de vågar söka hjälp. Hiv ses som oerhört skamligt.

Några av barnen har fått hiv vid födseln genom sina mammor 
som sedan avlidit. Men det finns andra barn på det här hemmet 



64

också: övergivna, misshandlade, våldtagna av släktingar … 
Tidigare fanns där en förskollärare som hade hiv, och hon pratade 
vitt och brett om det. Men de allra flesta skulle aldrig tillstå att 
de är infekterade.

Vad har du arbetat med tidigare?
Jag har jobbat i skolan hela mitt liv, som lärare, men mest som 
rektor. Jag har jobbat mycket med barn med diagnoser, barn som 
behöver extra stöd. Jag började som lärare i Borlänge, på låg- och 
mellanstadiet, men egentligen är det matte och juridik som är 
mina ämnen. Sedan har jag varit rektor bland annat på tekniska 
gymnasiet och på en yrkesskola.

Nu bor jag i Leksand. Jag har tre barn och har varit gift två 
gånger. Jag har sju barnbarn, varav sex är flickor. Mina äldsta 
barnbarn kan nog komma att följa i mina fotspår, de har ett stort 
socialt engagemang.

Hur reagerade din familj när du fick hivbeskedet?
Yngsta grabben, som är 36 år, sa: ”Fan, morsan, vad skönt att det 
inte var cancer!” Min dotter, sjuksköterskan som har adopterat, 
säger att det går att hålla i schack. Jag ringde runt till barnbarnen  
och släkten och berättade. Jag har också berättat det för grannarna 
och på min blogg. Alla har tagit det mycket bra, det kunde ju ha 
varit värre!

Jag har förstått att det är speciellt att bli smittad i min ålder. 
Okej, jag har fått hiv, och då är det kanske min uppgift att avdra-
matisera sjukdomen. Innan jag fick diagnosen upptäckte läkarna 
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att jag även behövde pacemaker. Den är verkligen guld värd och en 
hjälp till ett normalt liv.

När de kom och sa att jag hade testat 
positivt för hiv, tänkte jag:  
”Yes, det var inte cancer!”

Jag tar en tablett om dagen mot hiv. Pillren är stora, men det är  
enda omaket. Det som var besvärligt innan jag fick diagnosen var  
att jag var olidligt trött och tappade förbaskat mycket hår och fick  
en del eksem. Jag blöder också lite lättare än vanligt.

Vad har du för önskemål när du tittar framåt?
Jag ser mig inte som speciell på något sätt. Jag kan leva precis som 
vanligt. Vi har otroligt bra kontakt med infektionskliniken i Falun så 
om det blir följdsjukdomar är jag säker på att läkarna snabbt hittar dem. 
Samarbetet mellan läkarna på olika avdelningar verkar fungera väl.

Det jag tycker är urviktigt är att man får folk att förstå att det 
går att leva ett fullgott liv med hiv, det är inte farligt om man sköter 
det. Man måste emellertid utöka provtagningarna. Det är de som 
ännu inte fått vetskap om sin hivinfektion som är de farliga. De är ju 
de som smittar. Jag var själv en del av mörkertalet i två år och under 
den tiden kunde jag inte ana att jag skulle vara en tickande bomb. 
Jag har, turligt nog, inte fört smittan vidare och jag ser det som 
en viktig uppgift att få bort skammen och stigmatiseringen kring 
vår infektion.
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Det finns de som tycker att man ska ha speciella 
boenden för äldre personer med hiv.
Då tycker jag att man ska bygga dem på Skansen och ta betalt för 
att folk ska få titta på oss! Det där är en fruktansvärt korkad idé.

Tidigare screening för åldersrelaterade sjukdomar?

Hiv och åldrandeprocessens påverkan är ett relativt nytt 
forskningsområde. Aktuell forskning visar att åldersrelate-
rade sjukdomar utvecklas tidigare bland personer som lever 
med hiv. Personer med hiv riskerar i högre utsträckning 
att få åldersrelaterade sjukdomar, som njursjukdom, hjärt-
kärlsjukdom, olika cancerformer, diabetes, osteoporos (ben-
skörhet) eller depression. Forskning pågår för att hitta orsak 
och verkan när det gäller hiv och åldrande. Livsstilsfaktorer 
i kombination med den låggradiga kroniska inflammationen 
är en möjlig förklaring.





Det är rädslan 
för att folk ska 

dissa en

t o r b j ö r n ,  6 0 + , 
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  1 9 9 1
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Jag hade lite tur som träffade en läkare som sa att jag måste bli 
sjukskriven. På jobbet såg de att jag var trött och inte riktigt 
orkade. Jag kämpade på och ville inte själv inse att jag var sjuk.  
Att jag blev sjukpensionerad var nog det som räddade livet på mig.

Visste du inte vad som var fel?
Jodå. Men först fanns inga mediciner och sedan blev jag försökskanin 
som många andra. Det var gifter vi stoppade i oss. Jag bestämde 
mig för att gå med på den här förtidspensionen. Det skulle visserligen 
förstöra karriären och den ekonomiska framtiden, men jag visste ju 
inte hur lång framtid jag hade. Jag hade vänner som fick hiv samtidigt 
och när de inte svarade på sin medicin gick de bort.

Min man är den siste överlevande från det gänget. Nu har han 
haft hiv så länge att det påverkat hans kropp. Vi går båda med 
ständig infektion inombords. Vad kommer då att hända när vi blir 
äldre? Vissa läkare säger att vi kommer att få en svår ålderdom med 
ett för tidigt åldrande. Men jag har inget att klaga på. Jag har levt 
sjutton år längre än jag skulle ha gjort.

Jag vill inte vara offentlig med detta. När jag blev sjuk fanns 
ingen återvändo. En kvinna, vars vän dött i cancer, kom till 
hivorganisationens lokal för att hjälpa oss. Det var healing och 
handpåläggning och tarmtömning och grönsaker, till och med 
primalskrik. Vi skulle lära oss att säga: ”Vi vill inte dö, vi vill 
leva”. För mig har det varit en möjlighet att kliva ur min yrkesroll 
som civilingenjör och kugge i ett maskineri för att i stället ta hand 
om mig själv.

Sedan är det klart att jag blev chockad när jag 1998 blev påkörd 
av en bil och krossade en ryggkota och hamnade på sjukhus och 
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höll på att smälla av. Det var ju inte så jag skulle dö! När jag 
vaknade upp stod syster Magnus där – blond, 27 år – och tittade 
på mig. Jag hade hamnat i himlen.

Hur ser din vardag ut?
Min man och jag har varsin lägenhet, men vi bor mest hos mig. 
Vi har ett litet sommarhus och en liten segelbåt. Vi har ett luxuöst 
liv och vi hinner knappt träffa alla våra vänner. De flesta jag 
känner är heterosexuella och har barn. Jag har en homofobisk 
syster som jag inte kan ha någon kontakt med, så det familje-
livet är tråkigt.

Min man fyller 65 år och jag fyller 60, vi har levt våra liv och 
nu blir det tv-tittande och familjeliv. Det första man hör när man 
träffar andra i den här situationen är: ”Hur ska jag någonsin 
kunna träffa någon? När ska jag berätta?” Det finns en sådan 
otrolig ångest. Om jag dör före pensionen har jag ändå levt gott.

Hur gick det till när du fick hiv?
Det var inte speciellt roligt. Det var någon gång 1989–90. Jag vet 
när och av vem. Jag använde kondom och hade provat att vara 
både aktiv och passiv, nyfiken på allt. Kondomen gick sönder och 
då tyckte jag att det var kört och så fortsatte vi utan. Det visade 
sig att han hade varit i Paris en längre tid och var nysmittad, men 
det visste han inte om.

Jag hade då ett fast förhållande sedan nästan sjutton år, så det 
var ju inte så bra. Jag kände viss oro och beställde tid för att testa 
mig. Efter tre veckor hade jag fått primärinfektionskänslan, med 
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svullnade lymfkörtlar. Hos Venhälsan, mottagningen på Södersjuk-
huset i Stockholm, vände sig läkaren till min pojkvän: ”Du är inte 
hivpositiv.” Då förstod jag och fick kallsvettningar, och sedan sa han 
som det var. Jag fick träffa en psykolog direkt. Det var väldigt bra skött 
alltihop. Men min värld rasade samman. Det var ett dödsbesked. 

Ingen jag känner vill sitta ensam hemma 
eller ha tio olika personer som kommer 
med färdiglagad mat. Ju äldre man blir 
desto mindre vill man vara ensam.

Det var inte heller roligt att jag hade smittat ner mig under ett 
förhållande. Det innebar att jag hade svikit min partner. Det är nog 
lättare för homosexuella att hoppa över skaklarna. En man har ju 
sex utanför kroppen, snoppen är utanför, så det är väl en skillnad i 
känslan. Jag har hört folk prata om att vara ute och ruska i busken 
eller att tömma och glömma. När en tjej springer ut med en karl är 
det inte bara att ruska på; det är mera intimt. Jag tror att det finns 
en skillnad i sexualiteten, helt enkelt.

På den tiden arbetade jag heltid. Jag fortsatte ett antal år efter 
det, tills det syntes på mig att jag inte orkade. Med hiv kan man 
aldrig få ett normalt liv. En halvtidssjukskrivning är nog det absolut 
bästa för de flesta. Heltidssjukskrivning fungerade för mig bara för 
att jag hade så många vänner och så många hobbies. Och så hade jag 
hela tiden en relation som höll.
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Jag försöker njuta av livet så mycket som jag kan. Det har 
svajat en del med medicinerna. Först de senaste fem åren kan man 
säga att de har blivit bättre. Ingen vet hur de påverkar en i långa 
loppet. Det finns de som säger att vi lättare får hjärtattacker. 
Lever och njurar blir påverkade, det vet vi. De första medicinerna 
gjorde att magen svällde.

Hur var din uppväxt?
Den var fantastisk. Min pappa var ingenjör som jag, min mamma 
hemmafru. De hade kafferep och syjuntor. Hon skötte hemmet 
exemplariskt. På den tiden var fiskpinnarna bra, det var riktig 
torsk, och vi åt söndagsstekar hemma hos farmor.

Jag var inte ens homosexuell. Det var först vid 27 år som jag 
blev det. Tidigare var jag ihop med tjejer och jag var förlovad och 
alltihop. Jag umgås fortfarande med flickvänner från tonåren.

Hur fungerar det, att man blir homosexuell?
Det är lite konstigt det här, men tjejen gick ut genom dörren på 
morgonen och sedan kom killen in i mitt liv. Jag är väl lite dum. 
Det fanns inga homosexuella i min uppväxt. På den tiden hette 
det om homosexuella att han inte hade funnit den rätta eftersom 
han inte hade hittat någon fru. Vi var familjen Svensson. Vi bodde 
i radhus, det var mamma, pappa, flicka, pojke, vi hade Volvo. 
Det var Hylands hörna. Jag hade eget rum. Allt var perfekt, det 
var uppgång i samhället, man kunde ställa ifrån sig sin cykel utan 
att den stals.
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Nu upplever jag det som en tillgång att vara homosexuell 
eftersom jag har vänner över hela världen och kan åka och hälsa 
på dem i New York och Kanada och i Tyskland och Paris. Vi är 
som en familj. Vi tar till oss andra på ett annat sätt eftersom vi  
är lite utstötta och inte riktigt accepterade över allt.

Hur många vet att du har hiv?
Bara de närmaste vännerna. Man måste inse att så fort man 
berättar det för någon kommer hon eller han att ha svårt att hålla 
det för sig själv.

Finns det någon anledning att hålla det hemligt?
Det är rädslan för att folk ska dissa en. Jag har svarta bekanta som 
inte alls kan berätta, för då blir de uteslutna ur gänget. De blir 
paria. I USA pratade man om bögpesten och påstod att det var 
Guds straff. Jag hävdar att det var blödarsjukan som räddade livet 
på mig, för det var först när blödarsjuka fick hiv genom transfu-
sioner som man insåg att man måste göra någonting åt det här.

Jag ser nu också en framtid med hiv. Jag tror inte att vi ska 
bo i något särskilt Hivhus – det känns inte så kul – men det ska 
ändå vara hbtq-certifierat; personalen måste förstå att pojkar kan 
springa in till pojkar och flickor till flickor. Vi kommer att vara 
beroende av mediciner resten av livet precis som diabetikerna. 
Det vi vet är att det inte finns något botemedel.

Det är viktigt att allmänvården får kunskaper, och också att 
personalen fattar att vi inte smittar och att de inte behöver ha 
rymddräkt. På Venhälsan håller det tyvärr på att ske ett generations-
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skifte. Som på så många andra ställen slutar 40-talisterna och det 
är ingen som tar över. Jag är orolig för att kompetensen, som jag 
själv har haft sådan glädje av, ska försvinna.

Vi tror att den här världen alltid ska se ut som den gör just nu. 
Det ska alltid finnas kanelbullar och hivmediciner. Vad är det som 
säger att pillertillverkaren inte går omkull? Vi tar så mycket för 
givet. Vi måste skydda de nya från att komma in i det här gänget, 
och så måste vi ta hand om de gamla. Ingen jag känner vill sitta 
ensam hemma eller ha tio olika personer som kommer med färdig-
lagad mat. Ju äldre man blir desto mindre vill man vara ensam.





Hur kunde det 
hända mig som 
är en försiktig 

människa?

k v i n n a ,  5 0 + , 
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  2 0 1 3
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Jag har bott i Sverige i 32 år och alltid arbetat, på dagis, i vården, på 
en städfirma. Sedan blev mina knän dåliga på grund av överbelast-
ning och nu är jag sjukskriven. 

Jag skar mig svårt i knät i mitt hemland när jag var tio år. När 
jag nu blivit äldre gick knäskålen av på mitten och läkaren som 
opererade mig sa att jag absolut inte fick ha några tunga jobb. Jag 
har varit en stark tjej som hela tiden kämpat på. Jag har aldrig fått 
socialhjälp. Nu hoppas jag på ett jobb med invandrare, som just har 
kommit till Sverige och inte kan svenska.

När jag själv hade varit här ett tag sa jag till en arbetskamrat att 
hon skulle rätta mig om grammatiken blev fel när jag pratade. ”Slå 
mig om jag säger fel!” sa jag. ”Här i Sverige slår vi inte folk”, sa hon, 
”men jag vill gärna hjälpa dig.” Jag lärde mig att prata rätt och vi 
blev väninnor. Barnen på förskolan var också ärliga, de sa till mig 
när svenskan inte var korrekt. 

Jag hade arbetat på dagis i åtta år när en väninna till mig flyt-
tade till USA. Hon hade fått green card och tyckte att jag också 
skulle söka visum och komma dit. ”Här kan du tjäna 30 dollar som 
barnskötare.” Jag och min dotter, som då var sex år, fick ta en massa 
prover för att de skulle se att vi inte hade några sjukdomar. Trivdes 
jag bra i Amerika skulle vi stanna, annars skulle vi komma tillbaka.

Vi bodde i Baltimore hos min väninna. Jag hade med mig hund-
ratusen kronor som jag hade sparat ihop. Det fanns råttor i lägen-
heten och min dotter var rädd. I hennes skola var det katastrof, en 
del föräldrar handlade med knark och slog sina barn. Min väninna 
föreslog att vi skulle hyra en lokal och öppna en affär. Hon ville låna 
pengar av mig för att kunna åka utomlands och hämta sin dotters 
pappa. Hon lånade 12 000 dollar. Jag städade och målade lokalen 
medan hon var bortrest.
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Om du är en god och ärlig människa hjälper Gud dig. Men vårt liv i 
USA blev dåligt. Jag fick inte tillbaka pengarna jag hade lånat ut. Efter 
två år flög vi tillbaka till Sverige, det var en månad före elfte september 
2001. Jag pussade golvet i vår gamla lägenhet när vi kom hem igen!

Till Sverige kom jag första gången för att jag hade träffat en svensk 
man som jobbade i mitt hemland. Honom gifte jag mig med. Min 
familj ville inte att vi skulle vara tillsammans utan att vara gifta. 
Min mamma ordnade stor fest för trehundra personer. Min man 
lovade att han skulle hjälpa mig med allting i Sverige, men när vi 
kom hit blev det helt annorlunda. Jag fick inte gå ut för honom.  
Han behandlade mig som ett litet barn. Han var 35 år och jag 
var 22. Jag sa till honom att jag ville plugga och jobba. En kvinnlig 
polis som jag fick kontakt med sa att en del svenska män hämtar 
fruar utomlands och behandlar dem som slavar. Hon sa: ”Om han 
slår dig, ring mig!”

Min man slutade jobba och tyckte att socialen skulle hjälpa oss. 
Om jag inte köpte sprit åt honom blev han arg. Det blev katastrof 
när jag blev med barn. Vi bråkade och han slog mig i ansiktet och 
hotade att döda mig med kniv. Hela natten låg jag och grät. Skulle 
polisen skicka tillbaka mig om jag kontaktade dem? I hemlighet 
gjorde jag abort. Från sjukhuset ringde jag till polisen och de 
ordnade så att jag fick bo på en kvinnojour i ett år. Min man fick tre 
månaders fängelse och vi skildes.

Senare träffade jag en annan man, från mitt hemland. Vi blev 
kära i varandra och var tillsammans i fyra år. Men han ville inte bo 
i Sverige, han ville flytta till Amerika. Jag lånade honom pengar och 
han åkte i väg. Efter sex månader fick jag veta att han var tillsammans 
med en annan tjej där borta. Jag satt bara och grät och bad till Gud 
att han skulle straffa honom.
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Sedan träffade jag min dotters pappa på en stor fest. Vi var 
tillsammans i tre år. Men jag har inte någon tur med män! 
Han ville inte heller att jag skulle umgås med mina vänner. Jag 
skulle vara hemma hela tiden, det var samma sak som med den 
svenske killen. När min dotter var nyfödd började han slå mig 
och gå ut och dricka. Han kom hem mitt i natten. Det blev en 
massa bråk. Jag var rädd för min dotters liv. Till slut kastade 
jag ut honom.

Mannen som ville gifta sig med mig  
bjöd ut mig på restaurang.  
Jag berättade sanningen, att jag hade hiv. 
Då ville han inte veta av mig.  
Det påverkade mitt liv på djupet.  
Jag kände mig som om jag inte  
längre var människa.

Det var i USA jag fick hiv. Jag träffade en man från ett afri-
kanskt land och han svor på att han inte hade några sjukdomar. 
Jag tyckte om honom, han ville skaffa barn, men jag sa nej 
eftersom jag inte trivdes i Amerika. Han var lastbilschaufför. 
Han bjöd mig på restaurang och tog hand om min dotter. Han 
var den snällaste av männen jag hade träffat.

Det var först efter många år, 2013, som det upptäcktes att jag 
var hivpositiv. Jag mådde dåligt. Det hade jag inte gjort tidigare; 
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jag springer ju, jag tränar, jag simmar, jag är aktiv. Men då  
fick jag svårt att andas när jag hade sprungit i fem minuter.

Min väninna blev orolig och ville att jag skulle sova hos 
henne. På kvällen ringde vi efter ambulans, men den kom 
aldrig. Då tog vi taxi till sjukhuset. De tog en massa prover 
och på morgonen fick jag veta att jag hade hiv och måste ligga 
i respirator. Det var akut. Mina chanser att klara mig var 
fifty-fifty. Jag tänkte att jag måste säga adjö till min dotter, vi 
kramades och grät mycket. Jag sa åt henne att Gud skulle ta 
hand om henne. Hon var 20 år då och hade ingen bra relation 
med sin pappa.

I sex dagar låg jag i respirator. När jag vaknade visste jag inte 
var jag var och kände först inte igen min syster, som hade flugit 
hit från Kanada. Sedan kom doktorn och hon sa att jag hade 
överlevt på grund av att jag tränade. Jag svarade att det var Gud 
som ville att jag skulle få se mina barnbarn. Jag grät mycket när 
jag fick hivbeskedet. Hur kunde det hända mig  
som är en försiktig människa?

Jag har alltid tänkt att om jag hittar rätt man ska jag gifta 
mig. Det finns en man som är med i samma församling och  
han kom till sjukhuset. Till min väninna sa han att han ville 
gifta sig med mig: ”Det spelar ingen roll vad som har hänt.” 
Min syster sa att hiv bara var som en förkylning, men jag grät 
och ville ta livet av mig. Jag ville inte att folk skulle veta att jag 
hade hiv; jag tänkte på min dotters framtid. Den där mannen 
som ville gifta sig med mig bjöd ut mig på restaurang. Jag 
berättade sanningen, att jag hade hiv. Då ville han inte veta av 
mig. Han blev förbannad.
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Det påverkade mitt liv på djupet. Jag kände mig som om jag 
inte längre var människa. Jag var ingenting.

I mitt hemland är den här sjukdomen skamlig. Min mamma 
och mina syskon vet ingenting. Om jag berättar det för dem 
kastar de ut mig. De kommer inte att kunna ta min hand eller 
pussa mig på kinden. De tror att jag smittar. Det beror på dålig 
kunskap. Jag var där och hälsade på för ett par år sedan och hade 
jag berättat det då hade jag fått sova på gatan.

Medicinen fungerar bra, jag har inga sådana problem. Men hiv 
har påverkat mitt liv väldigt mycket, du kan inte ana. Varför ska 
jag lida på det här sättet? Hela livet har jag ju kämpat. 

Om jag får förtidspension vill jag gärna hjälpa barn som är 
föräldralösa och hivpositiva. Det är min dröm. Men jag kan inte 
bo i mitt hemland, det finns ingen demokrati där. Min dotter har 
ett bra jobb här i Sverige och jag får mycket stöd av henne. Jag är 
med i en frikyrkoförsamling och går i bibelskola en gång i veckan. 
Jag tror att min Gud en dag kommer att befria mig från sjukdomen. 
Det tror jag på.
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dottern berättar

Jag är 25 år och jobbar med IT-support på ett företag. Jag var ganska 
liten när vi åkte till USA, jag gick i ettan och tvåan där. Det var nog 
svårare för mamma än för mig.

Hon fick diagnosen 2013. Läkaren sa att hon troligtvis hade burit 
på det i minst tio år. Det hände förmodligen i USA, det är vad hon 
tror. Hon hade gått till vårdcentralen ganska många gånger och de 
hade skickat runt henne. Det var problem med andningen och hon 
hade fått utslag på ryggen, men ingen hade tänkt på att de skulle  
ta ett hivprov. De gav henne olika mediciner och krämer. När hon 
väl åkte in var det akut och hon kunde knappt andas. 

Vad visste du om hiv då?
Jag visste vad det var, att om det utvecklades blev det aids. Jag visste 
att de flesta fallen fanns i Afrika. Men jag visste inte hur det påver-
kade kroppen. Det var inte som cancer som man ju inte behövde 
skämmas över. Jag ville bara att hon skulle överleva, men jag visste 
hur man såg på det i samhället. Man skämtade om det.

Hur reagerade du på hivbeskedet?
Det kändes surrealistiskt. De skulle lägga mamma i respirator 
eftersom hennes lungor nästan hade gett upp. Mamma har ingen 
man, hon har inte träffat någon på flera år. Hur hade det här kunnat 
hända? Det var overkligt, en chock.
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Minns du hur hon tog det?
Hon började gråta, det är det jag minns. Det var så traumatiserande 
att jag själv har förträngt mycket. Vi var tvungna att fylla i en massa 
papper ifall hon aldrig mer skulle vakna. Jag var på sjukhuset jätte-
mycket och sov över i någon säng där.

Vad hände när hon kom hem?
Hon har alltid varit sådan att hon ska klara sig själv. Det var mest 
psykiskt, det var bra att jag fanns till hands. 

Hur har det påverkat er båda?
Jag tycker att vi har kommit varandra närmare. Det är faktiskt så 
att livet är kort. Jag tror att vi visar mycket mer att vi bryr oss om 
varandra. Jag har peppat henne för att få henne att inte ge upp. 
I början frågade hon sig ofta vad hon hade gjort för att förtjäna det 
här, och jag sa att det finns mediciner och att hon kommer att leva 
hur länge som helst.

Min pappa kom och hälsade på en gång. Han vet inte om att 
mamma har hiv. Det är bara mammas kompis, hennes syster och jag 
som känner till det, och så några från hennes kyrka.

Hur tycker du att din mamma har blivit bemött i vården?
Mestadels har det fungerat bra. De har gjort det bästa de har kunnat, 
utan dem hade hon inte levt i dag. Men de har så mycket att göra att 
de nog inte har tid för det där lilla extra. De som inte varit bra är 
sådana som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen; jag tror inte 
de förstår alla delarna i detta. Även om hon är frisk sitter det kvar 
inombords. De är väldigt förminskande och nedlåtande i sitt sätt 
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att tilltala henne. Hon har ett skadat knä också, men de tycker inte 
att hennes arbetsförmåga är nedsatt. Immunförsvaret är sämre än hos 
andra, så om hon blir sjuk blir hon jättesjuk. Ändå har de skickat henne 
till kemtvättar och den sortens arbetsplatser!

Jag har också märkt att hon hela tiden måste upprepa sin historia, 
både i vården och hos olika myndigheter. Det är tröttande.

Känner du att du måste ta hand om henne?
Ja, hennes självförtroende har blivit sämre. Hennes dröm är 
att hitta en man och nu känner hon att sjukdomen har minskat 
chanserna väldigt mycket.

Mamma har alltid sagt att hon hellre dör än hamnar på ett 
ålderdomshem. När jag föreslog att hon skulle gå till en hiv-
organisation var hon först skeptisk och orolig för att där skulle kunna 
finnas folk från samma land och att det skulle bli en massa skvaller. 
”Men, mamma, de har ju samma sak som du, vad ska de sprida?” 
Då gick hon dit och det har betytt mycket för henne. Det har öppnat 
andra dörrar.

Jag tycker också att man ska tänka mycket mer på den psykiska 
hälsan. Personalen på vårdcentralerna borde få mer utbildning om 
hiv så att det inte bara är specialistläkare som har kunskapen. Det ska 
vara standard att man testar för hiv precis som man testar för annat.

Är du orolig för henne?
Ja, absolut. Ibland tänker jag att någonting kan hända, precis som när 
hennes hiv kom från ingenstans. Det kan vara något som triggar i gång 
allting. Att hon ska gå bort, det är det jag är rädd för. Och varken hon 
eller jag kan prata öppet om det. Man är ju rädd för vad folk ska tycka.





Hade jag inte 
haft min dotter 

hade jag inte 
suttit här

m a n ,  5 0 + 
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  2 0 0 9
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Jag är 54 år och bor nu i en liten kommun med mina hundar och 
mina klockgrodor. Hundarna ägnar jag mig åt största delen av 
dygnet. Jag hjälper också till en del vid konserter; kör bil, hämtar 
och lämnar artister, hämtar mat och sådana grejer. Under många 
år jobbade jag i hotell- och restaurangbranschen. Sedan sadlade 
jag om och började inom åldringsvården.

Hur fick du hiv?
Jag fick mitt besked 2009, men jag tror att jag blev smittad någon 
gång året dessförinnan på en porrbio i Stockholm. Det var en 
tillfällig kontakt, ingen jag kände. Jag hade varit ute och festat lite 
och sedan gick man dit och hade lite kul innan man skulle sätta 
sig på tåget hem på morgonen.

Tidigare hade jag ett längre förhållande med en kille och vi 
hade hus tillsammans. Vi var etablerade sedan många år tillbaka. 
Vi separerade 2003 och de följande fem åren levde jag nog lite 
riskabelt. Man träffade någon och så åkte man hem till honom 
och sedan sa man hej då. Det var inte mycket mer än så.

Min första sexuella kontakt med en kille var när jag var 14 år. 
Då experimenterade man lite. När jag blev några år äldre var jag 
tillsammans med både killar och tjejer, och då fick jag mitt första 
barn, min son.

Min syster fick barn redan när hon var 15 år, så det var inte så 
farligt att bli ung pappa. Sedan träffade jag en annan tjej och 1991 
kom mitt andra barn, min dotter. Hon är nu 26 år. Henne har 
jag haft i min närhet hela tiden. Min son har inte bott hos mig 
över huvud taget.
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Hur reagerade du när du fick hivbeskedet?
Min dotter och jag hade bestämt oss för att lägga om våra kostvanor 
för att gå ner i vikt. Vi lyckades, men jag fortsatte att gå ner och 
vi skojade om det och hon sa att det inte skulle förvåna henne om 
jag hade hiv. Jag hade haft anorexi som barn, och först tänkte jag 
att jag kanske hade fått en släng av det igen. Jag var nog på sätt 
och vis mentalt förberedd även om det sedan kändes som om min 
värld rasade samman. Beskedet fick jag halv fyra en fredagsefter-
middag på vårdcentralen. Så fick de definitivt inte göra; det skulle 
ha gått genom infektionskliniken.

När du var ung var du alltså ihop med både tjejer och killar, 
och du hade en längre relation med mamman till din dotter?
Vi gifte oss till och med. Vi var ihop i elva år, men under den 
tiden hade jag samtidigt ett långt förhållande med en kille. Det 
var hennes väninnas man. Det var inte så komplicerat som det 
låter. Det var inte så konstigt att vi hoppade in i bastun och 
drack några öl.

När man bodde i en liten stad var man nog inkörd på att skaffa 
fru, Volvo och hus och hund. Så såg systemet ut. Men till slut, när 
min dotter var tre år, tog jag mina pinaler och flyttade. Jag kände 
mig övervakad av mina svärföräldrar. I det där samhället visste 
alla vem jag var. De hälsade och höll god min, men där kunde jag 
inte vara kvar.

Jag drog till Stockholm i mitten på 90-talet. Då hade jag träffat 
honom som jag flyttade ihop med. Jag hade mina rötter där 
och hade växt upp mitt i stan innan mamma och pappa skildes. 
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Jag sålde lägenheten jag hade ärvt och så köpte vi hus och bodde 
där med fyra hundar och min dotter.

När jag fick hivbeskedet hade jag flyttat till kommunen 
där jag bor nu.

På vägen från vårdcentralen var jag tvungen att gå förbi kyrko-
gården. I det lilla kapellet var det begravning och de bar ut kistan 
samtidigt som jag kom gående. Jag såg mig själv ligga i kistan. 
Jag var oerhört mager, jag mådde inget vidare, jag hade hicka 
och spydde. Det här var fredag eftermiddag och jag tänkte att jag 
skulle gå in på bolaget och proppa i mig en flaska och en massa 
tabletter som jag hade hemma. Det här var slutet.

Vad fick dig att inte svälja alla tabletterna?
Min dotter. Jag ville inte att hon skulle hitta mig. Hon var 16 år 
då. Hade jag inte haft henne hade jag definitivt inte suttit här.

På måndagsmorgonen ringde en läkare och hade bokat tid åt 
mig på infektionskliniken. Då skulle de berätta. De visste inte 
att jag redan visste. Jag fick prata med kuratorn, och min dotter 
också. Det var väldigt nyttigt för både henne och mig. Det fick ta 
den tid det tog. Tanken på att jag skulle ta livet av mig försvann.

Har den kommit tillbaka någon gång?
Ja, det har den gjort. Man är så trött på all medicinering, alla 
piller man stoppar i sig morgon och kväll. Man känner att man 
lika gärna kan somna in. Det är nog fler än jag som känner så. Jag 
har dessutom inte bara hiv, utan även hjärtproblem och struma. 
När jag var inlagd på infektionskliniken var kroppen i jättedåligt 
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skick och höll på att börja stängas av. Jag har gått från hiv till aids, och 
tack vare medicineringen från aids till hiv igen.

Jag tror att vi som har jobbat inom vården är 
de allra elakaste att ta hand om, för vi vet vad 
vi vill i det läget. Man måste förbereda sina 
barn: ni måste slåss för era föräldrar. Man får 
bara hoppas att man hamnar på ett bra ställe.

Då hade jag inget immunförsvar. Jag fick dubbelsidig lunginflammation. 
Jag fick inte behålla någon mat. I två månader hade jag konstant 
hicka. Det var helt underbart att lämna detta tillstånd, som då hade 
hunnit bli aids, och känna att medicinen började verka och att jag 
mådde bättre och bättre. I dag har jag inte ens mätbara virusmängder.

Hur fick du tillbaka din gamla kroppsstorlek?
Sakta, men säkert. Det tog två år. Jag vägde 53 kilo när jag var som 
tunnast. Jag gick på näringsdrycker.

Nu känner jag mig väldigt bra. Jag känner mig inte sjuk. Det som  
hindrar mig är de andra krämporna, hjärtat och diskbråcket i länd-
ryggen. Mina olika mediciner ska balanseras mot varandra, så läkarna 
måste veta vad de håller på med. Vården som jag har kontakt med 
fungerar väldigt bra eftersom de har eldsjälar inne på avdelningen. 
Samarbetet de har med varandra, läkarna och sjuksköterskorna, gör 
att vi känner oss trygga.
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Hur funderar du kring att bli äldre? 
Jag ska säga att jag är livrädd. Genom att jag har jobbat på ett äldre-
boende vet jag hur det fungerar. ”Ja, ja, vi har glömt medicinerna i  
dag, men det är inte så farligt.” Jag är jätterädd för att de inte har  
koll på medicinerna, och där hoppas jag att min starka dotter kan  
sätta ner foten och tala om när någonting blir fel. Jag är verkligen  
rädd för att hamna på hemmet.

Vad var det du såg när du arbetade i vården?
Hur folk behandlas. Vi hade en med danssjukan i våningen ovanför 
oss och personalen brydde sig knappt. Det var bara in och byta blöjan 
och sedan skulle hon duschas en gång i veckan, och sedan var det bra. 
Där fanns ingen ömhet, ingen klapp på kinden. Det var som om en 
robot gick in och sondmatade henne. Jag tror att vi som har jobbat 
inom vården blir de allra elakaste att ta hand om, för vi vet vad vi 
vill i det läget.

Vad krävs för att man ska slippa vara rädd för att bli gammal?
Man måste förbereda sina barn: ni måste slåss för era föräldrar. Man 
får bara hoppas att man hamnar på ett bra ställe. Personalen behöver 
mer utbildning. De ska behandla hivpatienter som vilka patienter 
som helst. Jag vet hur jag blev behandlad 2012 när jag kom in med 
ambulans och hade problem med hjärtat. Sjuksköterskan försvann och 
kom tillbaka med visir och alltihop, dubbla skyddsdräkter och dubbla 
handskar, och skulle sätta en kanyl. Jag bara tittade på henne: ”Ska du 
ut på rymdfärd?” Man måste ju tänka att man ska vara lite mänsklig. 
Det är a och o.
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Hur lever du nu?
Ensam. Jag kan gärna ha ett förhållande, men inte ett som kommer 
innanför mina dörrar och styr och ställer. Jag har varit nere i 
botten. Nu gör jag sådant jag tycker är kul. Visserligen har man 
sina nedgångar, men livet är ganska häftigt och jag måste säga att 
kroppen också är ett rätt häftigt material, som kan återställa så 
mycket som min har gjort.



En diagnos – olika förutsättningar

Äldre personer som lever med hiv i Sverige är en heterogen grupp, 
där hivstatus och den biologiska påverkan av hiv på åldrandeproces-
sen är den gemensamma nämnaren. Livssituationen varierar med 
utgångspunkt i exempelvis:

 – Hur länge man levt med hiv.
 –  Diagnos före eller efter ART  

(antiretroviral behandling sedan 1996).
 – Tidig eller sen diagnos.
 – Hur länge man medicinerat.
 – Följsamhet till behandling.

Detta ställer krav på samhällets arbete, bemötande och kompetens 
kring livssituationen och behoven för äldre personer som lever med 
hiv, framför allt inom områden som vård- och äldreomsorg.

Uppmärksamma diskriminering

Även om personalen är uppdaterad kan det finnas andra personer 
eller närstående som kanske inte är hivmedvetna. När personal upp-
märksammar diskriminering eller dåligt bemötande ska man våga 
säga ifrån, även om det sker inom personalgruppen.

Intresserad eller bara nyfiken

Ibland kan hiv väcka alla möjliga frågor. Om någon vill prata om 
sin hiv – lyssna, men var inte för nyfiken. Oftast är det irrelevant att 
förklara hur och när man fick hiv. Allt beror på sammanhanget.
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Avslöja aldrig någons hivstatus

Det är många som inte är öppna med att de lever med hiv. Kanske har 
de inte ens berättat för sina närmaste. Diskutera därför inte någons 
hivstatus i onödan, särskilt inte med tredje part. Tänk på att inte tala 
om hiv när andra är närvarande. 

Inte kan väl du ha hiv

Det finns tyvärr gott om fördomar gällande hiv – både om vem som 
kan få det och hur det går till. Kom ihåg att hiv inte diskriminerar. 
Alla kan få hiv.

” Jag vill verkligen vara med och avdramatisera hiv för 
att minska stigmatiseringen och få människor att 
inse att vem som helst kan drabbas – inte bara bögar, 
prostituerade och invandrare.  Det är dessutom en sjukdom 
som finns hos såväl nyfödda som riktigt gamla. ”

” Det finns en ny generation som inte har hört talas om hiv. ”

!
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O=O 
Omätbart = Oöverförbart. Välbehandlad hiv med omätbar virusnivå 
kan inte överföras vare sig vid oskyddat sex eller vid graviditet. 

Det är skillnad på att leva och att vara vid liv

I världen uppskattas närmare 37 miljoner människor leva med hiv. 
Tillgången till fungerande behandling varierar. FN-organet UNAIDS, 
som arbetar mot spridning av hiv och aids, har ett 90-90-90-mål, som 
innebär att år 2020 ska:

–  90% av alla som lever med hiv vara diagnostiserade
–  90% av dessa få effektiv medicinsk behandling
–  90% av dessa ha så låg virusnivå att den inte är mätbar

Sverige var det första landet som uppnådde UNAIDS mål, men det inne-
bär inte att arbetet är slutfört. Det krävs fortlöpande arbete och utveck-
ling av kunskap och kompetens för att bibehålla nivån. I dag diskuteras 
om att lägga till ett fjärde 90-mål som rör livskvalitet.

–  90% av alla som lever med behandlad hiv ska ha god livskvalitet

96



Känsla av sammanhang

Att må bra psykiskt är viktigt för välmåendet. Att inte bli uppfångad tidigt 
efter diagnos beskrivs som att leva i ett vakuum. Det är viktigt att få stöd. 
Det är dessutom en rättighet enligt smittskyddslagen. Även närstående kan 
ha behov av någon att prata med. Det har visat sig betydelsefullt att träffa 
andra i samma situation för att hitta en känsla av sammanhang. Möjlig heterna 
till social samvaro med andra som lever med hiv varierar över landet.

” Efter ett par år med hiv fick jag en svacka, tänkte på döden  
och föll ner i en grop. Man behöver likasinnade, en stödperson,  
en ideell förening, ett nätverk. ”

” Man vill vara en del av ett sammanhang – och inte ses som ’den sjuka’. ”

” Det är viktigt att få adekvat vård oavsett var man bor. ”

” Man kommer ut ur ensamheten och mår bättre. ”

” Det är viktigt att inte vara rädd för att kontakta och engagera sig med 
människor som ’sitter i samma båt’. Var med i föreningar och organisationer 
som jobbar med detta och gör det för din skull. Detta är guld värt. ”

!
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Fokus på bemötande

Att leva med hiv innebär många gånger att bli bemött med okunskap, 
fördomar och obefogad rädsla eller avståndstagande. Professionellt 
bemötande från hälso- och sjukvården bidrar till att situationen förbätt-
ras och att tröskeln för att testa sig för hiv sänks. Uppdaterade kunskaper 
är avgörande för ett gott bemötande. Genom att öka hivmedvetenheten 
kan man lämna rädslan. Erfarenheten visar att gamla kunskaper ibland 
kan vara sämre än inga kunskaper alls. Kunskap är en färskvara.

” Det är viktigt att man får ett schyst och gott bemötande av kunnig 
personal när man själv börjar bli ’skraltig’. Man är kanske inte med-
veten om medicinintag eller vet inte om man tog den sista dosen. ”

” Vem ser till att hivpositiva får ett korrekt bemötande när de 
blir riktigt gamla?  Jag vill kunna prata på mitt eget språk när 
jag blir äldre. Vad gör jag om hem tjänstpersonalen inte förstår 
vad jag säger? Om den inte har någon kunskap om hiv? ”

” Okunskap skapar rädsla, oro, oförstående, fel bemötande  
och fel medicinering. ”

Risk för läkemedelsinteraktion

Det är mycket vanligt att hivläkemedel ger oönskade effekter om man 
samtidigt använder vissa andra mediciner, naturläkemedel och kosttill-
skott. Det är viktigt att veta hur medicinerna interagerar med varandra 
eftersom virusnivån i kroppen stiger om hivbehandlingen inte fungerar. 
Vems ansvar är det att ta reda på om medicinerna kan tas ihop? I dag 
hamnar det ansvaret många gånger hos personen som lever med hiv, vilket 
inte är hållbart i längden. Det måste till en samverkan mellan olika 
professioner och en helhetssyn på individens behov. 
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” Viktigt när vi blir äldre att det finns kunskap om 
att inte alla mediciner passar ihop. ”

” Vilka läkemedel kan krocka med varandra? Vad händer om  
man byter? Varför blir man resistent? Vilken kunskap 
har distriktsläkarna och geriatrikerna? ”

” Det är viktigt att veta hur hivmediciner verkar i kombination med andra 
läkemedel och att det kanske inte är min uppgift att ta reda på detta. ”

Samverkan mellan olika professioner

I svensk sjukvård finns ett stuprörstänkande där varje specialitet fungerar 
för sig. Äldre personer med hiv har ofta en samsjuklighet med flera diagno-
ser och flera professioner involverade. Dessutom ska personer som lever 
med hiv vända sig till primärvården för allt som inte rör hiv. Det innebär 
inte att alla ska bli specialister på hiv utan snarare att det behövs ökad 
hivmedvetenhet och samordning. Samverkan leder till en helhetssyn, 
som efterfrågas av äldre personer som lever med hiv. 

” Vården och läkarna saknar helhetstänkande; de som är specialister 
kopplar inte ihop olika saker. Vem ser hela människan? ”

” Viktigt att läkaren ser hela bilden, att det fysiska och  
psykiska hänger ihop. ”

” Det är viktigt att någon, kanske hivläkarna, har ansvar för medicine-
ringen av multisjuka hivpatienter. Under de senaste sex veckorna har jag 
träffat fler än tio olika specialistläkare, men inte fått intrycket att någon 
har ett samlat grepp om den medicinering jag förväntas ta. Någon har 
satt ut medicin, någon har lagt till. Jag har mediciner enligt läkarjour-
naler som jag inte ens vet om att jag ska ta. Detta skrämmer mig – någon 
måste kunna se helheten och hur olika mediciner fungerar tillsammans. ”i
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Vikten av personcentrerad vård

Då kunskapen om hiv inte följt med den medicinska utvecklingen blir perso-
ner som lever med hiv många gånger de som själva måste undervisa om hiv 
och dess behandling. Det kan vara ansträngande att avsätta tid och kraft för 
att berätta allt om hiv. Många är trötta på att lära ut om hiv och önskar att 
detta ska finnas som bakgrundsinformation i journalen. Personcentrerad vård 
är en etik eller ett förhållningssätt med ett antal rutiner där patientens berät-
telse är i centrum. Patienten får berätta om sina symptom, hur det påverkar 
det dagliga livet och hur sjukdomen upplevs. Detta sker tillsammans med 
vårdgivaren. Detta ska också dokumenteras så att man inte behöver upprepa 
berättelsen om och om igen. Det ska dessutom finnas en vård- och hälsoplan 
som utgår från personliga mål. 

” Om man får ha samma läkare slipper man repetera och ta  
om sin berättelse. ”

” Jag önskar mig en personcentrerad vård där individen  
blir inkluderad i sitt eget vårdprogram. ”

Tillämpa basala hygienrutiner

Det finns inget känt fall av överföring av hiv till personal inom hälso- och 
sjukvården i Sverige. Trots många sticktillbud finns det inget dokumenterat 
fall inom vården, omsorgen, skolan eller socialtjänsten i Sverige. All vård 
och provtagning ska alltid ske på ett sätt som inte medför någon risk för 
överföring. Det gäller oavsett om patienten har en känd blodsmitta eller 
inte. Extra åtgärder kan upplevas som diskriminerande och behövs inte. ii

100







103

AZT var det första läkemedlet mot hiv som användes 
med viss effekt.

”Runt 1994–95 kom ett första genombrott”, berättar läkaren 
Göran Bratt som var med och startade Venhälsan, den första 
hivmottagningen riktad till homo- och bisexuella män i Sverige. 
”Fransmän och engelsmän kunde visa att bara genom att kombi-
nera AZT med ett medel till, 3TC, halverade man dödligheten. 
En halvering kanske inte låter så märkvärdigt i dag, men då var 
det absolut storslaget: det gick att påverka sjukdomsförloppet!”

Det stora genombrottet kom något år senare, 1996.
”Då kom proteashämmarna och samtidigt fick vi möjlighet att 

direkt mäta mängden viruspartiklar i blod. Vi kunde alltså få ett 
kvitto på att medicinen fungerade. AZT och 3TC kombinerades 
med en proteashämmare i en trippelbehandling. Man kunde då se 
att de allra flesta patienterna uppnådde icke mätbara virusnivåer 
och att immunförsvaret förbättrades – och de fick inte aids.”

”Vi förstod inte  
att det var en revolution”

göran bratt, läkare
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Något år senare kunde aidsavdelningarna stängas. Aids var 
inte borta, men det kom mycket färre nya patienter som behövde 
läggas in. Precis som i dag hände det dock att det dök upp perso-
ner med aids, som aldrig hade testat sig och som var sjuka utan 
att veta om det.

”Att läkemedlen hade många biverkningar upptäckte vi efter 
något år”, berättar Göran Bratt. ”Det var påverkan på kroppsfett 
och höga blodfetter, diabetesrisk, magproblem, fett i levern och 
tjocka magar och fåror i ansiktena. Men de överlevde. Det var 
också komplicerat att ta medicinen fyra-fem gånger om dagen, 
ibland med mat och ibland utan. Det var ett helt schema att följa 
och eftersom det var före mobiltelefonerna fick man ha en liten 
ringklocka som påminde en.”

På Venhälsan måste man till att börja med – det här var alltså 
1996 – begära tillstånd från Socialstyrelsen för läkemedel åt varje 
enskild individ eftersom medicinerna var licenspreparat. Med 
regelbundna provtagningar kunde man se hur virusnivåerna sjönk.

”Vi förstod nog i början inte riktigt hur effektiva de här medi-
cinerna var. Vi förstod inte att det var en revolution.”

Anpassningen till den nya situationen blev emellertid inte 
alltid så enkel.

”Så småningom blev det för en del också lite av en överlevnads-
kris. Som patient var man ju inställd på att man skulle bli sjuk 
och dö. Man hade kanske slutat arbeta och dragit sig tillbaka 
och tagit ut sin livförsäkring och gjort av med alla pengarna. 
’Nu tänker jag åka jorden runt!’ Man kanske till och med hade 
tagit banklån eftersom man varit så inställd på att det gällde att 
ha lite roligt innan allt tog slut – och så fick man medicin och 
skulle leva vidare!”
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Göran Bratt berättar att mycket av arbetet på mottagningen 
kom att handla om att motivera patienterna att ta medicinerna på 
rätt sätt trots att de gav biverkningar och att man kanske mådde 
väldigt dåligt.

”Man fick säga: ’Titta på din viruskurva, du har inget virus 
kvar i blodet.’ Om man slarvar och glömmer bort eller inte 
tar medicinerna på rätt sätt finns risk att virus blir resistent, 
så det var oerhört viktigt med det vi kallade följsamhet i 
medicineringen.” 

Vet man hur många som dog i aids i Sverige?
”Med en ungefärlig gissning ett par tusen, men det är inte 

någon underbyggd siffra. En del dog ju också av andra orsaker.
Numera står praktiskt taget alla med känd hivinfektion på 
medicin som är nästan hundra procent effektiv. Det betyder att i 
gruppen män som har sex med män smittas ytterst få i dag i Sverige. 
Vi har låg inhemsk smittspridning i den gruppen. Antalet nya 
hivpositiva i gruppen minskar, och det är ju fantastiskt.”

Alla nyanlända som kommer till Sverige ska erbjudas en 
hälsoundersökning. Den är frivillig och således inte obligatorisk.

”Alla ska bli kontaktade, det åligger primärvården, men det är 
långt ifrån alltid som det blir av. Inte minst anhöriginvandringen 
slinker förbi sådana kontroller. Det är tragiskt när vi ser personer 
som kommer sent till sjukvården med svår aids. Äldre personer, 
även svenskfödda, kanske tänker att de inte är i riskzonen, så 
varför ska de testa sig? Till Södersjukhuset kommer varje år några 
med aids; till exempel lite äldre personer som inte har uppfattat 
att de skulle löpa någon risk att smittas.”
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Hivmedvetenhet 
i äldreomsorgen

Inom ramen för Äldreprojektet har en studie genomförts angående 
hivmedvetenhet i äldre- och funktionshinder omsorgen i Borlänge 
kommun. Studien har gjorts av Emma Howlett, student på Malmö 
universitets masterprogram Välfärd och Hälsa och omfattar en 
enkätunder sökning och två fokusgruppsintervjuer.

Totalt deltog 604 personer i enkätundersökningen. I fokus-
grupperna deltog 12 personer. Frågorna i enkätundersökningen har 
kommit från två olika rapporter, HIV: kunskaper och attityder inom 
primärvården och Hiv i Sverige 2016, en studie om kunskap, attityder och 
förhållningssätt till hiv i befolkningen. Frågorna har uppdaterats och 
anpassats till mottagarna av enkäten.

Resultatet visar att det behövs en uppdatering av den teoretiska 
kunskapen bland vårdpersonal i äldre- och funktionshinder-
omsorgen. Utbildning på arbetsplatserna är nödvändig och den 
bör ske helst redan innan personalen möter patientgruppen. 
Speciellt visar studien att uppdaterad kunskap kring smittsamhet 
och behandlad hiv inte har fått genomslag. 
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Det är fortfarande en majoritet som antingen inte vet om 
behandlad hiv är smittsam eller ej eller tror att behandlad hiv är 
lika smittsam som obehandlad.

I fokusgrupperna framträder en gemensam bild av bristfällig 
kunskap om hiv, med kunskapsluckor gällande sjukdomsförloppet, 
behandlingens effekter, indikatorsjukdomar och relationen mellan 
hiv och åldrande. Kunskapsnivån i fokusgrupperna skilde sig dock 
beroende på vilken generation man tillhörde, hur utbildningsnivån 
såg ut och om det fanns erfarenhet av att möta och vårda personer 
som lever med hiv.

Enkätundersökningen visar att vårdpersonal inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen har otillräckliga kunskaper om hiv, 
men påvisar en relativt positiv attityd gentemot personer som 
lever med hiv.

De smittar inte längre
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Det var någon 
form av ångest 

som jag ville 
springa ifrån 
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Jag är en rätt så alldaglig människa och lever nog ett normalt pen-
sionärsliv. Jag brukar gå till kyrkans kafé och dricka kaffe med de 
andra tanterna. Jag går på auktioner och jag läser mycket. Umgänge 
har jag annars aldrig haft så stort behov av. Jag åker till min son i 
utlandet och hjälper till med barnbarnen där så gott jag kan. Sedan 
har jag min mor som är 92 år. Hon bor på ett äldreboende, men 
man får ändå hjälpa henne.

Vad gjorde du innan du pensionerades?
Jag har alltid jobbat på restaurang, som bartender och servitris och 
på båtarna till Danmark, utom de sista åren då jag arbetade som 
städledare på ett städföretag.

När fick du besked om att du hade hiv?
Det var 1999. Jag hade haft ett längre förhållande med en man, men  
så träffade han en kvinna som var yngre. Och då träffade jag en man 
från ett afrikanskt land; jag kände mig nog ensam. Mina söner hade 
flyttat hemifrån. Det var liksom ingen som behövde mig längre.  
Vi hade ett kort förhållande. Jag skickade i väg honom till läkare  
för det verkade som om han var sjuk. Han gick till vårdcentralen 
och de upptäckte att han hade hiv.

Han fick uppge vilka han hade varit tillsammans med och då visade 
det sig att jag också hade det. Han hade varit ihop med andra, men de 
var yngre och mindre mottagliga och klarade sig. Senare fick jag lungin-
flammation. Hade jag kommit in ett par dagar senare hade jag inte levt 
nu. Jag fick syrgas i fyra veckor och sedan gick jag på cortison i ett år. 
När jag hade blivit av med lunginflammationen fick jag hivmedicin.
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Fungerar den bra?
Vi har provat en massa nya mediciner som jag inte tål. Jag lider 
också av benskörhet och då kan jag inte äta de medicinerna. Det 
är besvärligt. Jag går med krycka för att jag har dålig höft och ett 
knä som viker sig. De säger att knät hör ihop med hiv. Det är väl 
sådan här osteoporos. I höften är det artros. När jag jobbade på 
restaurang sprang jag hela tiden och då blev den nog lite dålig.

Hur reagerade du på hivbeskedet?
Det är klart att jag blev bestört, men jag har haft så mycket otur 
och tråkiga erfarenheter i mitt liv så det var ingen större sak. Men 
det satte sig bak i nacken på en och där sitter det väl fortfarande.

Kan du berätta om dina tråkiga erfarenheter?
När jag var femton år flyttade jag hemifrån. Jag var med om 
övergrepp ännu längre tillbaka. Sedan hamnade jag på det som  
då hette ungdomsvårdsskola. Jag blev med barn när jag var 21 år. 
Då var jag inskriven på skolan, under dess beskydd så att säga.

Jag har alltid skämts för detta och hållit det hemligt, så att 
hemlighålla det här med hiv var inte så svårt för mig. Jag har  
varit rädd för att de skulle få reda på det på mina arbetsplatser.

Ungdomsåren var en mörk period. När jag mår dåligt kan jag 
fortfarande drömma om skolan och rektorn och en som hette 
fröken Lisa. Hu, de var inte snälla. Jag bodde ett tag hos en familj 
som hembiträde och det var någon annan som jobbade där, som 
ringde till barnavårdsnämnden eftersom jag började vara ute och 
springa för sent om kvällarna.
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Jag kunde lifta upp till Stockholm eller Göteborg eller Västerås. 
Jag tänkte aldrig på att jag kunde råka riktigt illa ut. Men det var ju  
inte riktigt som det skulle vara. Jag levde mer eller mindre på gatan, 
ibland på en toalett; det var inte heller rätt när man var femton-sexton år. 
Men det har gått relativt bra ändå. Det fanns tjejer på skolan som hade 
varit med om otäcka grejer. 

Det var som en uppfostringsanstalt. De första tre månaderna fick 
man vara på isoleringsavdelningen. Det var låst över allt. Sedan räckte  
det med att man sa emot för att man skulle åka in där igen i tre dygn.  
På dagarna jobbade man i köket eller tvätteriet. På isoleringen fanns 
bara en madrass i plast. Det var inte klokt egentligen. Vi fick ingen 
hjälp, vi skulle bara lära oss disciplin.

Senare i Göteborg fick jag gå hos skyddskonsulenten, och det var 
inte det bästa för där träffade jag killar som precis hade kommit ut 
från fängelset. Det var ju spännande! Jag gjorde inget olagligt själv, 
det var nog bara något som klickade i skallen.

Har du fått hjälp att bearbeta det som hände dig när du var barn?
När jag blev sjuk fick jag gå hos en kurator och då pratade vi lite om  
det. Nu bryr jag mig inte. Jag borde nog ha fått hjälp tidigare. Jag har 
kommit på att jag alltid arbetade och när jag var ledig arbetade jag extra. 
Jag tror att det var någon form av ångest som jag ville springa ifrån.

Hur klarade du dig då?
Jag vet egentligen inte. Jag har alltid varit sådan att jag stuckit om  
jag har märkt att jag blivit utnyttjad. Hade det varit i dag hade jag 
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kanske råkat mer illa ut. Jag har också haft otur med män! Killen 
jag fick barn med drack lite för mycket. Sedan träffade jag en ny 
och vi skilde oss också. Sedan dess har jag aldrig varit gift. Jag fick 
en son till 1979.

Det var en mörk period.  
När jag mår dåligt kan jag fortfarande 
drömma om skolan och om rektorn  
och en som hette fröken Lisa.  
Hu, de var inte snälla.

Det var svårt att kombinera restaurangjobbet med ett socialt liv. 
Släktkalasen ägde alltid rum när jag arbetade. Mina barn fick 
jag inackordera och skaffa hjälp till. Jag arbetade alltid för att jag 
skulle försörja oss. Pensionen kunde vara lite bättre när man nu 
har jobbat i så många år. Om det händer något med tänderna …

Nya glasögon har jag inte heller råd med. Jag får försöka spara för 
jag ser dåligt. Resorna utomlands till min son brukar han betala.

Hade du kontakt med dina föräldrar efter flytten 
hemifrån?
Det tog några år. Mina föräldrar skilde sig. Min far tappade  
vi kontakten med, jag och mina syskon. Det var han som var  
problemet.
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Hur avslutades den här trista perioden med 
ungdomsvårdsskolan?
Man kom ut till bönder och trädgårdsmästare och allt vad det var 
och fick hjälpa till. Sedan åkte jag runt med ett tivoli ett tag, och 
så blev jag med barn 1965. Tivolit var roligt, men det var ett hårt 
liv på den tiden. De hade inte samma bekvämligheter som i dag. 
Vi åkte mest runt i Norrland. Jag sålde lotter och lite av varje. 
Ett tag var jag ormtjuserska!

Hade du några framtidsplaner då?
Jag gick bara sju år i skolan, som låg på landet utanför Helsing-
borg. I femte klass sa läraren att jag var hopplös, jag kunde inte 
räkna. Han skällde på mig när jag stod framme vid tavlan. Jag 
tror att det var det som gjorde att jag aldrig vågade studera. Det 
kan låta som medeltiden, men det var mitten av 50-talet. Jag kan 
fortfarande inte räkna.

På ungdomsvårdsskolan fick jag sköta biblioteket. De läste 
alltid hemma hos mormor och morfar, och mor läste också, 
Vilhelm Moberg och andra. Jag tyckte om att vara ensam och  
då var det bra att läsa.

Och sedan, långt senare, fick du hiv …
Det är klart att det har satt spår i en. Ibland kan det kännas 
sorgligt att vara ensam. Ibland kan man tänka att man vill ha 
någon att gå ut och äta en god middag med. Men då går jag 
och min syster ut!
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Hur funderar du kring framtiden?
Jag är 72 år nu. Min mor än 92 och min mormor blev 94. Och 
min gammelmormor blev 98! Man får hoppas att man får ett bra 
bemötande inom äldrevården. En vän till mig fick en stroke, han 
sitter i rullstol och har hemtjänst, och jag var med honom på ett 
anhörigmöte och frågade lite om hur beredda de var på att få ta 
emot hivsjuka. Det visste de ingenting om och då blev man ju 
lite fundersam.

Läser du fortfarande mycket?
Så gott jag kan för ögonens skull. Det har blivit mest deckare på 
sistone. De lite äldre författarna, Fogelström, Moa Martinson, 
Ivar Lo, tycker jag att man ska ha läst. De här arbetarförfattarna, 
det är historia i dem. Det är inte klokt hur kvinnorna hade det.





Det var som  
att sjunka ner  

i jorden

b e r t i l ,  6 0 + 
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Jag fick veta att jag var hivpositiv den 22 maj 1986. På den tiden 
fick man en kod, ett anonymt nummer, och jag var A 104. På 
tioårsdagen av mitt besked var jag på en konferens med sjuk-
vårdspersonal från Skåne för att prata om hur det är att leva med 
hiv. Det var skakigt att stå inför en så stor publik, tvåhundra 
människor. Efteråt fick jag veta att min moster, som var sjuk-
sköterska, också var där. Hon höll sig undan, ville inte att jag 
skulle upptäcka henne, men hon kom sedan fram och tyckte 
att det var bra.

Nu är jag 68 år och lever hyfsat bra med hiv till skillnad från 
hur perspektivet var för trettio år sedan. Jag tar en tablett när jag 
går och lägger mig. Det går inte att oroa sig för sjukdomen, det 
gjorde jag tillräckligt de första tio åren.

Vad arbetade du med?
Språk var mitt stora intresse, så jag läste tyska, engelska och 
svenska i Lund. Jag höll på att halka in på en forskarutbildning i 
nordiska språk, men eftersom det var lite svårt att finansiera blev 
jag lärare i stället. Jag var 28 år när jag började undervisa 1978.

Jag har stortrivts med ungdomar på högstadiet, men när 
jag gick på Lärarhögskolan ville jag inte alls jobba med den 
åldersgruppen. Över min döda kropp! Jag hade vikarierat på en 
skola i Malmö vid något tillfälle och det var en omtumlande 
upplevelse. Det var i mitten på 70-talet och eleverna betedde sig 
fruktansvärt på lektionerna. Men jag fick jobb i Staffanstorp och 
där var det betydligt lugnare.

Det här var innan det hade kommit några hivmediciner och 
mina värden hade börjat gå åt fel håll. En dag suckade en elev i 
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en av klasserna på det där viset som man gör när man går i åttan: 
”Öh, varför ska vi behöva hålla på med det här, va?” Då brast det 
för mig och jag bara kände hur tårarna kom, och jag svarade:  
”Ja, och varför ska jag behöva stå här och undervisa?” Så jag gick 
ut ur klassrummet och var borta i flera veckor. Jag klappade ihop.

Sedan var jag sjukskriven i tre år. Men jag hade väldigt bra 
handläggare i kommunen och på Försäkringskassan. De insåg 
problematiken, dels med hiv och dels med tonåringar mitt i 
puberteten. Det behövdes datautbildning på Komvux och där 
hamnade jag på halvtid. 2006 skulle man öppna en ny skola 
i Hjärup och då sökte jag en tjänst där som lärare i tyska och 
svenska, och efter ett år fick jag hand om all undervisning i tyska.

Var du ringrostig då?
Ja, lite grann. Men det gick fint och jag hamnade i ett väldigt bra 
arbetslag. Då hade datorerna och internet slagit igenom och jag 
blev outad av mina elever som hivpositiv. De hade sökt på mitt 
namn och vad kom det upp där? Jo, att jag hade suttit i 1996 års 
Smittskyddskommitté som representant för Riksförbundet för 
hivpositiva. De hade också hittat en intervju som hade gjorts med 
mig i New York när jag var där 1998.

Rektorn ringde en kväll och berättade vad som hänt. Eleverna 
hade tagit upp det med sin lärare. Det här var en skola med 450 
elever; det innebar 900 föräldrar och farmor och mormor och 
så vidare. Men jag hade inga direkt negativa upplevelser bortsett 
från obehaget med att plötsligt bli utpekad. Det hela fick goda 
konsekvenser för sex- och samlevnadsundervisningen på skolan, 
där de fick någonting att bita i. Jag jobbade kvar till 2012 och det  



120

var aldrig något tjafs bakom ryggen. De visste att jag var gay, det 
har jag varit öppen med sedan jag tog upp det med min klass på 
skolan i Staffanstorp.

Vet du när du fick hiv?
Jag har en misstanke. 1983–85 undervisade jag i svenska på universi-
tetet i Prag. Det var på kommunisttiden och man behövde lite luft då 
och då, och då åkte jag till Västberlin och jag tror att det var där det 
hände. Där fanns ju ett gayliv som hette duga, med mer eller mindre 
tillfälliga förbindelser. En vinter fick jag hemska svettningar, det kan 
ha varit 1984, och det var nog primärinfektionen. Fast där jag satt i 
Prag tänkte jag inte alls i några hivbanor, ämnet diskuterades inte.

Sedan inledde jag en relation när jag kom tillbaka hem och då  
sa den killen att jag borde gå och testa mig. Jag fick beskedet en mycket 
vacker, solig vårdag. Klockan var halv tolv. Jag vet precis vilka jag 
mötte på väg till sjukhuset. Jag minns precis hur den dagen var.

Hur reagerade du?
Det var som att sjunka ner i jorden. Jag gick ju dit för att få bekräftat 
att jag inte hade hiv. Jag lyckades ringa till skolan och sjukanmäla 
mig. Jag minns väldigt väl vad den gamle doktorn sa innan jag gick 
därifrån, när jag hade samlat mig något sånär. ”Ja, Bertil, låt nu inte 
de här närmaste två åren bli bortkastade år i ditt liv.” Sådant var 
perspektivet 1986.

Under hösten klappade jag ihop vid ett tillfälle. Jag gick upp på 
psyken i Malmö, där de bara kunde erbjuda avslappningsterapi.   
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Det är något av det bästa jag har varit med om! Jag fick lära mig att 
slappna av och återfå lite energi. Sedan kom jag tillbaka till jobbet.

Jag fick beskedet en mycket vacker, solig 
vårdag. Klockan var halv tolv. Jag vet 
precis vilka jag mötte på väg till sjukhuset. 
Jag minns precis hur den dagen var.

Då hade jag träffat Sven-Olov på ett gaydisco i Malmö. Jag 
berättade för honom att jag hade hiv och det blev mycket samtal 
om livet och döden. Men vi hade båda hittat rätt och så förblev 
det i trettio år. Han höll mig faktiskt under armarna de där 
första tio åren. När vi träffades var han stadsträdgårdsmästare 
i Ronneby. När jag återvände till Prag, där jag var med om de 
första stapplande stegen på demokratins väg, när Havel valdes 
till president, kom Sven-Olov ofta ner och hälsade på. 1992 
packade vi in alla mina pinaler i en van och sedan flyttade vi 
ihop för gott i Malmö.

Med alla mina krämpor, med hjärnblödning och stroke 
och högt blodtryck, hade vi trott att det var jag som skulle gå 
bort först. Sedan fick Sven-Olof en tumör i lungan. Vi reste 
ner till vår lägenhet i Las Palmas och läkaren sa att det skulle 
vara bra med sol och värme efter alla behandlingar. Men vi fick 
flyga hem akut och de sista veckorna gick det väldigt snabbt. 
Under hans sjukdomstid var det jag som fick hålla honom under 
armarna. Han gick bort efter midsommar 2017.



122

Vad fanns det för behandling när du fick hivdiagnosen?
Ingen alls. När jag sedan åkte till Prag 1990 hade jag med mig 
massor av burkar; Isoprinosine tror jag att medicinen hette. Jag 
vet inte om det hade någon effekt. 1996 satte man in medicin 
när virusmängden i blodet började peka uppåt. Det var en 
förfärlig behandling. Jag tror att det var femton eller sexton 
tabletter om dagen. Värdena blev bättre, men jag mådde illa och 
magen svällde upp.

År 2000, någon gång på hösten, bestämde jag mig för att 
det här får bära eller brista; det får gå som det vill, jag står inte 
ut med att leva på det här viset. Så jag sa till min läkare att jag 
tänkte sluta med medicinerna. Under två och ett halvt år tog jag 
inga mediciner och allt det obehagliga försvann. Till slut sa min 
läkare att nu har det kommit nya mediciner och nya möjligheter 
att kombinera dem. Virusmängden i mitt blod var då väldigt stor 
och det började bli kris. Han presenterade en tablett som hette 
Atripla, det var tre olika preparat i en mindre tegelsten som skulle 
sväljas hel. Den använder jag fortfarande. Nu är virusmängden i 
mitt blod odetekterbar.

Du gick ju ut och berättade om detta tidigt, medan andra 
har dolt det väldigt länge.
Jag hade min första stora kärlek 1970. Jag hade förstått tidigare 
att jag var gay, men när jag träffade honom via en kontaktannons 
var det fantastiskt. Jag tänkte att wow, det här är livet, detta är 
jag. Lite senare berättade jag för mina föräldrar. De tog det med 
relativt stor fattning. Min syster sa att det är väl ingenting med 
det, det är ditt liv. Jag har inte varit hemlig på mina jobb heller.
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Min erfarenhet av att vara öppen har varit positiv. Men under 
80- och 90-talen var det hemsk jobbigt med vänner och bekanta 
i gayvärlden som blev sjuka och dog. En av mina bästa vänner 
var totalhemlig med att han hade hiv, men jag förstod att det var 
det han hade. Han gick bort när han var 45 år, jämngammal med 
mig. Han var så hemlig att han vägrade gå till sjukhuset.

Vad har du för önskemål och funderingar kring 
bemötande och vård när du blir äldre?
Man borde kunna lätta på barriärerna mellan olika sjukhus-
avdelningar och olika kategorier av vårdanställda. När Sven-Olov 
låg på sjukhuset upplevde jag en hierarki som gjorde mig mörk-
rädd. Det verkade så fruktansvärt tungrott.

Något särskilt hivboende vill jag inte hamna på. Då blir 
samhället än mer fragmenterat. Man har gjort fantastiska framsteg 
med hiv på bara 30–35 år. Och vi befinner oss i en del av världen 
där medicinen inte kostar oss själva någonting. Men jag tror att 
kunskapen har fallit undan. Jag skulle vilja veta vilken roll hiv kan 
spela för andra sjukdomar. Jag har alltid haft bra kolesterolvärden, 
men ändå är en av artärerna till hjärnan helt igensatt. Varför är det 
så? Jag tror inte att det finns något riktigt forskningsintresse här. 
Vi måste nog först hinna bli gamla och dö så att de kan studera oss.
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bertils vän annika berättar

Jag lärde känna Bertil i slutet på 70-talet via en gemensam 
bekant. Då gick han och läste till lärare, vilket jag också senare 
blev. Vi hade ett gemensamt litteraturintresse som alltid har 
förenat oss. När jag började plugga i 27-årsåldern upptäckte 
vi att vi hade blivit grannar. Bertil hade då varit i Tjeckoslo-
vakien och jag hade hunnit gifta och skilja mig och få barn. 
Då tog vi upp kontakten igen och blev väldigt tajta. Vi har kul 
ihop. Han hjälpte mig när jag pluggade genom att korrektur-
läsa mina texter.

Det var jättetufft för honom när han hade fått sitt hivbesked. 
Jag glömmer aldrig hur han sitter vid mitt köksbord med min 
son i knät och är så ledsen. Då funderar han kring hur många 
fler jular han kommer att få uppleva. Man visste ju inte någon-
ting, killarna dog som flugor. Tänk att veta att man kanske inte 
ens blir 40 år!

Bertil hade kuraget att berätta om sin hivstatus. Man riskerade 
ju det liv man hade om man berättade, eftersom man kunde bli 
illa behandlad på arbetet, i familjen, bland vänner och bekanta. 
Skvallret gick och det blev alltid värre än det var på grund av 
okunskapen. Det värsta som kan hända en är att människor tar 
avstånd från en. Tidigt efter beskedet låg Bertil inlagd och ringde 
och bad mig hämta toalettartiklar i lägenheten. Hans andra 
vänner dök helt enkelt inte upp. Jag fick höra: ”Hur kan du träffa 
honom, tänker du inte alls på ditt barn?”
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Sedan har ni behållit kontakten genom åren?
Vi pratar i telefon. Efter att hans man gick bort träffades vi oftare. 
Jag körde hem till honom eftersom jag förstod hur tomt det var för 
honom. De var väldigt tajta. De köpte hus på Kanarieöarna så de var 
borta på skolloven, men vi kommer alltid att ha kontakt.

Hur ser du på vården och bemötandet av dem som är äldre?
De människor som hivpositiva kommer att möta i sin vardag behö-
ver utbildning. De som arbetar med smittade personer måste infor-
mera sig så mycket som möjligt. Inom äldrevården bör man, precis 
som inom all annan vård, ha ett intresse för den man tar hand om. 
Respekt. Mänsklig förmåga.

Kan man begära att anställda i hemtjänsten ska veta 
allt om olika sjukdomar?
Nej, men däremot kan man erbjuda riktade tjänster, så att man själv 
kan välja att söka sig till ett speciellt ställe. Det är inte orealistiskt, 
för de här människorna kommer att behöva hemtjänsten, de är 
medborgare i Sverige och deras medicinlådor är inte att leka med. 
Man måste veta att det inte smittar, att man inte behöver vara rädd 
eftersom huden är ens bästa skydd. Man ska kunna begära av sam-
hället att det finns personal som kan de här sakerna.

Vem ska man rikta de kraven till?
Till våra politiker. Det måste som vanligt komma ett tryck underi-
från. Nu när den här gruppen går mot sin ålderdom behöver den 
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samma typ av omsorg som alla andra medborgare, men här har 
vi dessutom en specifik sjukdom som kräver en lite annorlunda 
mänsklig inställning.

Är du orolig för Bertil?
Inte ett dugg. Han har skött sin sjukdom exemplariskt. Han har 
vågat prova nya mediciner, och mått väldigt dåligt, och han har 
varit en fighter hela vägen. Bertils behov i framtiden kommer att 
vara som alla andras. Han kommer att klara av sin medicinering 
ända tills minnet sviktar.

Vad var det som gjorde att de hivpositiva inte blev korsfästa? 
Jo, bromsmedicinerna gav människor hopp. Informationen nådde 
ut till allmänheten.

Vad återstår för att det ska bli helt avspänt?
Det optimala är att hitta en bot. Då skulle det bli avdramatiserat.





p e t e r ,  4 9  
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  1 9 9 3

Hela livet  
sattes på paus,  
kan man säga
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Jag har fått frågan flera gånger: hur har hiv påverkat dig? Vad svarar 
man om man är en person som har fått reda på det vid 23 års ålder och 
levt mer än halva livet som hivpositiv? Hiv är en naturlig del av mig. 
De som har fått det senare i livet har ju haft ett liv dessförinnan.

Ju fler som är öppna, desto fortare försvinner stigmat. Jag är 49 år och 
har levt med min hivinfektion sedan 1991, fast då visste jag inte om det. 
Jag har permanent sjukersättning sedan några år. Ibland känns det som 
att jag är fullt fungerande och ibland känns det som att jag bara skapar 
kaos. Jag har även en adhd-diagnos och en touch av aspberger.

Vad gör du om dagarna?
Känslan av sammanhang är viktig för mig. Jag är aktiv i en förening 
för hivpositiva i västra Götaland. Under många år jobbade jag på 
posten och då var jag väldigt trött när jag kom hem. Det blev sämre 
de sista åren. Jag hann inte med någonting och kunde inte fokusera 
ordentligt. Efter skolan var det lumpen och sedan blev det jobbet på 
posten. Jag var kvar till 2009.

Jag har en bror som är två och ett halvt år äldre. Mina föräldrar 
skilde sig när jag var i tioårsåldern. Vi bodde i Strömstad något år och 
där var farsan och hans kompanjon den näst största arbetsgivaren. 
Min bror jobbar kvar i firman, som nu bara har några anställda kvar. 
Jag är glad att jag inte var äldste sonen som skulle ta över. Jag gled 
undan på något vis. 

När fick du hiv?
Det var i oktober 1991. Jag fick en primärinfektion med hög feber och 
svullna lymfkörtlar. Jag blev smittad allra första gången jag hade osäkert 
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sex. Det var i Atlanta i USA. Ett och ett halvt år senare fick jag 
reda på det över telefon när jag hade ansökt om att bli blodgivare. 
Det kom som en chock för en 23-åring, som fortfarande var lite 
fundersam kring sin sexuella orientering. Hiv! Man kom ihåg 
kampanjerna från 80-talet med aidsdelegationen.

Hade jag fått beskedet efter 1996, när de effektiva broms-
medicinerna kom, hade läkaren kunnat säga att du har drabbats 
av en infektionssjukdom som kan leda till döden, men nu har vi 
mediciner så det behöver inte gå så illa. Att däremot få hivdiagnos 
före 1996 var inte roligt. Det var en dödsdom. Hela livet sattes på 
paus, kan man säga.

Vad gjorde du då? Och vad gjorde läkarna?
Det fanns inte så mycket att göra. Det fanns AZT, det fanns 
halvdåliga mediciner som inte gav så mycket. Min inställning 
var ganska naiv och det tror jag räddade mig till viss del. Många 
skapade ett skräckscenario, där de såg sin begravning och de 
anhöriga med böjda huvuden. Jag tänkte aldrig så långt.

Jag skyddade mig inte. Ska man kritisera folk för att de biolo-
giskt utsätter sig för större risker än de som är mer försiktiga av 
sig? Till mitt försvar kan jag säga att jag fortfarande var osäker på 
var jag stod rent sexuellt. Jag var väl fortfarande ute och kollade 
läget. Jag tycker att alla har rätt att göra fel, men i en del fall kan 
det vara ett misstag som man får leva med resten av livet.
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Hur levde du på den tiden, förutom att du jobbade 
på posten?
Det fanns väl någon som jag tyckte om, men han var så himla deppig. 
Han tog livet av sig senare. När vår låt spelas på radion kan jag 
fortfarande bli känslosam; ”Det vackraste” med Cecilia Vennersten. 
Vi skickade kassettband till varandra med låtar som vi gillade. Han 
hade det inte så bra. Han fick hiv och insåg att han var bög, och då 
ville hans familj inte veta av honom.

I december 1996 hade jag kommit hem från min första jordenrunt-
resa. Då berättade min läkare att det fanns effektiva bromsmediciner. 
Det fanns någonting som åtminstone för stunden stoppade hivin-
fektionen. Då var mina värden så dåliga att detta var i grevens tid.

Åkte du jorden runt i känslan att nu måste du göra det 
innan allt är förbi? Var det en f lykt?
Ja, det var nog en kombination av allt det där. 1994 hoppade jag fall-
skärm och det var så äckligt att jag fick en blackout. Det tror jag inte 
heller att jag hade gjort om det inte varit för min diagnos. Det var 
it’s now or never. I Australien hoppade jag tio-tolv meter ner i vattnet. 
Det var jättelångt ner, men jag tänkte samma sak där: skulle någonting 
hända så har jag i alla fall fått göra det här. Det var inte kul att leva 
under dödshot, men det fick mig att i vissa situationer göra sådant 
som jag annars aldrig skulle ha vågat.

Du har rest väldigt mycket?
Jag har varit i 82 länder. Jag har alltid varit nyfiken på vad som finns 
runt nästa hörn. Även om man kan resa mycket på internet i dag är 
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det roligt att se sakerna IRL, in real life, och att träffa de här per-
sonerna som du aldrig skulle ha träffat annars. Vad innebär det 
att vara människa? Hur ser ditt liv ut? Hur är det att bo här? Det 
är klart att det har hänt vissa negativa saker, jag har till exempel 
blivit rånad. Jag kanske tål mer än jag tror.

1994 hoppade jag fallskärm och det var 
så äckligt att jag fick en blackout. Det var 
inte kul att leva under dödshot, men det 
fick mig att i vissa situationer göra sådant 
som jag annars aldrig skulle ha vågat.

Jag reser oftast ensam, men inte alltid. Jag är väldigt utåtriktad, 
jag har inga problem med att slänga käft med vem som helst. Jag 
känner mig sällan ensam, förutom om jag hamnar på ett vandrar-
hem där alla sitter försjunkna i Facebook.

Hur mår du nu?
Jag känner inte av någonting av medicineringen. Nuförtiden är 
det en tablett om dagen som gäller. Jag har haft två medicinerings-
uppehåll, så kallade drug holidays. Jag valde det själv för att jag var 
fundersam över effekterna i långa loppet. Då såg man omedelbart 
hur immunförsvaret sjönk ihop. Båda gångerna bytte jag till 
mediciner som var bättre. Numera säger man att man aldrig ska 
göra uppehåll.
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Vad har du för perspektiv på livet framöver?
Först trodde jag att jag inte ens skulle bli 30. I dag hoppas jag att jag 
ska bli riktigt gammal. Men det ska vara gott att leva också. Eftersom 
jag inte haft familj och barn går jag och oroar mig för att bli ensam. 
Annars har jag inte grubblat så mycket över åldrandet än. Successiva 
förändringar är svåra att se. Ibland tänker jag att jag behöver gå ner  
i vikt och i nästa stund tänker jag att det inte är så farligt ändå.

Jag tycker att ordet smittad är ganska stigmatiserande, så jag 
brukar tala om oss som folk som lever med hiv eller är hivpositiva. 
Många tänker sig att smitta är någonting som kommer genom luften, 
som en förkylning. Vi är väldigt lite smittsamma i dag, nästan inte 
alls. Risken är försumbar.

Kan man ställa speciella krav på vården och hemtjänsten  
om man är hivpositiv?
Tidigare fanns det speciella hivteam i Göteborg, men de försvann i 
början på 2000-talet. Medicinerna hade blivit så effektiva att folk 
inte gick och dog längre. Jag kan sakna omtänksamheten från den 
tiden, det fanns ett gästhem och volontärer och man kunde sitta och 
snacka. När bromsmedicinerna kom försvann det där gästhemmet. 
Skulle man nu hädanefter leva ett långt liv som alla andra försvann 
man i mängden.

Det bästa är om allmänkunskapen ökar. På vissa ställen inom 
sjukvården skulle de behöva googla lite. Ibland kan jag bli förvånad 
över den okunskap som finns. Många yngre bekymrar sig inte 
över huvud taget. De inom vården som var med på 80-talet ser 
betydligt allvarligare på det här än de som är under 30 år, oavsett 
vilket yrke de har.





Beskedet 
tog jag rätt lugnt, 

faktiskt

g e r t - a r n e ,  6 0 + 
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  2 0 1 3
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Jag köpte min första häst när jag var i 18-årsåldern. Honom behöll 
jag hela hans trettioåriga liv. Min första hund köpte jag redan när 
jag började jobba, då var jag 16 år. Sedan har jag i princip alltid 
haft hund: pudel, schäfer, gråhund, jack russell.

Vi var hästälskare i familjen. Jag var minst och min far satte 
upp mig på hästryggen när jag var åtta år. Han jobbade på 
Jägersro, inom travet. Där fanns galopp också och jag fick sitta på 
en derbyvinnare som hette Orm, och sedan var det klippt. När 
min första häst dog slutade jag med hästar, men hundar kan jag 
inte leva utan. Hur många katter jag har tagit hand om, det vete 
hundan, men det är många. De har fått ett bra liv hos mig.

Jag har alltid varit liten och smal och när jag var jockey vägde 
jag 48 kilo. Man får hålla i gång så att man orkar. Det gäller att 
kunna stå i den där ruschen. Det går ju rätt fort. Det är tretusen 
meter och låren ska hänga med. Jag tävlade på Jägersro och i  
Danmark och lite över allt. Dagen var aldrig slut förrän vid 
tiotiden på kvällen, efter jobbet skulle man hem och rida hästar. 
Men det orkade man, då var man ju ung.

Nu har jag skaffat lägenhet, men dessförinnan bodde jag hos 
min bror i ett hus på landet. Han är gift med en asiat, en filippinare 
som vill bestämma allting. De träffades på nätet. Han ger min 
bror direktiv om vad han får och inte får göra. Min bror gör allt 
som han säger. Han får inte prata med mig, för då blir den här 
killen svartsjuk och tycker att jag tar för mycket tid från dem. 
Han är bara 25 år och min bror är 63. Det blir lite far och son-
relation, kan jag tycka.

Min bror och jag köpte det där huset tillsammans för fjorton 
år sedan. Men så småningom skulle filippinaren komma till Sverige 
och då ville jag inte bo kvar. Huset ligger mitt ute i skogen. 
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Hade jag vetat det jag vet i dag hade jag nog aldrig flyttat från 
Malmö. Lägenheten jag lämnade där hade jag bott i i tjugosju 
år. Det var rena tryggheten. Mitt hem var min borg. Men den 
lägenheten kan jag ju inte få tillbaka.

I Malmö jobbade jag som sjuksköterska. De sista åren var jag 
på ett sjukhem för äldre. Där trivdes jag bra. Sedan tyckte jag 
att det blev för långt att köra från landet, så jag började jobba på 
natten på ett ställe som låg närmare. Sedan blev jag sjuk, då kom 
det här eländet.

Jag fick hivbeskedet när jag hade fått min hjärtinfarkt. Jag 
hade varit hos urologen; jag har en kronisk inflammation i 
urinblåsan som gör att jag inte kan kissa på egen hand. Jag gick 
med katet länge, men så hamnade jag hos en läkare som ändrade 
på hela systemet. Nu har jag en slang som går direkt till njuren, 
så kallad nefrostomi. Det har gjort att jag kan sova om nät-
terna. Tidigare hade jag haft värk tjugofyra timmar om dygnet 
i två års tid.

Tanken var att jag skulle gå på sex behandlingar för den här 
inflammationen. När jag fick den tredje blev jag så fruktansvärt 
dålig att jag kollapsade. Medan jag låg på akuten fick jag min 
infarkt. Sedan minns jag ingenting. Efteråt fick jag beskedet 
att jag hade hiv. När jag kom hem från sjukhuset förstod jag 
att en nära anhörig hade fått reda på min hivstatus innan jag 
själv blev informerad. Det här satte i gång en hel del spekula-
tioner och rykten.

Jag tror att jag har fått det genom en annan kille från Filippi-
nerna. Min bror presenterade mig för honom. Vi hade kontakt på 
nätet. Det handlade om att jag skulle hjälpa honom att komma till 
Sverige och få uppehållstillstånd här. Ja, det kunde jag ju göra för 
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jag har inget emot invandrare. De enda jag tycker illa om är terrorister 
och kriminella. Att man gifter sig med invandrare och försöker få hit 
folk, så har det nästan alltid varit. Jag vet en dansk som är gift med en 
filippinska. Det är samma sak där, han har hittat henne på nätet. Det 
tycker jag inte är något konstigt.

Hur som helst kom det kärlek med i bilden. Det är som jag säger, 
åldern har ingen betydelse bara kärleken finns där. Jag var 
63 år. Vi gifte oss i en kyrka utanför Malmö 2013.

Först var allting bra, men sedan lärde man känna människan mer 
och mer. När man är gift använder man ju inte kondom, men jag visste 
inte exakt vilken sorts liv han hade levt tidigare. På sjukhuset konsta-
terade de att han hade gett mig hiv. Sedan träffade han en annan och 
då ville jag skilja mig.

På 70-talet bodde jag ihop med en tjej och vi hade en gård vid 
havet. Förutom hästarna hade vi grisar och hundar och katter och 
getter och får. Vi skötte allt tillsammans. Hon jobbade på ett äldre-
boende i Lund och jag jobbade i Malmö. Det gjorde vi i åtta år när  
vi var unga. Sedan skilde vi oss. Vi hade inga barn.

Då började jag märka att jag gillade killar. Det kändes mer rätt på 
något sätt. Jag har haft två längre förhållanden. En av dem kom från 
Iran, men han gifte sig senare med en kvinna från samma land. Det 
var ett äktenskap där familjerna hade gjort upp.

Sedan dess har jag bott ensam. Jag har levt med mina djur. De har 
varit min familj. Vi tog hand om morsan, min bror och jag. Vi bodde 
på samma gata och skötte om henne. Vi hyrde stugor ihop på somrarna. 
Sedan blev det så att vi köpte det där huset på landet och då kunde vi 
lika gärna bo där alla tre. Vi var tajta. Morsan bodde där med oss tills 
hon dog 95 år gammal. Då hade det börjat bli splittring mellan min 
bror och mig på grund av killen som han hade hittat i Asien.
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Jag har aldrig levt något uteliv. Man kan räkna på ena han-
dens fingrar de gånger jag gick på gaydisco. Jag tog aldrig med 
mig någon hem.

Hemma var vi fyra bröder. Jag och brorsan som jag delade 
huset med har alltid stått nära varandra. Vi har rest mycket utom-
lands. Det var samma sak med honom, han var tidigare sambo 
med en tjej och de fick en dotter. Sedan hamnade vi i den här 
situationen och nu stämmer inte kemin längre. Nu får jag försöka 
leva mitt eget liv.

Hivbeskedet tog jag rätt lugnt, faktiskt. Som sjuksköterska vet 
jag att hiv inte är som det var förr. Jag blev inte så rädd, men det 
är en kronisk historia och den går inte att behandla. Det gäller 
bara att bromsa. Men den asiatiske killen höll på att falla ihop. 
Han hade gått med det ett tag. Jag hjälpte honom med läkare och 
nu mår han bra på sitt sätt.

Mitt liv har varit bra, tycker jag. Jag har varit sjukvårdsofficer 
i det militära och så har jag varit med i hemvärnet. Jag följde med 
min farsa till hästarna när jag hade lärt mig gå. Min morsa bodde 
i samma lägenhet i sextio år, men när min bror och jag köpte 
huset följde hon med. Där trivdes hon. Vi byggde ut och gjorde 
varsitt sovrum och ett stort vardagsrum. 

Innan vi bosatte oss där permanent hade vi det som sommar-
stuga. Sedan började jag känna mig utanför i huset, och det tyckte 
jag inte om. Mina kompisar ville inte komma dit efter att min 
bror hade träffat filippinaren. Han borde visa mer tacksamhet 
över att min bror har hjälpt honom till Sverige.

Vi var bara gifta några månader, den andre filippinske killen 
och jag. Jag fick reda på att han hade varit prostituerad i sitt 
hemland. Nu har han ändrat sig totalt, han är transvestit och har 
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opererat in bröst. Jag tror inte att jag skulle kunna älska honom i 
dag som jag gjorde då. Samtidigt är det en lättnad. Nu är jag fri att 
göra som jag vill utan att vara beroende av någon.

Jag var i Filippinerna en gång och hälsade på honom. Det ångrar 
jag inte för det var en resa för livet. Det är ett paradisland. Hans 
pappa var fiskare och hade egen båt. De ägde ett hus där vi bodde. 
Men de har inte samma möjligheter som vi. De har inga hivmediciner. 
Är du fattig får du gå hem igen tills du drar ditt sista andetag. Du får 
ingen hjälp.

Jag har aldrig levt något uteliv. 
Man kan räkna på ena handens fingrar  
de gånger jag gick på gaydisco.  
Jag tog aldrig med mig någon hem.

Den som har drabbats av hiv ska inte behöva känna sig smutsig. Jag 
har själv vårdat människor som haft aids. De led nog mycket innan 
de fick sluta sina liv. De blev ensamma också. Det var skammens 
sjukdom. De behandlades som avfall och lades i svarta säckar.

Man får försöka vänja sig vid att många människor har en dålig 
inställning till folk med sjukdomar. Folk verkar mer rädda för 
hiv än för hepatit C, som ju är mer smittsam. Jag märkte när jag 
jobbade på sjukhuset att det fanns personal som inte ville gå in till 
dem med hiv, men det har blivit mycket bättre sedan dess eftersom 
folk har lärt sig.





I hans väska 
hittade jag en liten 

anteckningsbok

k v i n n a ,  7 0 + 
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  2 0 0 7
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Min man gick bort i samband med att han fick sin hivdiagnos.  
Då tog de prov på mig som visade att jag också var positiv. Det var 
väldigt dramatiskt allting. Det gick fort. Han hade visat tecken på 
att inte må bra, men han bekände aldrig någonsin att han visste 
vad det var. Jag fick mitt besked fjorton dagar efter att han fick sitt 
provsvar, och sedan levde han bara knappt en och en halv månad 
innan han gick bort.

Det var så oväntat. Andra kanske kan tycka att det var naivt av 
mig, men när jag frågar bekanta och barn var det ingen som visste 
något. Om det hade varit uppenbart borde någon ha sagt eller tyckt 
någonting. På vårdcentralen gav de honom hostmedicin. Senare  
satt jag en hel natt med honom på sjukhuset och då sa de att det  
var lunginflammation.

När inte ens läkarna drar några slutsatser, hur ska jag då  
kunna veta?

Eftersom min man jobbade på distans kunde han ha ett liv vid 
sidan om, som jag inte visste något om. Han lyckades också dölja hur 
dålig han faktiskt var. När han slutligen kom in på ett mindre sjuk-
hus konstaterade de ganska snabbt att han hade en tumör i halsen, 
och så upptäckte de hans hiv.

Vet du hur han blev smittad?
Nej. Fast jag förstår ju att han har varit ihop med män. Jag hittade 
anteckningar. Hans första reaktion när läkaren berättade för honom 
att det här inte var vad de trodde, utan att alla indikationer tydde 
på hiv, var att inte säga någonting. Jag sa direkt: ”Nej, det kan det 
inte vara, för jag är inte sjuk.” Jag visste ingenting. ”Det måste vara 
fel”, sa jag. De tittade bara lite överseende på mig. När läkaren 
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hade gått sa min man: ”Nu måste jag se till att krya på mig så 
att jag kan komma hem och avsluta mina affärer.” Det var det 
enda han sa om alltihop. Att avsluta affärerna handlade ju om att 
gömma undan saker.

Vad var det du sedan hittade där hemma?
När min man lades in hade han med sig en väska med smågrejer, 
telefon och plånbok och lite kläder. När han flyttades till ett annat 
sjukhus stod personalen en dag runt hans säng och jag hörde hur 
dåligt han andades. På kvällen undrade jag om jag verkligen 
skulle åka hem när han var så illa däran. ”Du får inte stanna här”, 
sa de, ”för det orkar du inte.” Av oron hade jag minskat tio kilo på 
en månad. Klockan tio ringde de och sa att han blivit jättedålig.  
Så jag åkte tillbaks och hade med mig två av barnen. Vi satt där 
halva natten. Han var trött och ville inte prata.

När det hade gått några veckor efter hans bortgång tänkte jag 
att det var bäst att hämta ut hans saker som hade förvarats i ett 
förråd. I hans väska hittade jag en liten anteckningsbok med tele-
fonnummer – och det var Leatherboy86 och så vidare. Jag trodde 
att jag skulle ramla baklänges. Då tappade jag andan totalt. Då gick 
rullgardinen ner fullständigt.

Jag satt bara och skakade. Det här var faktiskt det mest dramatiska 
av allt. Att hitta den där boken var förskräckligt. Det var värre än att 
han gick bort. Det var så oväntat att jag inte ville tro på det. Jag ringde 
till en gammal väninna och jag darrade på rösten – jag kan fortfarande 
känna att jag darrar nu när jag berättar om det – och frågade henne 
vad hon trodde. Hon sa: ”Det måste vara som du tror, du behöver inte 
tveka. Det är ingen idé att lura sig själv.”
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Fanns det någon i er omgivning som kunde ha känt till det?
Nej. Alla var lika oförstående. Han var inte någon gaytyp.

Hur länge var ni gifta?
I fyrtio år. Det firade vi när han låg i respirator.

Man lever ett halvt liv med en människa som man tror att man 
känner och så vet man ingenting. Det är fortfarande lika otroligt. 
Den första tiden var det också nästan skrattretande att jag hade  
hiv, jag som hade haft en enda man i hela mitt liv. Jag hade hiv! 
Det var så osannolikt, livet var inte rättvist. Men efter ett tag 
kom jag fram till det här: jag är ju frisk och det har visat sig att 
jag klarar det.

Min man kunde jobba med vad som helst. Han var egentligen 
lite gränslös. Det kanske är svaret på det hela. Det fanns inga hinder, 
han kunde göra allt. Det var väl därför han var en spännande kille. 
Ingenting var svårt. Han var 18 år och jag 19 när vi träffades.

Vad har du arbetat med?
Först var jag sekreterare, sedan jag gick över till ekonomi.  
Jag jobbade nästan till 65 års ålder.

Började du medicinera direkt efter hivbeskedet?
Nej. Läkaren förklarade att när man är nysmittad, och om det  
inte är akut, bör patienten få vänja sig vid sin hiv innan man börjar 
med medicineringen. Han gav mig ett halvår och sedan sa han  
att det var dags.
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Jag har sällan varit sjuk, men ett drygt år innan min man gick 
bort blev jag väldigt matt och hängig. Vad som var intressant var 
att när jag ringde till jobbet, frågade de om jag hade bältros. Och 
bältros är nästan släkt med hiv. Så förmodligen hade jag fått det då.

När kan din man ha fått hiv?
Det är bara gissningar, men jag tror att jag vet. Det måste ha varit 
runt 1995 någon gång. Då var han sjuk och hemma vid ett 
tillfälle. Det har jag tänkt på först efteråt. Det var inte ofta jag  
såg honom nedbäddad.

Hur tog era barn det här?
Två av dem vill inte prata om det. Det är jag som blir straffad. Jag 
får inte passa barnbarnen och när de kom till sommarstugan i 
somras fick de inte sova över. Det som räddat mig är mina vänner 
och att jag har normal kontakt med ett av mina barn.

Ni måste väl tidigare ha framstått som en väldigt vanlig 
familj?
Ja, det trodde jag! Vi åkte till fjällen varje år med en annan familj 
som hade jämnåriga barn. Vi var tre familjer som köpte ett vinter-
hus ihop. Vi var alltid i farten med saker och ting och vi byggde 
och fixade. Sedan ställdes allt på sin spets. Men jag är fantastiskt 
tacksam över att det har gått så bra att leva själv. Jag är med i ett 
vandrargäng och vi gör så mycket roligt ihop. En av mina vänner sa: 
”Du har ju fått en ny familj med alla dessa tjejer!”
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Hur funderar du kring att bli äldre med hiv? 
Man tänker ju mycket på hur man kommer att bli bemött om 
man hamnar på vårdhem eller liknande, hur personalen kommer 
att vara. Om man vårdas hemma vill det till att den personal som 
kommer också är välutbildad. Där finns det ingen som kan skälla 
på dem om de inte kan. Men just nu mår jag fantastiskt bra.

Det är bara det att du bär på en dramatisk historia …
Ja, och jag kan fortfarande gråta inombords när jag tänker på det. 
Samtidigt är jag väldigt tacksam över att jag klarade det. Ibland 
läser man om folk som inte kan ta sig ur det när någon närstående 
dör. I början när folk sa saker om min man som jag inte kände 
till, fick jag nästan ångest.

Det var väldigt dramatiskt allting. Det 
gick fort. Han hade visat tecken på att 
han inte mådde bra, men han bekände 
aldrig någonsin att han visste vad det var.

Folk kunde också fråga: ”Är du inte arg?” Nej, det tänker jag inte 
vara. Herregud, vad mycket roligt vi hade och vilka fina barn 
jag har fått. Då mår jag bra. Det där andra, det klarar jag inte. 
Jag tycker att det skulle vara lite jobbigt att träffa en ny karl och 
behöva säga att jag har hiv. Nej, då struntar jag hellre i det.
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sonen berättar

Det är klart att det var chockartat att mamma hade fått hiv, men det 
drunknade på något vis i helheten i samband med pappas död och allt  
som hängde ihop med den. Det hela kom som en blixt från en klar  
himmel. Vi var lyckligt ovetande allihop. Pappa hade varit sjuk i ett  
halvår, men det var ingen som kopplade ihop detta med något annat.

Den närmaste tiden efteråt fick vi förstås ta hand om mamma.  
Eftersom jag bodde närmast och inte hade egen familj blev det naturligt  
att det var jag som fick dra en ganska stor del av lasset.

Hur uppfattade du att hon mådde?
Hon var väldigt deprimerad och kränkt. Det tog åtminstone ett halvår, 
kanske ett år, innan det vände. Omständigheterna tog hårt på henne  
och det var inte lätt att plötsligt bli ensam på det viset.

Men tiden gick och så småningom återgick tillvaron till det normala. 
Mamma började arbeta och träffade nya människor. Hon fick också en inne  -
boende av en slump; det var en avlägsen bekant som inte hade någonstans 
att bo och när han flyttade in blev det väldigt positivt. Han visste inte  
någonting om det som hänt och därför kunde de prata om lite andra saker.

Var du orolig i det tidiga skedet?
Det var man väl lite grann. Man undrade vart det skulle barka hän.  
Det var ju jobbigt för mig också och det blev dubbelt så jobbigt eftersom  
det var så jobbigt för henne. Det var ett tufft år, det var det.
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Hur mår hon i dag?
Hon mår fint och har ett bra socialt umgänge. Det har hon haft i 
många år nu. Efter ett år ungefär flyttade hon till en annan stad 
med sitt arbete och det kändes som att det vände där någonstans.

Hur påverkas hon av hiv?
Inte alls. Inte på annat sätt än att hon är inne på kontroll ibland. 
Jag har faktiskt inte tänkt på det på många år. Det har blivit så 
naturligt genom att medicinen fungerar så bra att man inte smittar. 
Det är väldigt avdramatiserat för min del.

Vad visste du om hiv när allt det här hände?
Absolut inte mer än sådant som man hade sett på tv, där det fram-
ställdes i helt annan dager. Jag visste inte hur bromsmedicinerna 
fungerade. Att folk lever längre med dem visste man ju, men inte 
att man inte kunde smitta andra. Det var nytt för mig.

Pratar ni någonting i familjen om det som hände?
Vi har nog lagt det bakom oss, dels för att det är svårt att prata om 
det och dels för att jag inte har något behov av att älta det. Det var 
jobbigt som det var och det skulle inte hjälpa mig ett dugg att hålla 
på och prata om det. Jag är bara glad för att det har blivit så bra 
som det har blivit.

Mina syskon har nog också lagt det mesta bakom sig, även om det 
inte är lika avdramatiserat för dem på grund av att de har barn. Jag 
tror att de upplever hiv mycket mer som ett hot än vad jag gjorde.
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Har du några funderingar kring hur det ska bli när 
din mamma blir äldre och kanske behöver mer hjälp?
Man bävar så klart lite för den dagen. Man hoppas att hon för 
evigt ska vara lika pigg och alert som hon är i dag, men det förstår 
man ju att så kommer det inte att vara. Men, nej, jag har nog inte 
riktigt landat i hur det kommer att bli framöver.





Jag var rätt 
snygg i den 

åldern

e r i k , 5 0 +  
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  1 9 9 3
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Jag har sjukersättning, men min man jobbar heltid. Han fick sin 
diagnos för bara ett år sedan. Då hade han gått med det ganska 
länge så han var rätt dålig vid det laget. Vi har varit gifta sedan 
2002. Vi träffades på hans födelsedag och några veckor senare 
flyttade han hem till mig.

För sju år sedan fick jag hivmediciner som när de kombinerades 
gjorde att jag fick lipodystrofi. Det innebar att fettet omfördelades 
i kroppen så att det mesta av underhudsfettet försvann och lade 
sig på magen i stället. Jag har gått igenom alla möjliga tester för 
hormonstörningar och annat och min kiropraktor säger att jag 
måste se till att få bukt med det här, för övervikten på framsidan 
påverkar min rygg och hållning och allting. Det har gjort mig lite 
desperat eftersom processen fortsätter.

För min del blev det liksom aldrig riktigt av med någonting i 
tillvaron. När jag var ung hade jag tillfälliga jobb, på slakteri och 
på Djurgårdsfärjorna. Jag reste till Indien och Sri Lanka och var 
borta halvårsvis. Jag tänkte att jag skulle bli industridesigner och 
gick på folkhögskola, men när jag sedan inte kom in på Konstfack 
direkt brydde jag mig inte om att söka fler gånger. Ett tag jobbade 
jag på rekvisitaavdelningen på Dramaten. Sedan höll jag på med 
telefonförsäljning. Så ringde Jon Voss och frågade om jag ville 
vara med och starta tidningen QX. Där jobbade jag några år med 
distribution och annonsförsäljning.

Min mamma dog tidigt. Hon lämnade efter sig lite pengar och 
då förverkligade jag barndomsdrömmen att åka till Australien. 
Man kunde ju inte missa att ta vägen förbi San Francisco! Det 
här var 1998–99. Där skulle jag bo hos en gammal pojkvän, men 
han jobbade hela tiden och jag gick mest omkring och tänkte 
på min mamma.
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När fick du besked om att du hade hiv?
Det måste ha varit 1993. Att få beskedet kändes nästan oundvikligt. 
Det var så vanligt i kretsarna där jag umgicks. Samtidigt var det då 
fortfarande en dödsdom. Så jag blev nog ganska chockad, men jag 
bestämde mig ganska snabbt för att det här inte var någonting som 
skulle få ta död på mig. Säkert var det ett slags skydd mot insikten  
om hur allvarligt det var. 

I stället fick sorglösheten härja fritt. Man levde för dagen, brydde 
sig inte så mycket om framtiden. Man var ute och festade och 
hade många partners. I de flesta fallen hade man kondom, men om 
det var någon som man visste redan var smittad var det vanligt att 
man inte använde det. Det var så reglerna såg ut mellan dem som 
var hivpositiva. 

När fick du hiv?
Jag hade varit ihop med en kille som var egen företagare och aldrig 
kunde tacka nej till jobb. Jag kände mig åsidosatt och vi gjorde slut, 
men då hade han köpt biljetter till Málaga i födelsedagspresent till 
mig. Det ville man ju inte missa, så vi försökte hålla sams. Någon 
blöt kväll där nere träffade vi en kille som vi skulle ha sex med 
tillsammans. Det var trevligt, men han hade så trång förhud att 
den gick sönder – och då var det redan för sent. På det sättet blev vi 
båda smittade.

Två veckor senare fick jag något som påminde om influensa och 
testade mig. Jag hann nog inte smitta några andra. Till en början hade 
jag ingen medicin. Senare kom alla olika preparat som man har gått 
igenom. Det blev biverkningar av olika slag; illamående, dålig mage. Jag 
var aldrig på väg mot aids, men man blev sänkt av medicinerna i stället.
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Det har varit biverkningar hela tiden och ovanpå det kom den 
här lipodystrofihistorien. Läkaren var jätteglad att virusnivåerna 
var låga medan jag började bli förtvivlad för att jag höll på att bli 
missbildad. Jag hade också blivit resistent mot vissa mediciner. Det 
gick så långt att jag bestämde mig för att sluta med dem som gjorde 
mig deformerad. Det var ett tungt beslut. Det var på något sätt som 
att begå självmord.

Var du vältränad tidigare?
Ja, jag tränade mycket. Det gör jag inte längre, jag har tröttnat  
på det. Kiropraktorn säger att jag behöver bygga upp musklerna,  
men det känns meningslöst på något sätt. Det är därför jag går hos  
en kurator, för att få någon sorts motivation.

Hela min självbild är ju på sätt och vis krossad. Jag har inte haft 
sex särskilt många gånger de senaste åren. Jag vill inte utsätta någon 
för att komma nära mig fysiskt. Jag äcklas av mig själv när jag ser 
mig i spegeln.

Något år vann jag Mr Baltic Battle som den snyggaste läderbögen 
i stan. En tjejkompis på QX sa att hon hade hört att jag vunnit titeln 
som världens vackraste man! Så det här är en ganska stor förändring. 
I och med att fettet hamnade som bukfett började jag få problem 
med andningen. Jag gick och kollade EKG. De fick göra en akut 
hjärtoperation och då visade det sig att ett kärl var helt igentäppt  
och de andra fick de sätta stentar i för att klara mig över huvud taget.

Jag har fått en massa andra komplikationer också, som KOL av 
graden 2,5 på en skala upp till 4. Det var en följd av emfysem. Nu  
har jag fått nya astmasprejer så det känns lite bättre. Förr om åren 
rökte jag, men slutade för några år sedan.
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Hur växte du upp?
Tillsammans med min mamma; det var bara hon och jag. Min 
pappa höll sig undan och vägrade betala underhåll. När jag var 
tolv år flyttade vi in till centrala Stockholm, till Kungsholmen. 
Det var där jag fick de första sexuella erfarenheterna. Jag hade en 
tjejkompis och vi skulle försöka ha sex, men det var inte alls något 
kul. Sedan fick jag höra på skolan att de raggade i Kronobergs-
parken på kvällarna, så då smög jag dit och klättrade upp i något 
träd och satt och tittade på det som försiggick i buskarna. Mörka 
skuggor som rörde sig. Det var jättespännande.

Jag bestämde mig ganska snabbt för att 
det här inte var någonting som skulle få ta 
död på mig. Säkert var det ett slags skydd 
mot insikten om hur allvarligt det var.  
I stället fick sorglösheten härja fritt.

Jag och mina bästa kompisar höll på med akvarier och sådant. Jag 
var störst och längst i klassen så det var aldrig någon som försökte 
reta mig. Sedan flyttade Mats in på andra sidan gården. Han var 
jätterolig och jobbade som kostymritare. Han var så där jätteflamsig 
och ute och festade mycket och han introducerade en massa ny 
musik. Det var mycket som hände.

Mamma hade fått smak för amerikanska flottister när hon 
var på Mallorca, så hon kom hem och spelade Marvin Gaye och 
Dorothy Moore. Soulmusik, det var det jag lyssnade på hemma. 
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Hos Mats lyssnade jag mycket på David Bowie. Jag har fortfarande 
ett stort musikintresse och sjunger i en gaykör, när lungorna tillåter.

Jag var rätt snygg i den där åldern. Och så var jag sosse. Jag har 
kvar rätt mycket av de värderingarna. Då var det 70-tal och man 
skulle ha rättigheter och jämställdhet. På högstadiet startade vi en 
SSU-förening, fast det var nog mest för att vi skulle kunna ha roliga 
möten med klasskompisarna.

Hur ser du på framtiden?
Vi som bott i Stockholm har varit privilegierade som kunnat ha 
samma läkare från första början. Vi har vant oss vid att kunna 
gå dit så fort det är någonting. Nu tror jag att de försöker få nya 
patienter att hålla sig till vårdcentralen för allt som inte har med 
hivbehandlingen att göra.

Vi vet ju fortfarande inte riktigt hur olika mediciner korsverkar 
med varandra. Vi har varit försökskaniner. Egentligen har jag inte 
tänkt så mycket på hur jag skulle vilja ha det framöver. Häromåret 
blev jag plötsligt förvånad över att det snart är 2020 – jag hade inte 
räknat med att leva så länge.
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När vi blir äldre vill jag inte hamna i den situationen att jag blir 
jättestressad över att vara den ende som kan ta hand om min man, och 
han vill inte heller hamna i motsvarande situation. Man kan behöva 
ganska mycket stöd. Jag tror nog att jag bara kommer att ramla ihop 
en dag. Jag kan känna mig som en glasman, som om jag vore gjord 
av glas och när som helst kan stötas till och krossas. Jag känner mig 
mycket skör. Jag har slutat gå ut, slutat ha sex, i princip slutat träffa 
folk. Jag försöker förstå hur jag hamnade i den här livssituationen.

Får du någon hjälp med det?
Det känns bra att prata med kuratorn. Det är två steg framåt och 
ett steg bakåt. Jag är kanske lite uppgiven. Det pendlar. Till vardags 
tycker jag att det fungerar ganska bra, man har vant sig vid att man 
inte orkar gå i backar så mycket.

Men man vill ju känna att man har någon betydelse. Det är väl 
så för alla som blir äldre och slutar sina jobb och blir sittande någon-
stans. När man har en partner är det inte så påtagligt, men skulle det 
hända honom någonting skulle det bli väldigt tråkigt. Då blir man en 
sådan där hundgubbe. Matar fåglarna i parken gör jag redan. Om jag 
hamnar på ett hem skulle jag nog tycka att det var en fördel om det 
var ett hem för homosexuella.

Faktum är att det tog några år innan jag berättade det för min 
mamma. Man måste ju tänka på reaktionerna. Jag kommer inte ihåg 
att det ledde till någon större dramatik utöver att hon tyckte att det 
var så hemskt att ett barn skulle kunna dö före sina föräldrar. Men 
hon lyckades få cancer redan när hon var 59 år, så hon slapp vara med 
om det i alla fall. Kanske överlever jag min 60-årsdag och blir äldre än 
vad hon blev. Jag är 55 nu.





Egentligen 
ville jag bli 

dansbands - 
sångare

k e n t h ,  7 0 +  
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  2 0 1 2
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Jag har varit sjuk i cancer en längre tid och jag tror att det är en 
följdsjukdom som jag har fått av hiv. Men jag är opererad och allt 
är borttaget.

Jag är rätt aktiv och med i två olika amatörteatergrupper. I den 
ena står jag för instuderingen av musiken till en resa byggd på 
melodier från början av 1900-talet och fram till i dag. Det är kul, 
men jag kan också bli rätt irriterad ibland. Det är för många som 
vill vara med och bestämma. Jag vill hellre ha ett färdigt manus och 
en regissör som talar om vad jag ska göra. Fast när jag har jobbat i 
skolan och satt upp musikaler med ungarna har de förstås fått vara 
med och bestämma roller och annat.

En gång i tiden gick jag på yrkesskola och utbildade mig till 
dekoratör, vilket jag aldrig blev. I stället blev jag kartritare och satt 
på byggnadskontoret i Simrishamn i tio år och vantrivdes. Jag ville 
hellre sjunga och dansa. Egentligen ville jag bli dansbandssångare, 
men det vågade jag inte på den tiden, på 70-talet.

Så fick jag en dag se en annons om att man kunde söka till 
musiklinjen på Svalövs folkhögskola. Jag kom in och där mötte jag 
en helt annan stil än vad jag var van vid. Jag brukade ju dansa till 
dansband och hade vänner som tog en drink eller två. På skolan var 
det flummigt och det luktade hasch. Samtidigt var det jag gjorde så 
fruktansvärt kul att det vägde upp det hela.

Efteråt sökte jag till Musikhögskolans rytmiklinje, där jag också 
fick en vanlig musiklärarexamen. Senare har jag använt mycket rytmik 
i min undervisning, för det är bra att ungarna får röra på sig. I Lomma 
fick jag en musiksal utan stolar, med fri golvyta. Jag var mest på låg- 
och mellanstadiet och vi dansade och höll på med olika rörelser. 

I början på 2000-talet började jag trappa ner. Min hjärna fun-
kade inte som den skulle. Jag kunde sitta med mina kompisar och 
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plötsligt pratade jag rakt ut i luften om någonting helt annat.  
Jag kände mig trött och orkade inget. Det slutade med att fyra  
månader av mitt liv försvann, jag kunde inte komma ihåg någonting 
mellan november 2011 och februari 2012. Jag åt nästan ingenting. 
Jag trodde att döden stod och väntade på mig.

Det visade sig då att jag hade en väldig massa virus på min hjärna. 
Jag hamnade på infektionskliniken och låg där en vecka utan att 
minnas någonting av det. Sedan vaknade jag upp på ett vårdhem.  
De berättade för mig att jag hade hiv. Min första tanke var att jag inte 
ville leva. Jag kände mig snuskig och pestsmittad. Det var så hemskt.

På vårdhemmet placerades jag bland senildementa. På nätterna 
hörde man folk som skrek och hade dödsångest. Jag kan inte förstå 
att jag hamnade där när jag hade fått en hivdiagnos. Jag borde vara 
någon annanstans. Personalen på vårdhemmet pratade aldrig med 
mig. De frågade bara om jag hade duschat.

Jag tror att jag har haft hiv väldigt länge. Det finns tre män som 
jag har umgåtts med på det sättet sedan 1984. Jag vet att en av dem 
är död, den andre har jag träffat och den tredje har flyttat och honom 
vet jag ingenting om.

Jag har alltid levt ensam. Jag har bara varit sambo med min katt. 
Jag har levt fel liv. Jag låtsades att jag var någon annan.

Jag har haft förmånen att vara dansant. I Simrishamn gick jag ut 
med kompisarna som inte var några gaymänniskor. När vi var ute  
och dansade var det med tjejer. Jag har aldrig dansat med en kille.  
Det vill jag inte. Så man är lite kluven …

Mitt liv började när jag var 55 år, det var då jag blev Kenth  
Fredriksson. Då berättade jag för min rektor att jag var gay. Jag 
 klarade inte längre av att gå till jobbet. Jag mådde så dåligt av att 
låtsas. Det hade jag gjort i många år.
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Jag ville inte vara gay, så jag erkände inte det för mig själv. 
Egentligen vill jag inte vara det nu heller, men jag har accepterat 
det. Jag skulle hellre vilja vara heterosexuell, men inte för att vara 
gift med en kvinna och ha barn. Det är inte det som det handlar 
om. Jag skulle bara vilja vara lite mer manlig än vad jag är.

Nu vill jag inte sjunka tillbaka utan tänka framåt. Jag är med i 
en grupp där jag får sjunga Povel Ramel-låtar och leda allsång. Jag 
går en runda i parken varje dag. Jag är ute och cyklar och jag målar 
tavlor och små vykort.

Jag är uppvuxen på landet, i en liten by, och jag blev rätt mobbad 
i skolan för att jag lekte med tjejer. Jag kastade boll och hoppade 
hage och rep när killarna spelade fotboll. Ingen ville ha mig i sitt 
lag. Jag blev kallad fröken Fredriksson. De som var lite äldre var 
hemska mot mig.

I tonåren var det tufft. Jag var tillsammans med en tjej i ett och 
ett halvt år. Vi åkte i baksätet på bilar och pussades, men det var 
liksom en täckmantel. Det verkar inte klokt i dag. Jag var ju intres-
serad av hennes killkompis som satt i framsätet. Jag upptäckte det 
här redan i årskurs sex när jag inte ville duscha med killarna.

Jag var över 30 år innan jag hade sex. Det är rätt sent. Jag var 
33 och hade gått ut Musikhögskolan. Då började man leta, och var 
letar man? Jo, i parker. Och hur kul är det?

Det finns folk som säger till mig att jag har haft aids. Nej, det 
har jag inte. Aids är en livsfarlig sjukdom, hiv är en livsfarlig smitta 
som inte har brutit ut i någon sjukdom. Den går att dämpa eftersom 
vi har så bra mediciner. Jag tar bara en tablett om dagen. 2012 tog 
jag sju. Jag har aldrig känt några biverkningar.

Alla människor är inte hivmedvetna i dag. Många ungdomar 
kan säga: ”Vadå, det finns ju bromsmedicin.” Men det är mycket 



167

bättre att du skyddar dig. Jag har varit på föreläsningar och tillställ-
ningar där jag pratat med unga tjejer och frågat dem om de vet hur hiv 
smittar. ”Ja, man kan inte pussas”, sa en av dem helt nyligen. Hon gick 
på gymnasiet. Det verkar fortfarande vara som när jag gick i skolan 
och man fick se människokroppen i genomskärning och sedan var 
det inte mer. 

Jag är uppvuxen på landet, i en liten by,  
och jag blev rätt mobbad i skolan  
för att jag lekte med tjejer.  
Jag kastade boll och hoppade hage  
och rep när killarna spelade fotboll.  
Ingen ville ha mig i sitt lag.

När du blir äldre måste du först och främst bli behandlad som när du 
var yngre. Jag kan tycka att folk på äldreboenden är så inaktiva, de 
sitter bara och glor, de pratar inte med varandra. Det är förfärligt. Jag 
vill aldrig bo på ett ställe där det inte finns några aktiviteter. Jag skulle 
gå under. När jag gick på Musikhögskolan åkte jag och en kompis runt 
en sommar på olika boenden och sjöng och spelade. Sådant har man 
dragit in numera, det anses inte så viktigt.

Om jag vore 20 år nu skulle jag göra det jag gör, och lite till. Jag skulle  
i alla fall prova att vara med i ett dansband. Jag skulle inte smyga. Det är 
det dummaste jag har gjort. Jag älskar att vara i centrum. Det är något  
som jag har tryckt ned i så många år. Men jag blev mer illa bemött innan 
jag berättade. Då fick jag en massa pikar, det slipper jag i dag.





Livet med min 
mans familj  

var hårt

k v i n n a ,  5 0 + 
 f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  i  m i t t e n 

på  1 9 8 0 - t a l e t
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På mitt jobb gör jag lite av varje, men jag vill inte stå i kassan 
eller använda datorn. Det var min födelsedag när jag gick dit och 
frågade om de hade något jag kunde göra. Jag berättade att jag 
hade bott i Sverige i trettioett år och att jag inte hade jobbat på 
åtta år. Jag är född 1963 och pensionär och lite trött, men det är 
väldigt tråkigt att bara vara hemma.

”Kan ni hjälpa mig?” frågade jag. ”Jag kan arabiska, engelska, 
svenska och lite turkiska.” Då fick jag jobba i affären och de visade 
mig vad jag skulle göra. Samma eftermiddag sa jag till mina barn: 
”Nu får ni ta hand om er själva för nu ska jag börja arbeta.” 

Jag hade tänkt studera när jag  
kom till Sverige, men det tillät de inte.  
De tyckte att jag skulle vara hemma  
hela tiden, för jag skulle föda barn  
åt deras pojke.

Jag och min bror kom till Sverige för att gifta oss med varsin släk-
ting. Det var inte något riktigt äktenskap, det var inte meningen 
att det skulle registreras. Så fort jag hade fått uppehållstillstånd 
skulle vi ju skilja oss! Vi skulle gifta oss för att mina föräldrar 
skulle kunna komma hit. Men våra släktingar här sa att jag måste 
betala pengar till dem, annars skulle jag bli tvungen att åka 
tillbaka. Jag visste ingenting om lagarna här. Vi bråkade och 
bråkade. De lät mig inte gå någonstans utan att någon av dem 
följde med och kontrollerade mig.
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Efter att jag hade gift mig med den här släktingen fick jag min 
stora pojke. Min man använde hasch och knark och en dag kom 
polisen och hämtade honom. De tog prover på honom och såg att 
han hade hiv. På den tiden kallade alla det för aids. Han hade fått 
det av en prostituerad flicka i Stockholm. Då skickade de förstås 
efter mig för att jag skulle testas. Jag var också positiv. Det här 
måste ha varit 1983–84.

När jag skulle hämta ut pengar i bankomaten på sjukhuset 
frågade en sjuksköterska som jag träffade där hur jag mådde. Jag 
berättade att jag hade aids och då gick alla som stod i närheten 
snabbt därifrån. Själv visste jag inte vad det var. Jag tänkte att det 
var ungefär som en förkylning.

Min man och mina svärföräldrar var hemska mot mig. Min 
man höll dessutom på med sina droger hela tiden. Vi skilde oss, 
men det var inte heller på riktigt. Jag sa till honom att jag inte ville 
veta av honom, men i vår kultur måste man gå till prästen och ge 
honom pengar för att han ska upplösa äktenskapet. Herregud, jag 
hade ju inga pengar! Om vi hade varit svenskar hade vi kunnat 
skilja oss. Men vi fortsatte att vara gifta, mot min vilja. Vi hade 
kontakt så länge han levde. Han dog för åtta år sedan. 

Fick ni f ler barn?
Jag har två pojkar. De är helt friska. Men livet med min mans familj 
var hårt. Hans föräldrar och min familj kom från olika platser och vi 
hade levt helt olika sorters liv. Nu måste jag bo med dem och det 
klarade jag inte. Min svärmor slog mig hela tiden. Hon var hemsk. 
I tre år bodde vi hemma hos min mans föräldrar. Jag bara grät och 
grät, det fanns ingen som kunde hjälpa mig.
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Vad gjorde du när du fick veta att du var hivpositiv?
Det fanns ingen medicin då. Det var ingenting de kunde 
göra något åt.

Blev du dålig?
Nej. Jag gick ner i vikt, men det kanske berodde på hur jag hade 
det med hans familj. Jag hade tänkt studera när jag kom till Sverige, 
men det tillät de inte. De tyckte att jag skulle vara hemma hela 
tiden, för jag skulle föda barn åt deras pojke. Jag skulle städa åt 
dem och jag skulle göra både det ena och det andra.

Jag stack i väg flera gånger och hade med mig min bebis. I tre 
månader bodde jag hos en kusin. Sedan kom min man och min 
svärfar och hämtade mig. Jag sa åt dem att jag inte ville bo hos 
dem. Min man lovade att han skulle hitta en lägenhet åt mig. 
Jag väntade förgäves på det i flera månader och sedan stack 
jag i väg igen.

Min son och jag bodde på olika ställen. I en av städerna fick vi  
bo hos en familj i sex månader och de ordnade jobb i hemtjänsten 
åt mig och plats på dagis åt min pojke. En dag när jag var ute och 
cyklade fick jag syn på min mans kusin. Han kom i sin bil och 
körde upp vid sidan om mig. Han ropade på mig. ”Herregud, vad 
gör du här?” sa jag. ”Jag vill veta hur det är med dig”, sa han.  
”Jag mår jättebra, gå nu härifrån.”

Dagen efter gick jag till mitt jobb, och när jag kom hem på 
eftermiddagen stod min man och hans kusin och väntade på 
mig. Vi åkte bil i ett par timmar och min man körde mig till sina 
föräldrars lägenhet. Han ville att vår son skulle träffa dem. Han 
hämtade alla mina saker i den andra staden och berättade att han 
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hade sagt upp min lägenhet och meddelat mitt jobb att jag hade 
slutat. Jag ville inte bo hos hans föräldrar, så jag sov över hos hans 
syster i samma trappuppgång. När jag skulle hämta min son på 
morgonen var varken han eller min man där. Av min svärmor fick 
jag höra att han hade sagt att om jag åkte i väg skulle jag inte få 
se min son igen. Så jag stannade ett tag hos hans syster och sedan 
hittade jag en egen lägenhet.

Sedan fick ni ett barn till. Hur kom det sig?
Min man ville egentligen inte ha barn. Jag ville ha ett barn till 
för min pojkes skull. Jag visste att jag var smittad, men jag visste 
inget om hiv på den tiden. Om jag dog skulle min son få leva hela 
livet ensam. Vart skulle han ta vägen? Jag sa till min man att han 
måste hjälpa mig. Min man sa att barnet kunde bli smittat. Jag sa: 
”Det är Gud som bestämmer, inte du.” Så jag blev gravid.

Sedan fick vi tag i en lägenhet tio minuter från hans föräldrar, 
och varje morgon kom de hem till oss och drack kaffe. De var hos 
oss hela tiden. Det var jättejobbigt och till slut orkade jag inte 
längre. Jag tänkte att jag måste flytta någon annanstans. Då hittade 
jag stället där jag bor nu.

Tar du hivmedicin?
Ja, och jag har inte märkt några biverkningar. Läkarna har sagt 
till mig: ”Du är en vanlig människa nu.” Jag har levt med hiv i 
mer än trettio år. Jag är inte orolig, jag tänker inte på framtiden. 
Det är Gud som bestämmer, inte jag.





Jag kände inte 
någon i samma 

situation

r o b e r t ,  5 0 +  
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Hiv är inte min enda diagnos. Det huvudsakliga skälet till att 
jag inte längre står till arbetsmarknadens förfogande är mina 
lungproblem. De är inte hivrelaterade, men kombinationen gör 
situationen svårare. Jag har tidigare jobbat som löneadministratör 
och redovisningsekonom.

2004 fick jag veta att jag hade hiv. Det var väldigt ångestfram-
kallande och jobbigt i kanske fem-sex år. Visst hade det kommit 
fram bra mediciner, men det kändes ändå som om jag var ensam 
om det här. Allt var slut, isoleringen skulle bli väldigt stor. Jag 
kände inte någon i samma situation.

Jag fick reda på det i samband med att jag gick till läkaren med 
andra problem som luftvägsinfektioner och hudutslag. Då ville 
man också göra ett hivtest. Det visade sig positivt, vilket var som 
ett slag i ansiktet. Det där var ju någonting som andra fick. Det 
hände inte mig.

Jag har ingen aning om hur jag fick det. Man kan misstänka 
att jag har gått med det ganska länge. Förmodligen hände det i 
Stockholm i mitten på 90-talet. Jag vet inte vem jag har fått det 
från. Utan min vetskap hade jag det i kroppen när jag flyttade 
ihop med min sambo i Göteborg 1998, men det var först sex år 
senare, flera år efter att vi bröt upp, som jag fick diagnosen. Såvitt 
jag vet är det bra med henne.

Man satte in behandling med en gång. Det var en svår tid i 
början; det blev som ett krig inuti kroppen. Jag har bytt mediciner 
några gånger under de här åren. Den jag började med fick mig 
att må väldigt dåligt med buksmärtor, kräkningar och förstörda 
nätter. Biverkningarna sliter på en när man inte får möjlighet 
att ladda batterierna med sömn. Så småningom hittade man en 
cocktail som fungerade bättre. Nu får jag hantera andra biverk-
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ningar i stället, som matthet, dåsighet och tung andning. Ibland är 
det tyvärr så att man tvingas välja mellan pest och kolera.

Jag har samtidigt svårartad KOL och astma. Min lungkapacitet 
ligger på ungefär tjugo procent, vilket gör att jag gärna tar hissen 
i stället för att gå i trapporna. Det händer att jag svimmar när jag 
hostar. Senare har jag också fått det som är rätt vanligt i de här 
kretsarna, osteoporos. Det är benskörhet, vilket är en följd av min 
medicinering. Så jag har astma, KOL, hiv och osteoporos. Det är 
lite att bita i.

Genom att jag tidigare har varit tävlingsdansare och hållit 
på med dansen sex dagar i veckan blev det mentalt sett en väldig 
omställning när jag helt plötsligt inte kunde göra någonting. Jag 
började med dansen när jag var elva år och slutade 25 år senare. Jag 
dansade på elitnivå och all fritid gick åt.

I femte klass anmälde jag mig till en dansskola och det var 
ganska enkelt i början. Det var lite gammalt och lite foxtrot och 
lite cha-cha. Allt eftersom terminerna gick blev det mer inriktat på 
tävling och det var bara några av oss som fortsatte när det blev lite 
mer avancerat. Jag har aldrig varit förtjust i att prata inför publik, 
men att använda kroppen fungerade bättre. Det var inte lika nervöst 
att dansa när folk tittade på.

Mellan 1972 och 1997 tävlade jag med åtta olika partners. Vi dan-
sade både inom landet och internationellt, bland annat i Blackpool 
där man varje år hade en av världens största tävlingar.

Mina föräldrar tyckte också om att dansa, men det var mest till 
husbehov. Min far sjöng gärna och han var med i en kör, så det där 
lite konstnärliga har nog funnits någonstans.

Själv har jag inte några barn. Det blev inte så. Nu är jag 56 år 
och det börjar bli lite sent. Man vill åtminstone leva ett tag så att 
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man får se barnen växa upp. Nu gäller det att ta hand om sig själv. 
Sedan jag träffat andra med hivdiagnoser har det blivit lättare, 
jag har fått ett kontaktnät och några att utbyta tankar med, som 
förstår vad man pratar om. I och med att behandlingen ändå 
fungerar så pass väl koncentrerar jag mig mer på lungorna. Kan 
man inte andas och syresätta kroppens organ fungerar ingenting.

Men hiv har gjort att det varit lätt att stänga in sig, och det har 
varit knepigt eftersom jag är ganska utåtriktad och gärna skämtar 
och sjunger. Men det har också lett till nya insikter och värde-
ringar. Det handlar om att ta vara på den dag vi har just nu. Man 
saknar inte kon förrän båset är tomt.

Genom att jag har varit tävlingsdansare 
och hållit på med dansen sex dagar i 
veckan blev det mentalt sett en väldig 
omställning när jag helt plötsligt inte 
kunde göra någonting. Jag dansade 
på elitnivå och all fritid gick åt.

Det är väsentligt att trots handikappen försöka aktivera sig och 
röra på sig i den mån man kan. Man känner hur förfallet bromsas 
upp. Det kan vara värt att skaffa sig vissa rutiner. Då kanske det 
gnissliga maskineriet börjar rulla i gång. Går du till ett jobb har 
du en uppgift och då är det lättare att hanka sig fram. Har du 
ingen uppgift kan det bli nattsvart.
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Jag har inte upplevt några problem med omgivningen. Om det 
kommer på tal när man diskuterar hälsa och sjukdomar har jag 
inte svårt att säga att jag lider av en kronisk sjukdom. Någon har 
sagt till mig: ”Jag trodde inte att du var en sån.” Då skrattar jag 
lite. ”Vad menar du med ’en sån’?” ”Jo, men du stämmer inte in 
på en person som har hiv.” Det syns inte alltid på utsidan …

Man ska inte låta det falla i glömska. Sjukdomen finns, den 
är allvarlig. Även om det finns mediciner ska man inte tappa 
respekten för den. Den inkräktar på ens vardagliga liv. Man 
måste ha koll på vad man stoppar i sig, det är ett pysslande att 
planera för allting. Man hålls vid liv på ett artificiellt sätt. Det är 
lite oroväckande att man är ute och trevar och inte riktigt vet hur 
medicinerna påverkar åldrandet.

Om man ska vrida och vända på det hela kan man samtidigt 
säga att man lär sig att värdesätta saker och ting på ett lite annor-
lunda sätt. Förut tog jag så mycket för givet. Det gör jag inte i dag. 
Saker och ting kan drabba vem som helst.



Att tänka på i vården
Deltagare i Äldreprojektet har arbetat med olika checklistor över sådant som 
man bör tänka på inom vård och omsorg. Detta för att öka kunskapen och 
kvalitetssäkra och stärka mötet i vården för personer som lever med hiv. 

Vid diagnos
Erfarenheten visar att det är viktigt att bli uppfångad tidigt efter hiv diagnos. 
Därför är det bra att redan från början informera om stödresurser. Exempel på 
detta kan vara samtal, terapi, stödpersoner samt information om kommande 
vårdbehov. Viktigt är att det görs kontinuerlig uppföljning med jämna intervaller.

” Det behövs mer stöd i samband med hivbeskedet. ” 

” Psykosocialt stöd bör erbjudas den som bär på en hivinfektion. Kanske  
ska en samtalskontakt ingå under det första året efter diagnosen? ”

Vid hivbesked
Det är svårt att ta emot ett positivt besked om hiv, men det är också svårt 
att lämna ett hivbesked. Därför bör det finnas rutiner kring hur man 
lämnar svåra besked. Personal som lämnar besked bör genomgått utbild-
ning för detta.

–  Lämna aldrig ett positivt hivbesked på telefon.
–  Lämna aldrig ett positivt hivbesked dag före en helg.
–   Avsätt tillräckligt med tid för att kunna ta in beskedet,  

ställa frågor och reflektera.

Vid byte av mediciner
Ibland måste behandlingen ändras av olika skäl. Det viktiga är att  
få besked om orsaken och vad skillnaden är. 
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Vid läkarbyte
Många som levt länge med hiv har ofta haft en nära kontakt med sin infektions-
läkare. Läkaren har ibland varit patientens enda kontakt med vården eftersom 
infektionsklinikerna under lång tid tagit hand om alla hälsoproblem. Så är inte 
längre fallet. I dag ska personer som lever med hiv uppsöka primärvården för 
allt som inte är hivrelaterat. Tanken är att vården ska bli bättre för patienten 
eftersom infektionskliniker är specialister på infektion och inte på alla andra 
sjukdomar. Denna förändring oroar personer som lever med hiv eftersom de 
känner sig trygga på infektionsklinikerna och upplever att hivmedvetenheten 
är låg inom den övriga vården.

” Jag blir lite rädd nu när de äldre infektionsläkarna pensioneras.
På vårdcentralen är det alltid en ny läkare. ”

” Överlämningsprocessen blir viktig när man byter läkare. ”

” Den ena läkaren vet inte vad den andra säger. Vi kan påverka 
genom personliga samtal när en läkare ska sluta eller lämna över; 
det bör ske med patient, gammal läkare och ny läkare. ”

Vid läkarbesök
När man träffar sin behandlande läkare är värden som virusnivå och immun-
försvar i fokus. När värdena är bra och behandlingen fungerar så förväntas  
man må bra. Det finns sällan utrymme att ta upp andra frågor, till exempel  
om hälsa. Många nämner vikten av hälsosamtal, men det är inte alltid rutin. 
Därför finns det önskemål om möjlighet att förbereda sitt läkarbesök  
och att också få med sig ett dokument med sin hälsostatus. 

” Man ska få med sig en checklista hem från läkaren. Hur gör 
man när man mår dåligt? Tillgängligheten är viktig. ”

” Man glömmer lätt individen. Alla är inte starka eller medvetna 
nog för att be om en remiss. Bra att ha någon vän som följer 
med. Anhöriga vet inte alltid vad de ska säga och göra. ” ii
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Kunskap är färskvara

Det kommer hela tiden ny kunskap om hiv och nya rön och förhållnings-
sätt tillkommer. Eftersom kunskapen är föränderlig måste den stän-
digt uppdateras.

” Har hiv fått mig att åldras fortare, kommer jag att dö i förtid? 
Naturligtvis är jag lite bekymrad över om jag kommer att drabbas av 
ålders relaterade sjukdomar tidigare än andra. Men å andra sidan kan 
man bara leva en dag i taget och göra den så bra som möjligt. ”

” Att åldras kan vara arbetsamt i vanliga fall och leda till funderingar och oro.  
Vad är normalt åldrande och vad är hivrelaterat? ” 

” Hiv har inte funnits så länge och därför är det viktigt att se hur 
åldersaspekten påverkar förloppet. ” 

” Det forskas för lite kring hivmedicinernas effekter på kvinnor. ”

” Vi är den första generationen som kan leva länge med hiv och vi kan göra 
det lättare för nästa generation. ” 

” Jag hoppas att våra livsberättelser kan vara till tröst och hjälpa andra 
att inte vara rädda för att åldras. Dessutom går kunskapen framåt. ”

” Har kunskapen om hiv minskat nu när människor överlever? ”

Hiv i glesbygd

Många som lever med hiv i Sverige bor i storstadsområden med närhet 
till behandling och stöd. Hur är det då att leva med hiv i andra delar av 
landet? Alla besöker infektionskliniker för sin hiv. Utanför storstadsom-
rådena är det många gånger väldigt långt till närmaste infektionsklinik 
och därmed till behandlande läkare, sjuksköterska och kurator. 
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Det kan också vara långt till primärvård och tandvård med rätt kom-
petens och kunskap om hiv. Många upplever även att apoteken saknar 
hivmedveten personal. Konsekvensen blir att många undviker de här 
instanserna i sin hemkommun av rädsla för ryktesspridning och miss-
tänksamhet. Det finns ofta en stark sammanhållning i glesbygden där 
”alla känner alla” och det gör att det kan vara svårt att vara öppen med 
sin hivstatus. Ensamhet kan bli resultatet om man isolerar sig på grund 
av sin hiv och saknar nätverk med andra i samma situation.

Hiv och psykisk hälsa

Att leva med en kronisk sjukdom kan på många sätt påverka ens välbe-
finnande, både fysiskt och psykiskt. Om sjukdomen dessutom är starkt 
kopplad till ett socialt stigma kan det bli ytterligare mentalt betungande. 
En kronisk sjukdom kräver livslång medicinering, ofta med biverkningar 
som följd. Hivmedicinernas biverkningar minskar för det mesta ett tag  
in i behandlingen, men inte alltid och inte för alla. Sömnproblem, 
oro, koncentrationssvårigheter och depression är biverkningar som 
påverkar det mentala. Psykisk ohälsa kan också vara en konsekvens av 
själva hivdiagnosen. Beskedet kan leda till hopplöshetskänslor, medi-
cinering mot ångest och oro, sämre sexliv, lägre inkomst och högre 
alkoholkonsumtion. Många studier visar att livskvalitet och mental hälsa 
är sammanlänkade och korrelerar med varandra för att främja en så god 
hälsa och livskvalitet som möjligt. 

” Många medicinerar mot ångest, oro och sömnproblem.  
Självmedicinering kan leda till missbruk. ”

” Man behöver fler kontakter än sjukvården. Hur skapar man nätverk?  
När ska man berätta för gamla arbetskamrater och nya bekanta? ” !
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göran bratt, läkare

”Det farligaste vid hiv 
är att inte ta medicinen”

”Hivbehandlingen har blivit enkel jämfört med 1996, då det var 
väldigt komplicerat med många tabletter och mycket biverk-
ningar”, säger läkaren Göran Bratt som var med och startade 
Venhälsan i Stockholm.

Med tiden har medicinerna blivit bättre och säkrare. För 
många kan det i dag räcka med en tablett om dagen. Man går till 
sjukhuset två gånger om året för att ta prover. 

”Hiv har blivit förhållandevis lätt att kontrollera och behandla 
för oss i ett land som Sverige, som har möjligheterna och där 
behandlingen är gratis. Men vi och andra runtom i världen har 
noterat annan sjuklighet, som att det finns större risk för hjärt-
infarkt och diabetes, det är fler frakturer, skelettet kan bli skörare, 
det är fler depressioner och mer av vissa tumörformer. Det betyder 
att fokus har skiftat en smula från att behandla hiv till att fråga:
’Hur ser ditt liv ut, har du slutat röka, motionerar du, äter du bra?’”
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Göran Bratt och Venhälsan har tittat närmare på åldersgruppen 
50+ för att få en bättre uppfattning om vilka andra sjukdomar som 
de hivpositiva bär på. Sedan 2012 har 570 personer följts medi-
cinskt. Det har blivit ett slags kvalitetsgenomgång – journal, labb, 
samsjuklighet, hivbehandlingsstatus. Hur många har avlidit, hur 
många har insjuknat i hjärtinfarkt, tumörer eller diabetes? Vi har 
matat in alla anonymiserade data i ett statistikprogram och nu fått 
se vilka faktorer som påverkar. Vad är det till exempel som gör att 
man utvecklar diabetes? Om man har en ökad risk för vissa former 
av cancer, som lungcancer och lever-, anal- och muncancer – vilka 
faktorer har historiskt haft betydelse? Vad är det som kännetecknar 
dem som får respektive inte får de här sjukdomarna?”

Sedan 2012 har 36 personer i gruppen avlidit.
Vet man något om hivbehandlingens betydelse eller om de här 

personerna hade fått de här sjukdomarna ändå?
”Det man vet är att om det inte hade funnits någon medicinering 

hade många fler varit döda. Det allra farligaste vid hiv är att inte ta 
sin medicin. Virus är mycket värre än allt annat. I dag föreslås alla att 
starta behandlingen direkt. Det finns inget val om man vill fortsätta 
att leva med så goda förutsättningar som möjligt. Man ska inte heller 
göra behandlingsuppehåll. När det blev så mycket biverkningar 
tänkte man tidigare att det kanske var bra att ta en paus några måna-
der från behandlingen, men det har visat sig när man har tittat på större 
grupper som har tagit paus att de har en kraftig överdödlighet.”

Men det här är ett svårt område, menar Göran Bratt. Finns det 
till exempel olika risker med olika läkemedel? Många har av olika 
skäl bytt mediciner i takt med att nya tagits fram.

”Alla har en individuell historia med olika kombinationer, och 
hur ska man veta vilka läkemedel som skulle kunna öka risken för 



187

till exempel hjärtinfarkt? Det finns också andra riskfaktorer: rök-
ning är mycket farligare för den som har hiv än för den som inte 
har det. Ett hivläkemedel som Abacavir, som fungerar bra och 
används mycket, verkar öka risken för hjärtinfarkt hos personer 
med andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom, medan de gamla 
proteashämmarna ökade risken för diabetes. Om dagens integras-
hämmare, som kom 2012, medför några risker på väldigt lång sikt 
vet vi helt enkelt inte i dag.”

Om man ska summera kan man i alla fall med säkerhet säga 
att man ska ta sin medicin, man ska motionera, man ska sluta 
röka, man ska inte dricka för mycket alkohol och man ska gärna 
hålla midjemåttet?

”Ja, det gäller alla människor, men det blir ännu viktigare för 
den här gruppen”, säger Göran Bratt. ”Det är en bra samman-
fattning från dag 1 vid hivdiagnos. Det första vi säger är: sluta 
röka. Och sedan ska man leva ett något sånär klokt liv, äta frukt 
och grönt varje dag, inte vräka i sig animaliskt fett eller socker. 
Gärna Medelhavsdieten med olivolja, lite rött vin, inga stora 
mängder. Färska grönsaker och frukt, hellre fisk än kött. När 
man har den här ryggsäcken med hiv blir det jätteviktigt att leva 
någorlunda sunt.”



Vem behöver veta?

Är hivstatusen relevant för ett gott omhändertagande? Behöver hiv 
ens stå i journalen?

Hur ökar vi testningen?

Vet ni vart man kan vända sig för hivtest? Har ni rutiner för att 
ombesörja hivtest? Vet ni vilka indikatorsjukdomar som rör hiv?

” Det är viktigt att öka rutinmässig testning för att stoppa spridningen. ”

” Det skulle behövas mer screening med mindre riskgruppstänkande 
och provtagning i samband med andra undersökningar. 
Ju tidigare man medicinerar desto bättre. ”

” Även äldre kan få hiv. Prata om risker, ta prover. ”

” Ta bort benämningen riskgrupper – alla kan smittas.  
Det behövs bättre information om hur hiv kan överföras. ”

Hjälp till självhjälp?

Vad kan vi göra för att få fler friska år? Vad kan individen göra? Vad 
kan vård och omsorg göra? Hur kan vi stötta personer som åldras med 
hiv så att de får ett friskare liv med hiv?

” Jag brinner för sådant som man själv kan förändra för att få ett 
bättre liv. Det är viktigt att stärka hivpersoners självkänsla. ”

188



?

Att vara ensam och att vara själv?

Många upplever att det är skillnad på att vara ensam och att vara själv. 
Självvald ensamhet är positiv medan ofrivillig ensamhet är jobbig. Speciellt 
handlar det om boendesituationen, med en oro för ensamhet och isolering 
som följd av allt mer vård i hemmet.

” Det är inte hiv som gör att vi hamnar på hemmet. 
Snarare någon annan sjukdom. ”

” Det vanligaste framtidsscenariot blir väl att man sitter hemma 
i bostaden och har hemtjänst. ”

” Det finns en oro över att vara eller bli ensam, att inte få barn,  
att inte ha någon partner. ”

” Hur ska vi bo när vi blir äldre? Vilken hjälp kommer vi att behöva? ”

” En viktig fråga är hur vi som inte har familj ska kunna klara oss  
och orka leva vidare. Vi behöver extra stöd eftersom vi har  
överlevt vår egen domedag. ”
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Det är mina 
andra sjukdomar  
som hindrar mig
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Mitt yrkesliv har gjort att jag inte velat gå ut och berätta. Samtidigt 
är jag en ganska öppen person, i mitt sätt att leva, att jag är gay, att 
jag har en sjukdom – men jag talar inte om vilken sort det är.

Tillsammans med min man drev jag en affärsverksamhet i 
femton år. Det var mycket arbete och jag orkade till sist inte mer på 
grund av min sjukdom. Jag jobbade mest dygnet runt. Man får väl 
säga att jag är arbetsnarkoman, och att det också har blivit ett sätt 
att handskas med andra saker.

Läkaren som gav mig rätt medicin sa att jag 
kunde komma till honom med alla sorters 
problem. Läkarna i dag är mer motvilliga. 
De kan lämna ett oroväckande besked 
på fredagen och lägga på luren och så 
sitter man där hela helgen med sin oro.

Hiv har jag haft i 29 år, så jag tänker egentligen inte på mig själv 
som hivpatient. Det är mina andra sjukdomar som hindrar mig. Jag 
har haft hiv mer än halva mitt liv och jag hade samma man nästan 
lika länge. Jag blev hivpositiv, men inte han. I och med att jag äter 
medicin blev han inte smittad trots att vi hade oskyddat sex.

Mina föräldrar skilde sig när jag var fyra år och då följde jag med 
mamma upp till Norrland. När jag var 16 år flyttade jag ner till min 
pappa i Stockholm. Jag har haft väldigt dålig kontakt med min far 
och folk har väl trott att min man, som var arton år äldre, var en 
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fadersgestalt för mig. Men det var inte det jag sökte. Jag har haft en 
alkoholiserad mamma vilket gjorde att jag växte upp snabbare än 
mina klasskamrater. Jag tog hand om henne, jag lagade maten och 
städade och fixade hemmet. När jag flyttade till pappa, sa han: ”Nu 
får du skaffa jobb och betala hyra, därmed basta.” Jag fick ta hand 
om mig själv på båda ställena, med skilda utgångspunkter.

När jag träffade min man flyttade jag hemifrån. Vi blev ett 
stabilt par från första dagen. Vi träffades när jag låg i lumpen. Han 
hade eget företag och ekonomin var väldigt bra ett tag. Vi byggde 
ett hus som blev alldeles för stort för oss. Vi tog på oss en alldeles för 
stor smoking i guldlamé. Vi är egentligen mer den typen som sitter 
i soffan och dricker te, men vi drogs med i fastighetsbranschen och 
när bubblan sprack stod vi där med noll kronor och ett stort hus.

Sedan flyttade vi till en plats på landsbygden. Här var folk mer 
jordnära. Vi bodde tillsammans i samma hus i sexton år, men det 
var besvärligt och vi var med om två konkurser. Kronofogden har  
stått vid ytterdörren. Men vi har betalat våra skulder och jobbat  
vidare.  
För ett par år sedan fick min man problem med hjärtat och gick 
igenom en stor bypass-operation. Sedan åkte han på en blodpropp i 
hjärnan och fick två strokes till. Till slut orkade hans kropp inte mer 
och han avled.

Just nu lever jag en dag i taget. Jag vet inte vad som händer i 
morgon. Jag hade länge tänkt att på min femtioårsdag skulle vi åka 
jorden runt, men sedan insåg jag att vi aldrig skulle få ihop tillräck-
ligt med pengar. Och sedan opererades min man och hamnade på 
sjukhus. Så då fick jag fira födelsedagen ensam hemma i vardags-
rummet med vitt vin och en chokladask.
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När fick du veta att du hade hiv?
Det var någon gång 1988–89. Det kändes som om allt var slut. 
Jag var så äcklad av mig själv. Det kröp i kroppen. Det var som en 
levande organism, en mask eller spindel, som rörde sig inuti mig. 
Jag ville bara få ut den. Jag tänkte att om jag drog bort hårstrån 
på armen hade jag fått bort lite av min hiv.

Vi var alltid öppna i vår relation med att vi hade sex med 
andra. Jag har haft en högre grad av sexualitet än min man, men 
det skulle inte påverka vårt liv tillsammans. Jag åkte inte i väg en 
lördagskväll när vi skulle äta middag. För mig var det viktigt att 
min familj inte påverkades av den sexuella delen.

Påverkade det inte känslomässigt?
Nej, jag har stängt av. Jag har dragit en magisk gräns över magen. 
Nedanför magen är det sex, ovanför är det kärlek. Sexet är för mig 
något fysiskt som måste ut ur kroppen. 

Det är lättare inom gayvärlden, tror jag, att skämta om att vi 
är kåta och att det är pang på rödbetan. Man har sex på några 
sekunder på en toalett eller ute i skogen eller på ett diskotek, och 
sedan är det färdigt. Det är inte lika allvarligt två killar emellan 
som i ett heterosexuellt förhållande. Men det finns även de i 
homovärlden som är väldigt monogama och aldrig skulle kunna 
tänka sig att hoppa över skaklarna.

Vet du när du fick hiv?
Jag åkte ner till Thailand och vi gick på en gaybar och min kompis 
köpte loss en kille där till mig. Han sa: ”Det är så man gör här.” 



195

Jag tyckte egentligen att det var förskräckligt, men man tar ju 
seden dit man kommer. Jag var ung och dum.

Hur långt var det mellan tillfället och upptäckten?
Cirka ett halvår. En del får som en stark influensa direkt, men jag 
kände ingenting. Jag var smittsam under den där perioden, men 
jag hade ju safe sex. Jag var också oftast den passiva som tog emot. 
Nuförtiden sker mycket i fantasin, på internet. De andra kan bo 
i USA eller Australien eller andra länder. Man chattar eller har 
kontakt på Instagram. Mycket av min sexualitet utövas numera 
via bild över telefonen. När man stänger av är det över. Då kan jag 
gå och laga middag. 

Hivmedicineringen har från första början varit en skräckupp-
levelse. Sedan hittade jag rätt läkare, som sa att jag inte var redo 
att äta medicin. På den tiden fanns bara AZT. ”Det är ingen ko på 
isen”, sa han, ”du behöver inte medicinera, du dör inte i morgon. 
Jag sätter in medicin när du är redo och det börjar bli risk för 
dig.” Det räddade mitt liv. Alla kompisar som åt AZT är borta. 
Läkarna skrev ut det som en sista möjlighet. Vad skulle man göra?

När började du medicinera?
Jag gick fem-sex år helt utan. När de nya medicinerna började 
komma fick jag tre stycken. En hette Stocrin och den gav mig 
fruktansvärda mardrömmar och kramp i magen. Det var som 
om någon satte kniven i mig. På den tiden gjorde man uppehåll 
i medicineringen för att skona levern. Jag gjorde ett uppehåll på 
fem år och då gick mina värden upp och jag blev smittsam.
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Jag har andra åkommor också. En heter polyneuropati, det är en 
nervsjukdom i benen. Den äter sig in i nerven och förstör signalerna. 
Långsamt men säkert förtvinar mina muskler. Det är som om jag 
skulle sitta eller ligga i en soffa resten av mitt liv. Min kropp tror 
att den inte behöver någon muskelmassa. Läkarna säger att det är 
hivrelaterat, men de vet inte om det beror på infektionen eller på 
medicinen. Man har avskrivit det som något som man får leva med. 
Det är så jag upplever det. Jag kräver att jag ska få behandling och 
det har jag gjort i tio-femton år.

Kämpar du i motvind i förhållande till vården?
Ja. Jag vet inte om det är min attityd till sjukvården som gör det. 
Läkaren som gav mig rätt medicin sa att jag kunde komma till 
honom med alla sorters problem, från förkylning till nageltrång; det 
behövde inte vara hivrelaterat. Men så gör inte läkarna i dag. De är 
mer motvilliga. De kan lämna ett oroväckande besked på fredagen 
och lägga på luren och så sitter man där hela helgen med sin oro.

Vad har du för önskemål när det gäller bemötande och 
vård framöver?
Jag önskar att husläkarna blir utbildade så att de får kunskap om att 
jag med hiv i botten kan få andra sjukdomar, men att de inte heller 
behöver hänga ihop med min sjukdom. Jag vill att alla allmänläkare 
ska kunna skicka mig till rätt person. Jag vill att vi ska få en bättre 
matkultur på våra äldreboenden. Det ska finnas olika sorters boenden; 
i min situation vill jag hitta ett boende där det bara bor personer som 
är gay. Jag vill kunna prata om sex där de förstår min situation.



Sådana boenden behöver inte vara så stora och de behöver inte finnas 
i varenda kommun. Jag skulle kunna tänka mig att starta ett boende för 
homosexuella. Jag tror att fler skulle vilja skräddarsy.





Jag är glad för  
de fem åren som 
vanlig småbarns-

mamma

k v i n n a ,  5 0 +  
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  1 9 9 1
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Jag var i sextonde graviditetsveckan när jag fick beskedet att jag var 
hivpositiv. Jag var helt oförberedd. Min man testade sig kontinuerligt 
i sitt arbete, så han måste ha varit nysmittad utan att veta om det när 
vi förälskade oss i varandra.

Det stod nyplanterade björkar utanför vårdcentralen den där dagen 
och de vändes genast upp och ner. Den bilden har jag på näthinnan än i 
dag. Den 10 juli 1991, då stod de upp och ner. När jag nu kör förbi brukar 
jag titta på de där björkarna och tänka: haha, nu står de på rätt köl!

En barnmorska gav mig beskedet och bröt tystnadsplikten genom 
att kalla in en kollega. Dessutom ringde hon hem till mitt föräldra-
hem en fredag och berättade för min mamma att det var något 
konstigt med mina blodprover. Jag ville inte oroa henne utan försökte 
förklara bort det genom att säga att det nog var malaria och att de 
inte visste hur det såg ut.

När jag gick dit på måndagen besannades mina värsta farhågor. 
Jag väntade mig att de skulle isolera mig och att jag skulle jag tvingas 
till abort och hållas inspärrad. Det var min bild av hur man hanterade 
smittade människor.

Har dina barn hiv?
Nej. De är friska. Men det vet man inte säkert förrän efter ett och 
ett halvt år. Första flickan fick en normal förlossning 1991. Flicka 
nummer två är född 1996 och där kunde vi förbereda oss; jag åt 
Retrovir under graviditetens sista tre månader och sedan fick hon  
det också under en period. Vi fick kejsarsnitt som utvalda i en forsk-
ningsstudie för att minimera risken för överföring av smitta.

Jag utsatte mig för två graviditeter, den andra fem år in i sjukdomen. 
Det blev ett jobbigt äktenskap och mycket psykisk press, en osäker  
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tillvaro över huvud taget. Min man tog det inte så bra och med 
hänsyn till honom berättade jag inte för någon annan än min 
mamma. Kanske var det en börda att behöva veta det, men jag 
tyckte i alla fall att just hon, mamma, skulle klara av det.

Gjorde hon det?
Hon tog det ungefär som jag. Vi är lika på det viset. Hon höll 
god min inför mina syskon. Det är väldigt olikt mig att vara tyst 
om någonting, men vi höll tyst i fem år. 1996, under min andra 
graviditet, berättade jag det för min yngre syster och då tog det 
hus i helvete. Jag är så otroligt glad för de fem åren innan, då jag 
fick vara en vanlig, normal småbarnsmamma. Jag kunde leva 
mitt dubbelliv, med min hivbubbla och min mammabubbla och 
min yrkesroll.

Man får inte glömma att vid den tiden fanns det inte mycket 
hopp. Jag började prenumerera på veckomagasinet Time, som hade 
många artiklar om hiv ur ett amerikanskt perspektiv. Den vägen 
fick jag reda på att det började dyka upp mediciner.

Jag var med i några forskningsstudier där jag först fick placebo. 
Efter det fick jag prova Retrovir. Jag fick information om en massa 
detaljer, men ville egentligen inget veta. Framför allt ville jag inte 
lägga det på minnet. Jag ville bara vara frisk så länge som möjligt. 
Jag tuggade i mig några äckliga tabletter, som senare visat sig ha 
gjort mig resistent mot vissa av dagens mediciner. Men det var 
mest kliniska tester, det kändes som om det inte fanns tid till 
annat. Man famlade i blindo. 

Jag tror att jag då hörde att medelöverlevnadstiden var sexton 
år. Så jag tänkte att 50 blir jag i alla fall inte. Jag raderade alla tankar 
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på att bli pensionär, funderade inte längre på att avsluta min yrkes-
utbildning. 1991 sa jag att om jag överlever i tre år är jag nöjd; då 
har jag följt min dotter så att hon kan gå och kan komma ihåg 
mig. Att jag blev gravid andra gången var mycket medvetet. Jag 
ville verkligen få ett barn till för att min äldsta dotter skulle ha en 
livskamrat med sig från barndomen. Eftersom både jag och hennes 
pappa var smittade trodde jag att vi skulle lämna henne tidigt. 

Man borde inte längre tala om 
riskgrupper, det är ett förlegat synsätt.
Alla som är eller har varit sexuellt aktiva 
under sina liv kan vara hivbärare.

Många familjekonflikter kom sedan upp till ytan. Min mamma  
fick klä skott för att hon hade varit tyst i fem år. Min syster, som  
jag stod nära under uppväxten, ringde runt till de andra syskonen. 
Jag hade svårt att förlåta henne för det. Hon sa att hon gjorde det 
för att familjen skulle sluta upp bakom mig, men då tog hon ifrån 
mig ansvaret att berätta.

”Vi måste kunna hjälpa dig”, sa hon. Men jag behövde ingen 
hjälp, jag levde ju ett vanligt liv. Jag hade hoppats kunna berätta 
det för henne den dagen jag började utveckla aids. Först då, när 
jag skulle behöva stöd och omsorg, tyckte jag att det var dags att 
säga någonting.

Det dröjde femton år innan vår familjesituation normaliserades. 
Jag vet att min familj tyckte det var onödigt att jag skulle upprätthålla 
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kontakten med barnens pappa, som efter vår skilsmässa satt 
fängslad i Sverige i över fem år innan han utvisades på livstid. 
Han hade smittat två kvinnor som frivilligt haft sex med honom 
och dömdes för grov misshandel. Men jag höll ihop, besökte 
honom med barnen varje månad och än i dag reser de regelbundet 
ner till honom i hans hemland. 

Direkt efter den andra förlossningen började jag medicinera. 
Det har fungerat bra. Eftersom jag har viss resistens kör jag den 
gamla hederliga cocktailen med bland annat Kaletra och Stocrin. 
Det är intressanta droger på det viset att man drömmer mycket 
och hallucinerar. Jag är aktiv på nätterna! 

Har de påverkat dig på annat sätt?
Jag åldrades i förtid, det gjorde jag. I slutet på 90-talet var jag 
iögonenfallande mager. Många har fått fettansättningar och hade 
jag fått sådana hade jag välkomnat dem! Jag såg ut som om jag 
hade ätstörningar. På senare tid har jag fått ökat kolesterol. Jag 
skyller det delvis på medicinen.

Men jag ska inte klaga. Jag känner mig lyckligt lottad. Medi-
cinerna kom i tid för mig och jag vet att jag har en bra vårdorga-
nisation runt omkring mig. Det är vård i ordets rätta bemärkelse. 
Visst har jag träffat stressade sköterskor i olika sammanhang, men 
de är säkra i sina yrkesroller.

Från andra ställen har jag hört om dussintals dåliga erfaren-
heter av att inte bli trodd som patient. När min dotter skulle 
skrapa sina polyper som dagens första patient blev jag igenkänd 
som hivbärare av en sköterska och dottern hamnade sist i kön  
”av hänsyn till de andra patienterna”. När jag kom in akut med 
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sår i huvudet vägrade läkaren att sy mig. Jag orkar inte sitta och 
utbilda alla utan hade hoppats på att den övriga vården hängt med 
och informerat sig. 

Men nu kan jag tänka: herregud, jag ska bli pensionär! Insikten 
om att jag skulle kunna bli gammal kom nästan som en blixt från 
en klar himmel.

Hur har hivdiagnosen påverkat dina relationer till män?
Under en tioårsperiod kände jag mig som paria. Det fanns väl 
under de åren en handfull tillfällen när jag var intresserad – och 
så nämnde jag det och då vände de sig om och gick. Det finns ett 
stigma som smittar. Jag blev lite förvånad: jaha, så skamligt är 
det! Men jag kunde inte säga att jag tyckte att de gjorde fel. Vem 
vet hur jag hade reagerat? Sedan sex år har jag en fast relation och 
jag är väldigt glad över att det fick ta tid att hitta fram till den.

Hur funderar du kring ålderdomen?
Jag förväntar mig inte att något mirakel ska ske. Jag kommer även 
fortsättningsvis att få möta sköterskor som säger att det här vill de 
inte beblanda sig med. De som är fördomsfulla kommer fortsatt 
att vara det. De som tar till sig informationen om hiv, det är dem 
jag vill umgås med. Jag kan inte frälsa de andra.

Men jag skulle vilja att det ställdes högre krav på informations-
spridning inom vården. Till exempel borde alla äldre på väg in i 
omsorgen erbjudas hivtest, precis som alla blivande mödrar. Man 
borde inte längre tala om riskgrupper, det är ett förlegat synsätt. Alla 
som är eller har varit sexuellt aktiva under sina liv kan vara hivbärare.
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dottern berättar

Jag är 26 år och pluggar till arkitekt. Jag tror att mamma fick 
beskedet när hon var på läkarbesök, antingen för en skanning eller 
när hon fick reda på att hon var gravid. Så det var innan jag föddes. 
Det måste ha varit oroligt för henne. Hon har sagt att hon trodde 
att hon skulle dö innan hon fick se mig växa upp.

Mamma åkte hem till Sverige för att föda mig och så bodde vi 
här i ett års tid innan vi flyttade tillbaka utomlands. Sedan bodde 
vi där nere tills jag var fyra och ett halvt år och min lillasyster 
skulle komma. Då flyttade vi till Sverige. Då hade medicinen 
kommit och de behövde vara här för att få sjukvård.

Båda dina föräldrar har hiv. Hur påverkade det familjen 
när ni växte upp?
Jag tror att jag har distanserat mig ganska mycket från det. En del 
av mina vänner vet mycket mer om hiv och aids än vad jag gör. Det 
har väl varit en försvarsmekanism från min sida att inte vilja se att 
min mamma och pappa har varit sjuka. Jag vet ju att mamma har 
varit påverkad av medicinen och mått illa. Det har påverkat henne 
även på senare tid. Ibland känner hon att medicindosen är för stor.

Pappa har inte varit med mig så mycket under min uppväxt, så 
jag vet inte hur det har påverkat honom mer än när han skulle bli 
utvisad. Han var väldigt rädd att det var hans dödsdom. Men det 
gick som tur var bra.
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Har du kontakt med honom?
Ja, ibland skajpar vi. Jag var där nere i maj 2017. Han mår 
bra nu, med jobb och flickvän. Han mår bättre än han hade 
gjort i Sverige.

Hur mår din mamma?
Bra, tror jag. Hon har lite svårt att släppa in folk. Det är inte för 
att hon skäms över att vara sjuk, men hon är ganska bra på att ta 
på sig martyrrollen. Hon har svårt att låta folk komma nära och 
låta dem hjälpa henne. Så det är tur att hon har sin sambo nu! 
Dessförinnan var det väldigt ensamt för henne.

Har du några funderingar kring vilken sorts 
vård hon kan behöva i framtiden?
Min morfar är väldigt virrig nu och vet inte riktigt vad han gör. 
Om det skulle hända med mamma måste vårdpersonalen vara 
medveten om riskerna. Samtidigt måste man få bort stigmat så 
att de som har hiv får den hjälp de behöver. Men det var värre på 
90-talet. Det måste ha varit ovärdigt och hemskt med personal 
i skyddsdräkt.

Det hela har nog påverkat mig mer än jag tror. Jag stängde in 
mig och har precis som mamma haft svårt att dela med mig av 
saker. När vi var barn sa hon aldrig att vi skulle hålla det hemligt, 
men ändå fanns den där känslan av att man inget skulle säga. 
Jag kommer ihåg att jag berättade för mina närmaste kompisar 
i fjärde klass och då ringde deras föräldrar hem till mamma och 
ville veta om det var sant. Då skämdes jag jättemycket.
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Hur är det med din lillasyster?
Jag tror att hon har tagit det på ett annat sätt. Hon försöker sätta 
sig in i det och bearbeta det. Hon är fyra år yngre och ska läsa på 
konstskola. Många av hennes projekt handlar om hiv eller om 
vår barndom. Hon är mer känslomässigt insatt. Hon har gjort ett 
projekt med plåster, egna och mammas, och hon har alltid tänkt 
på att inte blanda blod eller röra vid sår. Det har jag aldrig tänkt 
på på det viset. Jag har inte varit rädd på samma sätt.

Har du haft någon som du kunnat prata 
med om dina upplevelser?
Nej, men det borde jag verkligen ha haft med hela den här 
situationen, med mamma och pappa och fängelset och allt. Det 
borde ha funnits mer stöd till barnen. Jag har varit hos läkare på 
undersökningar, men det blev ingen psykisk uppföljning. Jag tror 
att sådant behöver bearbetas. Allt som hände kretsade ju kring 
sjukdomen. Mamma har varit bra på att prata om det hemma, 
men genom att jag varit instängd i mig själv hade det behövts 
någon annan som jag kunde prata med.





Varför ångra 
saker som man 

har gjort?

m a g n u s ,  5 0 +  
 f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  1 9 8 9
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I och med att jag är nykter alkoholist och narkoman går jag på 
möten två-tre gånger i veckan. Utöver det tränar jag och arbetar 
heltid, jag kör truck. Alla på jobbet känner till min läggning och 
att jag har hiv. Ingen säger något om det, det är inget märkvär-
digt. No big deal. 

Jag har jobbat på samma arbetsplats i 28 år. De har stöttat 
mig till tusen procent. Det är många som har missbruksproblem 
och inte tar itu med dem, och då får de oftast sparken. Jag har 
varit ärlig från början och berättat hur det ligger till. Tack vare 
det har jag kvar mitt jobb, min lägenhet och min man. Han och 
jag gifte oss 2009. Han är 73 år och således ålderspensionär. 
Han har inte hiv.

Jag har använt morfin och alkohol. Länge ville jag inte 
erkänna för mig själv att jag var missbrukare. Jag uppfyllde inte 
alla kriterier på en fullblodsalkoholist och därför intalade jag mig 
att jag inte var som de som sitter på parkbänken.

Men jag har fått hjälp och smyger inte med att jag var gay och 
alkoholist och hade hiv. Tidigare har jag tagit på mig clownrollen 
och visat det jag velat visa utåt. Innanför skalet har ingen fått 
komma. Men nu släppte jag garden. Jag började gå på möten. 
Jag jobbade i tolvstegsprogrammet. 

Hur jag fick hiv? Det finns bara två möjligheter. Antingen var 
det en fransman och hans kompis på ett hotellrum eller så var det 
en kille som dog i aids nio månader senare. Detta var 1989. I den 
generation jag tillhör skulle man inte prata om det, det var hysch-
hysch. Det var mycket okunskap då.

Jag och min man hade precis blivit tillsammans, och vi kände 
att det kanske var dags att testa sig. Beskedet fick jag på telefon 
och det blev väldigt konstigt. De ringde mig och sa att jag nog 
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måste komma på återbesök. De ville inte säga mer, men då 
förstod jag ju att jag hade fått det.

Den som ringde var en sjuksköterska på Venhälsan. Där 
var de väl inte okunniga; det var mest att de inte visste hur de 
skulle bete sig för att berätta det. De visste väl inte hur jag skulle 
reagera. När jag kom dit blev det prat om psykologer, men jag sa 
att jag inte behövde någon. Den som verkligen behövde någon 
att prata med var min man, för han var livrädd för att få hiv.

Då fanns bara det här hemska AZT och jag hade sådan tur 
att jag hade ett väldigt bra immunförsvar och en kropp som själv 
tog hand om saker och ting. Jag behövde inte börja medicinera 
förrän 1998, när de första bra medicinerna kom. Under nio år 
tog jag ingen medicin. Jag hade inte några besvär.

Min första kille hade jag när jag var elva år, så jag visste ju 
tidigt att jag var gay. Jag blev väldigt mobbad i skolan för min 
homosexualitet. Jag bodde i en liten håla. Det var jobbigt. Jag 
intalade mig att jag var stark och klarade av sådant där, men 
nu efteråt har jag insett att det var därför jag blev missbru-
kare. Jag klarade inte av vissa situationer. Jag klarade inte av 
mina känslor. 

När jag var 17 år följde jag med en kompis till Norra Bantorget 
i Stockholm där det fanns ett porrstråk för gaykillar. Det var 
där jag träffade min man. Jag hade aldrig någonsin trott att jag 
skulle komma till Stockholm – det var ju dit jag egentligen ville 
–  och så träffade jag min blivande man där! Vårt förhållande 
inleddes direkt. Han hade tidigare varit tillsammans med tjejer 
och hade barn, men han hade också haft killar vid sidan om. 
Han har alltid varit gay, men kunde inte leva öppet med det på 
60-talet. På 70-talet blev det lättare.
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Han var min första och enda stora kärlek och den har varat hela 
mitt liv. Vi har stärkts av det vi gått igenom, vi har kunnat prata 
och diskutera. När mamman till hans dotter insåg att han var gay 
bestämde hon att han aldrig mer skulle få träffa flickan. På den 
vägen är det.

Min mamma visste att jag var gay långt innan jag berättade 
det. Det var inga problem. Men min pappa tog avstånd och med 
min styvfar var det mycket misshandel och sådant. Jag växte upp 
med alkohol och otrohet och mycket sex. Det var i princip det jag 
lärde mig. Min styvpappa fick reda på att en av hans bästa vänner 
var gay och då höll han på att slå ihjäl honom. Det skröt han om 
och satt och skrattade åt. Om man inte gjorde som han sa blev man 
bestraffad. Min mamma har alltid velat bli omtyckt. Hon älskade 
den där mannen och såg inte det hemska.

Jag har två äldre systrar, jag är sladdbarnet. Det första de 
frågade när jag berättade att jag var gay var om jag inte var rädd  
för aids. Jag tänkte: ”Varför berättade jag över huvud taget?”

Min pappa dog tidigt, på 90-talet. Min styvfar dog för något år 
sedan och min mamma likaså. Min pappa ville aldrig träffa min 
man. Han bytte fruntimmer snabbare än han bytte kalsonger. Han 
var falsk; han lovade att vi skulle göra en massa saker tillsammans 
–  gå på tivoli, åka till Afrika – men det blev aldrig av. Jag hörde i 
princip aldrig någon av mina föräldrar säga att de älskade mig.

När jag gick i skolan gillade jag språk och ville jobba på rese-
byrå. Men så blev det inte. Jag hade ganska bra betyg när jag gick ut 
nian, men inte tillräckligt för att komma in på humanistisk linje.

I dag kan jag skratta åt mycket av det som hänt i mitt liv. Men 
det var inte alkoholen som fick mig att vara ihop med killar. Det 
hade jag varit ändå. När jag flyttade till Stockholm kändes det som 
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att komma hem. Jag kunde vara anonym, fast inom gayvärlden 
är man ändå inte speciellt hemlig. Nuförtiden går jag inte ut lika 
mycket, men jag träffar människor som har varit igenom samma 
saker som jag. Vi pratar om sjukdomen och om våra minnen.

Jag är lite av ensamvarg och inte ett 
dugg rädd för att vara för mig själv, 
bara någon tar hand om mig när jag blir 
gammal så att jag får mat och medicin.

De senaste åren har jag haft så bra värden att jag inte behöver 
ta de stora proven mer än vart tredje år. Jag har inga problem 
med tänderna. Att jag blivit tjockare beror på att jag i stället för 
alkohol har vräkt i mig godsaker. Det har blivit mycket fika och 
bakelser. Jag tyckte väl synd om mig själv. Jag är en beroendemän-
niska; det gäller även sex och träning och mat och godis. Jag 
kan inte göra lite av någonting. När jag gick i skolan smög jag 
undan, men senare har jag velat synas. När jag började dricka 
släppte blygheten.

Jag ångrar inte den livsstil jag har haft. Inte ett smack. Jag har 
haft otroligt roligt. Varför ångra saker som man har gjort? Det är 
därför jag är den jag är i dag. Jag har växt som människa.

Nu har jag femton år kvar till pensionen. Min man är äldre 
så det här med döden måste man ha med i bilden. Om han går 
bort behåller jag lägenheten för ett sådant billigt boende hittar 
jag inte igen. Men min förhoppning är att kunna åka utomlands 
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sex månader per år och hyra ut lägenheten under tiden. Jag vill 
uppleva våren och sommaren i Sverige och sedan åker jag i väg till 
Thailand eller någon annanstans.

Jag är lite av ensamvarg och inte ett dugg rädd för att vara för 
mig själv, bara någon tar hand om mig när jag blir gammal så att 
jag får mat och medicin. Det gör mig absolut ingenting att ha mitt 
lilla liv på rummet så länge de tar ut mig någon gång då och då så 
att jag får andas.

Det här med speciella hem för hivpositiva kan vi lägga ner med 
en gång. Det skulle bli ungefär som det var i slutet på 80-talet 
när alla med hiv åkte ut till Gotland och blev omhändertagna. 
Däremot kan jag tänka mig ett gayhem, absolut, där man kan 
prata om gamla minnen.

Värdet av stödjande hälsosamtal

Omätbara värden vid välbehandlad hiv är fantastiskt, men 
ibland kan något ändå kännas fel. Det kan vara jobbigt att 
höra att man mår bra eftersom värdena är bra, när man fak-
tiskt inte känner sig bra. Livsstilsfaktorer lyfts många gånger 
som avgörande för fler friska år. Det gäller oavsett om man 
lever med hiv eller inte. Bland personer som lever med hiv 
har rökstopp utpekats som en speciellt viktig faktor för fler 
friska år. Livsstilsförändringar kan vara jobbiga. Det är en 
sak att veta vad som är bra och det är en annan att veta hur 
man faktiskt uppnår en hälsosammare livsstil. Mycket ansvar 
hamnar hos individen, men ofta kan det behövas stöd för att 
klara en förändring. 
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Jag är drygt 70 år och har arbetat i olika chefspositioner i utlandet. 
När jag blev erbjuden ett kontrakt i ett afrikanskt land tyckte 
jag att det lät spännande och tackade ja. Min dåvarande fru 
och hennes barn följde med, men hade svårt att anpassa sig till 
miljön där nere. 

Våren 1999 ville min fru åka hem. Jag hade mitt jobb, och 
fritiden tillbringade jag i regel med andra svenskar och vi tog oss 
ett och annat järn. Jag hade inga afrikanska bekanta förutom dem 
jag jobbade med. När jag vinkade av familjen på flygplatsen kände 
jag mig oerhört liten. Dels av känslomässiga skäl, med ett äktenskap 
som höll på att ta slut, dels för att var jag ensam i ett land där jag 
inte kände någon. Vad skulle jag ta mig till?

Skulle jag bryta kontraktet? Skulle jag börja umgås med 
sydafrikanerna som satt och snackade strunt? Eller skulle jag 
lära mig mer om landet som jag nu bodde i? Jag bestämde mig 
för det senare.

Jag har egentligen aldrig ångrat mitt val. Det innebar att jag 
började komma i kontakt med kvinnor. Nu hör det till saken att 
om man är äldre, som jag var redan vid den tiden, får man respekt 
för sin ålder där nere. Är man tunnhårig som jag förmodas man 
också ha mycket pengar. Det innebar att man inte hade några  
problem att få tag i fruntimmer. Alla älskar ju en! Jag vill inte 
kalla det prostitution, utan det är deras sätt att leva och överleva.

När jag kom dit visste jag att oerhört många i landet hade aids. 
Den första tiden gick jag och tvättade mig direkt efter att jag hade 
hälsat på någon och tagit i hand. Det säger en del om den kunskap 
man då hade om sjukdomen.

Det var flera hundra man som jobbade åt mig. Det tog några 
månader innan jag förstod hur maktbalansen såg ut och hur 
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viktigt det var vilken stam man tillhörde. De som jobbade på 
toppnivå i företaget var lokala människor som hade kopplingar 
till regeringen. Efter tre månader gjorde jag en stor omorgani-
sation. Det innebar att jag fick många ja-sägare runt mig. De 
skulle växa in i sina nya roller och var beredda att göra allt för 
mig. Jag hade en stor kåk med många rum och swimmingpool 
och hushållerska, trädgårdsmästare och vakthund.

När jag gick ut gick jag på krogen. Folk där gillar att dricka 
öl och umgås. Man sprang omkring på pubar och barer i vecko-
sluten, och det är klart att man då kom i kontakt med kvinnor. 
Det blev naturligtvis sex.

Jag träffade en väldigt vacker kvinna, som hade två barn. Jag 
tyckte mycket om henne och det innebar att jag började betala 
engelsk skola åt pojkarna och tog med dem på olika resor. Mina 
kontrakt förlängdes några år i stöten. Jag försökte på alla sätt 
och vis hålla mig kvar. Jag tyckte att livet var helt underbart.

Så småningom fick jag direktanställning hos bolaget där 
nere. I samma veva som jag bytte arbetsgivare var jag ute och 
körde bil och kom till en bensinstation. När jag skulle köra 
därifrån kände jag mig plötsligt oerhört trött. Jag touchade 
en annan bil. Det blev inga skador mer än på fronten, men jag 
tänkte att jag måste gå till doktorn. Han hittade inga fel, men 
tyckte att vi borde testa för hiv. Då började det snurra i huvu-
det: tänk om …

Några dagar senare stod jag på ett podium under ett infor-
mationsmöte med kanske sextio-sjuttio personer framför mig, 
och då fick jag ett mobilsamtal. Det var läkaren och han berättade 
direkt att jag var positiv. Detta var i juni 2005. Hur jag klarade 
mig igenom det mötet med personalen förstår jag inte.
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Jag var helt ensam då. Jag hade ingen annan koppling till 
Sverige än barnen från mitt första äktenskap. Efter att ha deppat 
några dagar bestämde jag mig för att jag måste berätta för dem. 
Jag ringde till min son och min dotter och de tog det på helt olika 
sätt. Deras mamma, min första fru, vet inte om det här – och det 
gör inte min andra hustru heller.

Den kvinna, som jag antar att jag fick det av, var den andra 
eller tredje som jag bodde ihop med där nere. Jag upptäckte att 
den första, den vackra, var ihop med någon annan samtidigt. 
Det var inte lätt att bli av med de här kvinnorna eftersom deras 
inkomster då försvann.

Det finns en utbredd vidskeplighet där 
nere. Tjejen som jag tror att jag fick det 
av vägrade att låta sig behandlas. Man 
kunde få höra från henne och andra att 
det var de vita som hade spridit det här.

2008 fick jag besked från bolaget att det inte ville förlänga mitt 
kontrakt. Man hade börjat ifrågasätta varför vi vita var där. 
Delvis kan jag förstå det. När jag kom dit tio år tidigare fanns 
det inte så många som var utbildade, men regeringen var bra och 
satsade på människor och skickade dem utomlands.

Då stack jag hem till Sverige. Men jag kände mig fortfarande 
fräsch och viril och ville jobba. Efter två månader åkte jag tillbaka 
på turistvisum. Jag köpte ett bolag på hyllan; en förutsättning 
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för att få arbetstillstånd. Jag var nu chef för ett företag som bara 
existerade på pappret. Under ett år tjänade jag ingenting, så alla 
mina besparingar gick åt. Jag hankade mig fram. Till slut fick jag 
ett nytt chefsjobb. Då är vi framme vid 2014. Jag började bli lite 
till åren kommen. Samtidigt hade min dotter fått barn och de 
tyckte att morfar borde visa sig i Sverige någon gång.

Det var rätt jobbigt att lämna mina vänner där nere. Två 
tjejer var ekonomiskt beroende av mig. De hade sina barn och 
sina föräldrar, så deras extended families kostade rätt mycket. Jag 
försörjde tjejerna, men jag försökte undvika att lägga ut en massa 
pengar på deras omgivning. De ville ju att man skulle bygga hus 
åt dem och så vidare.

När jag fick min hivdiagnos trodde jag inte att jag skulle över-
leva. Jag började åka till Sverige några gånger om året, och det 
var så jag kom i kontakt med infektionskliniken som satte mig på 
medicinering. Jag hade haft kontakt med en relativt bra läkare där 
nere. Hon hade blivit utsedd av regeringen att vara koordinator 
för bekämpningen av aids i landet. Men precis som många andra 
trodde hon starkt på naturmediciner och sa att jag skulle försöka 
undvika annan medicinering så länge som möjligt. Jag fick en 
massa piller och flaskor som skulle hjälpa mig. Men inte hjälpte 
det. Mina värden försämrades lik förbannat.

Det finns en utbredd vidskeplighet där nere. Tjejen som jag 
tror att jag fick det av vägrade att låta sig behandlas. Man kunde 
få höra från henne och andra att det var de vita som hade spridit 
hiv. Jag fick flera gånger beställningar på havsvatten när jag åkte 
till grannlandet på affärsresor eftersom folk trodde att det kunde 
bota sjukdomen. En av damerna som jag var ihop med hämtade 
hem fem flaskor vatten som skulle hålla andarna borta. En del 
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män trodde att om de hade sex med en oskuld kunde deras hiv 
försvinna. Det var likadant i Sydafrika där de trodde att man 
skulle käka rödbetor. Jacob Zuma, presidenten, var ju också 
motståndare till behandling och sjukdomen spreds snabbt och  
är fortfarande ett problem.

Man tappade normerna lite grann där nere. Träffade man 
någon ny tjej, och visste att man var hivpositiv, använde man 
kondom. Men det är klart att det också hände att man inte hade 
någon. Det är svårt att beskriva, men på något vis gjorde utbred-
ningen av sjukdomen att man inte brydde sig så mycket. Det finns 
vissa byar där mer än hälften är smittade. De som dog var yngre 
människor, men det uttalades aldrig att de dog av aids. Ingen av 
dem som jobbade åt mig var äldre än 35 år. Det var en generation 
som var borta. Man levde i det där och det innebar att det till slut 
blev en del av ens vardag.

När jag sedan kom hem mådde jag bra rent fysiskt. Problemet 
var att jag kände mig utanför samhället. Mina barn hade sina 
liv. Jag känner mig fortfarande oerhört ensam. Jag har etablerat 
kontakt med en del äldre arbetskollegor, men jag har inte berättat 
för någon av dem. Jag bär på en hemlighet. I mitt bostadsområde 
finns en dam i min ålder som är intresserad av mig, men jag 
håller tillbaka. Vi träffas, men jag tar inte steget. Jag är rädd att 
hon ska vända sig bort från mig. Kanske skulle hon också berätta 
det för andra.

Jag käkar en tablett som heter Stocrin och den kan ge mar-
drömmar. Mina värden är bra, tendensen är god, men man 
har konstaterat att vi som är hivpositiva löper större risk att 
få åldersrelaterade sjukdomar som demens, diabetes och vissa 
cancerformer. Sådant tänker jag på, till och från.
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Det viktigaste framöver är att få ha infektionsläkaren som sin 
huvudläkare och att hon eller han har ett kontaktnät av kunniga 
läkare på vårdcentralerna. Jag saknar det sociala umgänget och kan 
tänka mig en lägenhet på ett seniorboende. Får man hemhjälp 
måste den personen vara så informerad att hon ser till att man får 
sina tabletter i tid om man skulle vara lite glömsk. Hamnar man 
sedan i äldrevården ställs det ännu större krav. Det är ju inte bara 
att stoppa in människor i ett rum och komma och bädda och ge 
dem medicin. Det måste finnas ett liv också.

I Sverige är vi inte så många som har hiv. Vi är en marginell 
grupp i samhället. Jag tror inte att det är det lättaste att få gehör 
för våra behov. Det är viktigt med information. Många associerar 
fortfarande till 1980-talet. Vi behöver förflytta oss till 2010-talet.





Det finns 
fortfarande de 

som tar  
på sig handskar 

och är rädda

k v i n n a ,  5 0 + 
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  2 0 0 3
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Jag är aktiv i flera föreningar, både lokalt här hemma och nere i 
Afrika. Jag är i gång hela tiden, men jag har varit arbetslös under 
en längre tid.

Under många år har jag bott utomlands och när jag var 30 år 
träffade jag en kille i ett afrikanskt land. Det var kärlek vid första 
ögonkastet. Jag blev också kär i det landet eftersom människorna 
där påminner om oss svenskar. Vi har samma tonläge. De är raka 
människor, de går inte bakom ryggen på en.

När jag reste dit första gången var de vita där nere sådana som  
såg sig som lite förmer. Det har aldrig legat för mig. Jag åkte på last-
bilsflaket till marknaden. Jag åt med fingrarna och tvättade mina egna 
kläder. Hade jag varit snofsig hade jag aldrig haft alla de här männis-
korna runt mig. Jag tar seden dit jag kommer, jag anpassar mig.

Mycket kraft i mitt liv gick åt när mitt bonusbarnbarn fick hjärn-
tumör och dog. Då hade jag mer eller mindre bott på sjukhuset och 
kämpat och kämpat med honom. Han var den jag prioriterade högst. 
I mitt hjärta var han och hans syskon mina biologiska barnbarn och 
när han gick bort var det som ett stort svart hål och jag tänkte att nu 
hamnar jag på mentalsjukhus, det här kommer jag aldrig att klara av. 
Smärtan var fruktansvärd.

För mig har det varit en stor sorg att inte kunna få barn. Jag vet 
inte om det berodde på spiralen eller något annat när jag var ung. 
”Du kommer inte att få några egna barn”, sa läkaren till mig när jag 
var 16 år. Jag gick hem och bara grät.

Jag har varit gift, men lever ensam. Jag har försökt med provrörs-
befruktning och blivit gravid varje gång, men fått missfall. Jag har 
mått hemskt dåligt och känt mig som en halv kvinna. Jag hade inte 
riktigt accepterat den situationen när jag 2003 fick beskedet att jag 
hade hiv. Då krympte jag ännu mer, till en fjärdedel; jag blev en 
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25-procentare. De första sex åren efter beskedet ville jag bara ta livet 
av mig. Jag var så förtvivlad.

När jag fick hivbeskedet var jag i ett förhållande, men jag mådde 
inte bra efter att ha fått reda på det här, och sedan blev jag förnedrad 
och illa behandlad. Jag vet precis när det gick in i kroppen. Det var 
med en kille som jag hade känt i många år och som jag hamnade i 
säng med. Sedan tänkte jag inte mer på det, men jag hade glömt min 
kofta hos honom och gick tillbaka efter ett par dagar och då sa han: 
”Kan du sätta dig ner?” ”Vadå?”, sa jag. ”Vi är kvitt”, sa han. ”Vad 
menar du?” ”Det kommer du att upptäcka.” Det var en medveten 
handling. Han hade varit kär i mig, och jag hade nobbat honom.

Jag rasade i vikt och började tappa håret. Jag låg hemma och 
försökte ringa efter ambulans, men kunde inte hålla mobilen, så svag 
var jag. Det slutade med att jag hamnade på infektionskliniken vid 
midnatt. Då var jag i sådant skick att jag kräktes blod. På fjärde dagen 
kom min lillasyster dit och fick in mig i en dusch. Hon var chockad. 
Min kropp såg ut som om den låg på bårhuset. Jag var blålilamelerad.

När jag piggnade till sa läkarna att om jag inte hade kommit in 
då, hade jag inte överlevt natten. De tog säkert hundra prover, men 
ingen gjorde ett hivtest.

Senare gjorde jag en polisanmälan mot den här killen. Det visade 
sig att han hade varit hivpositiv i tio år och slarvat med medicinerna. 
Jag blev smittad i november 2002 och hamnade på sjukhuset en 
vecka senare. När jag fick diagnosen året därpå bröt jag ihop. Det 
var så skamligt för mig, jag ville bara duscha av mig allt. Jag äcklades 
över mig själv.

Det dröjde nio år innan de satte in medicinering. Min första 
medicin hette Atripla och den gjorde att jag inte kunde gå ut om 
kvällarna. När jag hade tagit tabletten kändes det som om jag hade 
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halsat en hel flaska vin. I fyra år gick jag omkring och var alko-
holist utan att dricka alkohol! Jag hade inget socialt liv och jag 
mådde inte bra.

Till slut blev jag arg och läkaren satte in annan medicin. Den 
blev jag torr av, precis som om jag hade psoriasis. Jag blev dålig i 
magen, fick huvudvärk, det var en massa andra biverkningar. Jag 
tänkte: herregud, ska jag leva så här? Det här var inte värdigt. Det 
var ju en försämring jämfört med när jag inte medicinerade. Sedan 
fick jag den som jag tar nu, Genvoya. Det är fortfarande problem 
med magen, men biverkningarna är mindre.

När jag piggnade till sa läkarna att om 
jag inte hade kommit in då, hade jag inte 
överlevt natten. De tog säkert hundra 
prover, men ingen gjorde ett hivtest.

Jag blev så ledsen när jag började med medicinerna. De gjorde  
att jag plötsligt blev påmind om att jag hade hiv. Jag hade nästan 
glömt bort det. I dag har jag landat. Då var det lite celibatkänsla, 
men efter det här med mitt barnbarn som gick bort i cancer 
tänkte jag att jag måste göra något helt annat. Jag var i Afrika i 
två månader. Kärleken som jag hade fått från mitt barnbarn fick 
mig att börja leva igen. Jag gick ut och festade och njöt av livet, 
allt det där som jag gjorde en gång innan all sorg kom in i mitt liv. 
Jag tog tillbaka livet. Det är klart att andra i min ålder undrade 
vad jag sysslade med. Men det struntar jag i. Låt mig köra järnet. 
Jag dejtar igen. 
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Hur fungerar det om man är hivpositiv?
Det är det som är problemet. Jag har ingen informationsplikt för  
om virusmängden är väldigt liten smittar man inte. Egentligen är 
jag säkrare än någon som inte är kontrollerad och inte har någon 
aning om vad som finns i kroppen. Men jag är själv mer mot-
taglig för andra sjukdomar. Stigmat är tyvärr så stort att många 
fortfarande tror att den som är smittad dör. I England visade en 
enkät nyligen att det bara var nio procent som kände till att hiv 
kan vara smittfritt.

Många i min släkt har dött i cancer och vi som lever med hiv 
löper större cancerrisk än andra. Jag tycker att det är jätteviktigt 
att jag blir screenad en gång i halvåret eller en gång om året 
för att det ska uppdagas så tidigt som möjligt. Vi äter också en 
medicinmängd som är baserad på mäns kroppar, och det forskas 
inte på kvinnor och barn.

Sådant oroar mig. Och hur kommer jag att bli bemött i vården 
när jag blir äldre? Vad har de för kunskaper om min sjukdom? 
Det finns ju fortfarande de som tar på sig handskar och grejer och 
är rädda. Man får hoppas på en förbättring där, och medicinerna 
blir också bättre och bättre.

Hur ser din ekonomi ut?
Jag har socialbidrag. Jag blir inte miljonär! Man kan inte köpa sig 
hälsan, där är man maktlös. Men jag har aldrig förstått dem som 
ligger på sofflocket och tycker synd om sig själva och tänker att 
de aldrig får något jobb. Jag går ut och gör saker. Jag kör mitt eget 
race. Jag håller mig aktiv. Fast ibland behöver man bara gå runt 
och vara. Man behöver sådana dagar också. Jag kan sätta mig på 
spårvagnen och bara sluta ögonen.





 
Jag trodde att 
det var vanlig 
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Jag är 74 år och pensionerad sedan tio år. Jag lever lugnt och sansat 
och går på gym tre gånger i veckan. Jag försöker vara ute i naturen 
när det är fina dagar. Jag har en särbo som jag träffar på helgerna.

Var har du arbetat?
Jag var tågmästare i tjugofem år. I dag heter det tågvärd och 
utbildningen är kortare; man gör inte så mycket annat än kollar 
biljetterna. Det var roligare förr. Längre tillbaka jobbade jag med 
lite av varje: brevbärare, chaufför, betongarbetare, taxichaufför, 
bilmekaniker. När jag gick på verkstadsskolan tyckte han som höll  
i bilmekanikerkursen att jag skulle bli konstsmed.

Så det har varit ett brokigt liv med flera förhållanden, men det 
tog lång tid för mig att hitta en kvinna som jag känner att jag trivs 
med. Det är min största glädje i dag, att ha träffat en människa på 
ålderns höst och känna att man har en jämlike. Vi bor inte ihop, 
men träffas på helgerna. Hon är med i en pensionärsorganisation 
och jag har min träning, och vill vi träffas i veckan är det bara att 
åka till varandra.

Hur träffades ni?
Det var ren slump. Jag fanns på en dejtingsajt och träffade olika 
kvinnor, men oftast blev det bara en gång. Man känner ganska fort 
om det stämmer. Sedan var det en kvinna som skrev att hon hade 
en väninna, som hade sett min bild på sajten och tyckte att jag såg 
trevlig ut. Jag fick hennes telefonnummer och på den vägen är det. 
Vi träffades och tycke uppstod. Det är över tre år sedan. Fantas-
tiskt, vi var över 70 år båda två. Helt otroligt!
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Har du varit gift?
Ja, en gång. Och sedan hade jag ett längre samboförhållande. Jag 
har två döttrar, en är 40 år och den andra är 33, och det är med 
olika kvinnor då.

Jag växte upp i Stockholm. Huset vi bodde i är rivet. På som-
rarna gick vi till badet i närheten och på vintrarna åkte vi skidor 
i parken. Min pappa dog när jag var två år och mamma hade lite 
olika jobb, men hon hade svaga nerver så hon fick försörjningsstöd; 
socialhjälp hette det på den tiden. Dessutom var det svårt för henne 
att jobba med tre barn. Vi bodde fyra stycken i ett rum och kök. 
Senare fick vi en tvåa med badrum. När jag växte upp var det mest 
arbetarkvarter i den delen av stan. Många hus är nu rivna och resten 
är omgjorda till bostadsrätter. Det har blivit lite snobbigt att bo där.

Hur länge gick du i skolan?
På den tiden var det femårig realskola. Ville man gå i gymnasiet 
gick man in från 4:5:an eller så tog man realen och gick femte året i 
realskolan. Men jag slutade plugga i 4:5:an. Jag fick så dåliga betyg 
att jag fick gå om. När betygen sedan blev lika dåliga en gång till, 
sa jag till mamma att jag hade gjort min skolplikt. Jag började jobba 
när jag var 16 år, på posten. Senare läste jag in gymnasiekompetens 
i svenska och engelska. Det var tur för det gav större chans att 
komma in på järnvägen.

Hur gick det till när du fick hiv?
Jag var utomlands och träffade en kvinna. Senare har jag förstått 
att hon var nysmittad, och då är man som mest smittsam eftersom 
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man har en massa virus. Det här var i Thailand för tio år sedan. Jag 
tänkte aldrig att det kunde vara hiv utan trodde att det var vanlig 
influensa. Jag fick en fruktansvärd primärinfektion. Jag var både på 
sjukhuset och på vårdcentralen, men de skickade i väg mig. De tyckte 
att den där gubben kan väl inte ha något sådant, så de sa bara åt mig 
att åka hem och vila.

I dag är jag som en lärka.  
Den resa jag har gjort har fått 
mig att mogna oerhört.  
Jag har fått större förståelse för  
människor som är utsatta.

Sedan var det en läkare som tog ett prov i smyg. Jag blev ditkallad 
och då sa hon att det var som det var. Det där var i april och jag blev 
väl smittad i januari. Då hade jag börjat bli bra igen, så jag hade 
kunnat tillhöra mörkertalet.

Hur reagerade du när du fick beskedet?
Det var chockartat. Jag vet att jag ringde en kompis precis efteråt,  
men det är ingen som riktigt kan förstå hur man känner sig i den 
situationen. Det här var så stigmatiserat. Man fick en stämpel på sig.  
Jag vågar fortfarande inte gå ut öppet med det.

När jag berättade det för min särbo sa hon: ”Jag klarar inte det 
här, tyvärr måste vi sluta träffas.” Samma person som en gång hade   
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sammanfört oss berättade för henne att det inte var så farligt, och 
efter ett par månader ringde hon och då återuppstod kontakten. 
Först blev hon rädd. Hon hade den gamla 80-talsbilden. Men i dag 
är det inga problem.

Själv hade jag inte heller någon särskilt positiv bild. I min 
journal stod det visserligen att patienten gjorde ett lugnt och 
samlat intryck, men inuti var det kaos. Ångest syns inte alltid. 
Men jag fick mycket hjälp hos en organisation för hivpositiva.

Vilka behov hade du då?
Samtal. Prata, prata, prata. Jag hade tusen miljoner frågor. Det 
fanns ingen annan jag kunde prata med, inte ens mina bästa 
kompisar. De förstod inte. Men hos den här organisationen 
fanns resurser och folk som kände igen frågorna. En oro jag hade 
var ju att jag aldrig mer skulle kunna träffa någon och inleda 
en förbindelse. 

Rektorn i realskolan sa en gång att han nog måste relegera  
mig för att jag hade rökt utanför skolan. Jag mådde rätt dåligt 
när han sa det, men det här beskedet var värre. I dag däremot 
är jag som en lärka. Den resa jag har gjort har fått mig att 
mogna oerhört. Jag har fått större förståelse för människor 
som är utsatta.

Men även om du känner dig starkare kan du inte 
berätta om det?
Nej. Mina barn vet inte om det. Jag skäms fortfarande på något 
sätt, det gör jag. Stigmat sitter djupt.
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Hur får man bort det?
Med information. Jonas Gardells bok Torka aldrig tårar utan 
handskar var bra, men det finns fortfarande väldigt många som 
inte vet någonting. Det är känsligt.

Fungerar medicinen bra?
Jag tar en tablett i samband med middagen. I början hade jag 
mardrömmar, men nu fungerar det bra. Jag har bytt medicin, 
det är tredje sorten jag har nu. Den heter Odefsey och går direkt 
på viruset, utan omvägar. Det är klart att jag hellre hade varit 
utan smittan, men nu är det som det är och jag har lärt mig leva 
med det. Det är inga konstigheter längre. Jag mår inte dåligt 
på något sätt.

Vad är det omgivningen borde veta?
Att man inte är smittsam om man sköter medicineringen. Om du 
träffar en ny partner har du inte längre någon informationsplikt. 
För mig är det avdramatiserat. Det enda är att jag inte säger det 
till vem som helst. Det skulle inte gagna mina barn på något sätt 
om de fick reda på det. 

Vissa saker kan jag känna är avklarade för min del, som att 
resa och se nya länder. En dröm jag hade var att lära mig segla. 
Och det gjorde jag. Det är klart, det är inget jag skulle vilja ta upp 
igen. Så känner jag med hiv också; det är färdigt, jag behöver inte 
grubbla mer över det. Det är inget som gnager. Så bra som jag 
mår i dag gjorde jag aldrig när jag jobbade.
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Vad är skillnaden?
Jag är lugnare och behöver inte tänka på elaka chefer eller att jag 
måste upp klockan fyra eller ner och jobba på julafton. Pensionen 
är inte stor, men den räcker till hyra och mat och lite mer. Jag 
klarar mig. Nu uttrycker jag mig lite drastiskt, men jag kan be 
vem som helst dra åt helvete utan att det händer mig någonting. 
Bara känslan att jag inte behöver anpassa mig eller stå med 
mössan i hand längre … Det har man ju annars fått göra mer eller 
mindre hela livet.





Även som grabb 
var jag familjens 
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Jag är född 1941 och tycker att jag har det bra trots den här diag-
nosen som jag fick 2005. Tre år senare började jag äta medicin. 
Jag går på kontroller två gånger om året och då säger läkaren att 
alla värden är bra och att vi får vara nöjda. Jag har varit gift med 
en kvinna under trettiofem år och har tre vuxna barn. Så bröt 
jag upp ur det förhållandet i början på 2000-talet och flyttade 
till Stockholm. Då hade jag fyllt 61 år.

Vad hade du arbetat med?
Jag läste konsthistoria. Min avhandling ser ganska imponerande 
ut eftersom Guldsmedsaktiebolaget bekostade omslaget. Jag 
disputerade 1975 och sedan arbetade jag på olika museer. När jag 
var klar med min utbildning jobbade jag ett tag som möbelför-
säljare på Nordiska Galleriet. Eftersom jag kan italienska – jag 
har italienska i min fil kand och har varit mycket i Italien – fick 
jag ringa dit ner och gräla på fabrikerna som inte levererade 
soffor i tid.

Men sedan fick jag ett vikariat på Nordiska museet och då 
fortsatte jag på museibanan. Jag var i Norrland några år och 
sedan kom jag till länsmuseet i Karlstad, där jag fick hand om 
konst och konsthantverk. Med tanke på min avhandling och 
min talförmåga borde jag ha kunnat avancera och få ett chefs-
jobb, men det blev aldrig så. Man ska känna vart vinden blåser 
och kunna läsa mellan raderna och inte säga vad man tycker – 
vilket jag gjorde. Det uppskattades inte.

Så jag slutade lite i förtid. Min förra fru sa: ”Hur kan du 
fundera på att lämna ett fast jobb?”
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Och hur kunde du det?
Skälet var att jag i slutet på 90-talet bytte sexuell identitet eller vad 
man ska kalla det. Jag upptäckte att jag ville göra någonting annat. 
Det blev skilsmässa, det kom vi överens om. Vårt ställe i Värmland 
har min fru kvar och hon har utställningar där på somrarna.

Hade du levt något slags dubbelliv?
Ja, i två år, det måste jag erkänna. När jag berättade hade min fru 
inte märkt någonting. Hon var chockad. Jag förklarade att jag 
inte hade gått och grunnat på sådant här under alla de år som vi 
var gifta. Det hade kommit på slutet och det hade också överras-
kat mig själv. 

Jag har varken varit otrogen med kvinna eller man under trettio 
års tid. Det låg inte för mig. När jag flyttade till Stockholm trodde 
jag att jag var den ende mannen i hela Sverige som hade varit gift 
och hade barn och som på äldre dagar börjat ett nytt liv. Men sedan 
träffade jag flera gubbar med liknande omständigheter. På vår tid 
var det sociala trycket och samhällets inställning annorlunda. När 
jag växte upp hade vi en bög i samhället, han var frisör och kallades 
för fröken Jansson. Folk flinade åt honom.

Jag har haft en trevlig pensionärstid, men nu, efter 75, känner 
jag mig lite tröttare. Det är inte så angeläget att åka in till stan 
varje kväll och gå på konserter och teaterföreställningar. Jag gör det 
fortfarande, men inte lika ofta som när jag flyttade till Stockholm.

Jag växte upp i lilla Sunne och dit kunde man ju inte flytta som 
pensionär. Även som grabb var jag familjens svarta får. Jag gjorde 
smycken i koppar och tenn och sålde till mina kvinnliga klasskam-
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rater i realskolan. Jag ansågs som lovande, lite konstnärlig och så, 
men det gick över med tiden!

Men svart får?
Man fick ju betyg i ordning och uppförande i folkskolan, men det 
var ofta som jag bara hade B. Fick man C var man körd. Jag sa 
emot och sådana saker. Jag kanske inte inordnade mig ordentligt i 
ledet under de där åren.

Vad gjorde dina föräldrar?
Min pappa var läkare. Mina föräldrar gifte sig i början på 30-talet 
och vid krigsslutet 1945 fick pappa sitt första fasta arbete som 
provinsialläkare i Sunne. Ibland när det skulle vara fest kom en 
kokfru och hjälpte till. Då kunde häradshövdingen komma, han 
var kusin med Povel Ramel, och så var det apotekaren och sjuk-
stugeläkaren och den andra provinsialläkaren.

Jag brukade säga att jag var ett offer för fri uppfostran. Mina 
föräldrar var inte särskilt stränga. Min pappa kunde lite skämt-
samt säga åt oss att gå ut och spela boll i stället för att sitta inne 
och läsa läxor. Min mamma var hemmafru, medelklassens fruar 
var ju det. Jag cyklade två kilometer till skolan och sedan hem 
igen på lunchen för att äta det som mamma hade gjort i ordning.

Berätta om italienskan, det var ju ovanligt.
Mina föräldrar hade åkt dit på semester på 50-talet. Till sjukstu-
gan kom sedan en italiensk underläkare med svensk fru och det 
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startades en studiecirkel i italienska. Jag köpte en enkel kursbok och 
kämpade på. Två av mina tre bröder blev läkare och det tyckte jag 
var fantasilöst, så jag gick i stället latinlinjen i Karlstad. Där fanns ett 
litet dominikanerkloster och där fortsatte jag att läsa italienska hos 
en italiensk nunna. I Uppsala tog jag två betyg i italienska vid sidan 
om konsthistorien. 

Efter ett tag stannade bilen plötsligt och 
in hoppade tre andra karlar som började 
slå på mig och bråka. De for i väg med 
mig och rispade mig i halsen med kniv. 
Jag var kidnappad!

2002 träffade jag en kille som gick en frisörutbildning i Karlstad. Vi 
träffades på en nätsajt, han hade en fin bild på sig själv och kallade sig 
för Angel Boy. När jag upptäckte att han var från Karlstad skrev jag till 
honom och vi började umgås. När han fick jobb i Stockholm sa jag till 
min fru att det var dags att bryta upp. Han och jag bodde ihop i ett år, 
men det gick inte. Vi var för olika. Jag har levt ensam sedan dess.

När jag slutade på museet började jag åka runt i landet för att 
försöka placera min frus mönster i lampaffärer och tygaffärer och 
presentbutiker. Vi gjorde plywoodbrickor med mönstertryck och 
lät sy dukar och tabletter. Varannan vecka var jag ute och sålde och 
varannan vecka satt jag hemma och ringde olika affärer. Och så tog 
jag kontakt med olika karlar också. Man var ju yngre och piggare 
på den tiden. Det var de där dubbellivsåren.
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Vet du när du fick hiv?
2004 och 2005 åkte jag till Thailand. Det var angenämt för en 
gammal bög att komma till en plats där fanns massor av trevliga 
unga män. En del är oseriösa och tror att alla utlänningar har 
en massa pengar. Andra går på disco även om de har jobb och 
fast ekonomi.

Jag träffade en ung man där 2004 och bjöd upp honom till 
Stockholm och sedan åkte han tillbaka efter sex veckor. Året 
därpå träffade jag en annan ung man och bjöd hit honom. När 
han kom i juni gick vi och testade oss. Efter tio dagar blev vi 
inkallade till en läkare, som sa att han tyvärr måste berätta att 
mannen från Thailand var hivpositiv. Läkaren sa åt mig att nu 
måste ni vara väldigt försiktiga med vad ni har för er i sommar.

Efter fjorton dagar blev jag konstigt sjuk på ett sätt som jag 
aldrig hade varit förr. Det kändes som förkylning, jag hade ont i 
huvudet och i bröstet och så fort jag satte mig på sängen kräktes 
jag. Det var den så kallade primärinfektionen. Jag gick till 
Venhälsan för att testa mig och kände på mig att det var klippt.

Men det var inte som om en fallucka öppnades. Jag visste att  
det fanns bromsmediciner. Det var inte någon dödsdom.

Du har uppenbarligen rest en del i ditt liv?
Jag har bland annat varit i Marocko flera gånger. En dag på båten 
till Tanger pratade jag med en man som berättade att det var väl-
digt trevligt i Ghana. Jag kollade upp det och ordnade visum. Jag 
hyrde ut min lägenhet och planerade att vara borta i två månader. 
På nätet fick jag kontakt med någon som jag skulle träffa när jag 
kom ner. I huvudstaden Accra möttes jag av en kille, men jag 
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var inte säker på om det var rätt person. Ändå åkte jag med i hans 
bil. Där slog det slint. Klockorna ringde inte. Efterett tag stannade 
bilen plötsligt och in hoppade tre andra karlar som började slå på 
mig och bråka. De for i väg med mig och rispade mig i halsen med 
kniv. Jag var kidnappad!

Jag fördes i väg någonstans och hölls inlåst i sex dygn. Jag fick 
fatt i min äldste bror på telefon och sa att jag behövde pengar. 
Han fattade vad det var frågan om och skickade olika summor 
i omgångar. Från grannrummen hörde jag hur det kom in folk 
som skrek och grät. Det hela var organiserat. Jag tänkte att här 
gäller det att ligga lågt och vara cool. Inte titta dem i ögonen, 
bara ner i golvet.

Så de fick en del pengar. När det mörknade en kväll satte 
de på mig ögonbindel och körde i väg med mig. Nu har de fått 
pengarna, nu tar de livet av mig, tänkte jag. Men de satte av mig i 
utkanten av Accra och så fick jag några smutsiga sedlar i handen: 
”Här har du till taxi. Gå ut, gå rakt fram och vänd dig inte om.” 
Sedan hörde jag bilen rivstarta och försvinna. Jag ringde SOS 
Alarm och där förstod de att jag hade varit med om något för-
skräckligt och ordnade en flygbiljett åt mig.

Det där var två stora händelser: att få hivbeskedet och att bli 
kidnappad. Och båda sakerna hänger ju ihop med mitt nya liv, 
till skillnad från det där trygga och lugna familjelivet …

Du skulle kanske ha stannat kvar i tryggheten?
Det var aldrig något alternativ.
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Vad har du för perspektiv på åldrandet och vården?
Jag har varit och tittat på 65+- och 75+-boenden; små, trista, 
nedslitna lägenheter som kostar kanske 8 000 kronor i månaden. 
Då bor jag bättre här i min bostadsrätt där jag hyr ut ett rum. 
Men jag står i kö till ett äldreboende i Bromma som jag har hört 
mycket gott om. Där ingår middag i hyran. Där finns aktiviteter 
och bibliotek och gym och pool i källaren. De visar bra filmer en 
gång i veckan och ordnar gemensamma besök på teater och opera.

Jag var på ett annat boende en dag och där satt femtio personer 
och spelade bingo. Jag har aldrig spelat bingo i hela mitt liv. Jag 
vill inte flytta till ett sådant ställe. Då kan man fort bli gammal.

Värdegrundsarbete – från ord till handling?

Äldreomsorgens nationella värdegrund handlar om att alla 
äldre har rätt att leva ett värdigt liv och känna välbefin-
nande. För att uppnå detta krävs att äldreomsorgen värnar 
och respekterar individens rätt till privatliv och kroppslig 
integritet, självbestämmande, delaktighet och individan-
passning. Planeringen av morgondagens äldreomsorg måste 
utgå från de äldres olika behov och anpassas till fler äldre 
med kroniska sjukdomar samt en ökad mångfald bland de 
äldre. Den nationella värdegrunden gäller alla kommuner och 
verksamheter som utför äldreomsorg enligt socialtjänstlagen. 
Den är en viktig förutsättning för ett gott åldrande, men det 
krävs ett aktivt, kontinuerligt och långsiktigt arbete för att 
implementera den i alla delar av verksamheten.





Det är som att 
kliva ut på rälsen 

framför ett tåg

k v i n n a ,  5 0 +  
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  2 0 0 9
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Jag har varit i Sverige sedan 2009. Det var inte kärlek som förde 
mig hit, jag bara flyttade på grund av svårigheter i mitt hemland. 
Jag har varit singel sedan jag kom hit. Mina barn är vuxna och 
har lämnat boet, vilket gör vardagen väldigt trist, speciellt på 
vintrarna. När jag anlände tog jag mig direkt till Migrationsverket 
och efter några dagar placerades jag i en stad flera timmars resa 
bort. Jag fick uppehållstillstånd och hade lite praktikjobb innan 
jag hamnade där jag arbetar nu.

Varför valde du Sverige?
Jag valde inte. Jag visste inte vart jag var på väg. Man fick arrangera  
det hela genom någon som man gav pengar till, och sedan skaffade 
de fram ett pass och skickade i väg en. När jag kom hit föreställde 
jag mig att alla pratade engelska, men språket var ju helt främmande.

Hade du hiv när du kom hit?
Ja, men jag visste inte varför. Jag vet inte när jag fick det. Jag fick 
reda på det när jag kom till Sverige och blev testad. Utan testet 
hade jag inte vetat något! Jag hade inga symptom. Jag hade varit 
gift, men efter skilsmässan hade jag inte något nytt förhållande. 
Jag ville inte. Det jag hade varit med om var tillräckligt. Jag 
koncentrerade all energi på att ta hand om mina barn.

När de gjorde testet blev jag helt förkrossad. Dessutom berät-
tade de det på telefon. ”Vad säger ni?” Jag trodde att han som 
ringde var helt tokig. ”Nej”, sa han, ”du har hiv.” Då insåg jag hur 
lätt det är att bli galen. Hela min värld kollapsade. Jag bara satte 
mig ner utomhus, i snön. En massa saker passerade genom mitt 
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huvud. Jag tänkte på hur mitt liv hade blivit. Det måste vara ett 
misstag! Jag började vandra rakt ut i natten och hamnade på en  
pizzeria och där upptäckte jag att jag hade blivit av med min 
ena sko. Foten var alldeles svullen på grund av kylan. Allt var 
verkligen elände.

Vad visste du om hiv?
Hemma hade jag bara sett aids. Jag tänkte att nu kommer jag 
att dö i ett främmande land. Det var alldeles för många tankar 
som for genom skallen. Jag hade ingen att dela dem med. Mina 
föräldrar var redan döda. Vem skulle jag vända mig till? Hiv är 
inget man pratar öppet om, så jag tänkte att jag får behålla det 
för mig själv. Så småningom blev jag bekant med en kvinna som 
hjälpte mig att hitta en kurator. Jag gick också i kyrkan för där 
kunde jag få vara ifred.

Efter ett tag fick jag kontakt med en organisation för hiv-
positiva. Vi blev en grupp som träffades och drack te och 
bestämde oss för att stödja människor som lever med det här 
problemet. Vi kom från olika länder, men knöts samman av 
detta. Vi visste hur det kändes att ha hiv.

Hur känns det?
Ibland kan man inte ens få medicinen över läpparna. Det är 
fruktansvärt. På något sätt hoppas man också att man faktiskt 
ska bli frisk. Man tror att man kan klara sig utan medicinen.

Bieffekterna kan vara problematiska. Jag har fått byta medicin. 
Mitt kolesterol har gått upp. Medicinen jag tar nu fungerar bra, 
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men ibland känner jag mig konstig på ett sätt som jag inte riktigt 
kan beskriva för läkaren. Det är frustrerande. Jag förstår dem 
som slutar, men man får absolut inte göra uppehåll om man inte 
vill hamna vid slutstationen. Det här är en sjukdom som rasar 
inne i kroppen.

Jag arbetar nu med uppsökande verksamhet bland migranter, 
som har blivit utsatta för människohandel och hamnat i prostitu-
tion. De har först kommit till Grekland, via Turkiet, och sedan 
har de tagit sig norrut. Åldersgruppen jag främst jobbar med är 
mellan 18 och 25 år. Jag är framför allt engagerad i det preventiva 
arbetet. Det finns många afrikanska migranter här som har behov 
av vår utåtriktade verksamhet, men det är långt ifrån alla som vill 
ha kontakt på grund av stigmat kring hiv.

De befinner sig här i Sverige, de har hiv, men de vet inte hur de 
ska handskas med det. En del har gått under jord och är rädda för 
att testa sig eftersom de tror att de ska bli gripna om de besöker 
sjukhuset. För dem är sjukdomen en skam och de är rädda att det 
ska slås upp i medierna. Jag har försökt säga till dem att så går det 
inte till här.

I den uppsökande verksamheten når vi drygt 150 personer. 
Många av dem självmedicinerar och jag önskar att de kunde få 
träffa en läkare, som kan tala med mer auktoritet än vad jag har. 
Det får större tyngd. När jag frågar varför de självmedicinerar 
svarar de att det de tar fungerar bra. De använder örtmediciner 
eftersom de tror på det. Det kan vara blad och örter eller bark 
från träd, som de smular sönder i en skål och blandar i maten 
och så tror de att det ska skydda dem. Det finns inga garantier 
för att man blir frisk. Så de behöver få höra läkare som pratar 
om riskerna med den här självmedicineringen. Några av dem 
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jag har kontakt med träffar också läkare och tar hivmedicin, 
men dessutom självmedicinerar de vid sidan om utan att berätta 
det för doktorn.

En kvinna blev dålig av alla örterna hon stoppade i sig, men 
hon vågade inte säga något till läkaren eftersom hon trodde att 
han skulle slå till henne. ”Nej, nej”, sa jag, ”här slår de inte folk.” 
I Afrika kan doktorn klippa till dig om du missar en dos! När den 
här kvinnan fick klart för sig hur farligt det hon höll på med var, 
tog det ungefär sex månader för henne att komma tillbaka till 
sitt normala tillstånd. Det här är något helt annat än ett sår på 
handen. Det handlar om blodet och det är komplicerat! Blod är 
liv, säger jag åt dem.

Vissa i den här migrantgruppen tar inte någon medicin alls. 
De är bara så trötta på det. Men det är ju något nödvändigt ont! 
Man måste ta den oavsett om man gillar det eller ej. Jag berättar 
för dem om det hemska som kan drabba dem innan de dör; det är 
bara att välja. Livet är bättre än kistan. De stadier man passerar 
innan man hamnar i kistan är inte heller trevliga.

Går det att uppskatta hur många hivpositiva du har  
kontakt med som inte tar någon medicin?
Hittills har jag stött på ett knappt 40-tal personer som inte tar 
medicin. De lever under jord. De visste redan när de reste hemi-
från att de hade hiv, men de tar tagit sig genom passkontrollen 
utan att bli testade. De har slut på medicinen som de hade med 
sig. Afrikaner har ett väldigt starkt nätverk och frågar varandra 
var de kan få tag i medicin. Då säger jag till dem att medicinerna 
är olika för olika personer, de kan inte hålla på och blanda. De 
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leker med döden eftersom man måste ta sin medicin varenda dag. 
Man kan inte låta bli. Det är som att kliva ut på rälsen framför ett tåg.

Här finns en flykt från verkligheten, från den information som är 
tillgänglig. Det är en flirt med faran. Jag har sett människor vandra den 
vägen och bli galna innan de avlidit. Jag har sett fullt utvecklad aids. 
Jag har sett det med mina egna ögon.

Jag uppmanar alla att testa sig. Men då behöver de legitimation och 
det är ett problem. De kommer från länder där hiv är väldigt laddat 
och stigmatiserat. Jag var själv skeptisk när jag kom hit, men när jag 
såg vilken hjälp man kunde få av sjuksköterskor, läkare och kuratorer 
ändrade jag uppfattning. Den kunskapen jag fick då har jag använt 
mig av för att nå ut till dem som nu kommer hit.

Lyssnar de på dig?
När jag försöker prata med folk är de ofta tveksamma i början, men 
efter ett tag börjar de lyssna. Jag delar ut kondomer, men det finns 
de som inte vill använda sådana. Majoriteten av dem jag har kontakt 
med är unga och de flesta vet att man blir smittad genom sex. Mitt 
största bekymmer är att många av dem säljer sex för pengar eftersom 
de inte har så mycket att leva på. De försöker få svarta jobb, men de 
flesta vill inte anställa svart. Har man svartjobb blir man också ofta 
illa behandlad.

Vad har du för erfarenhet av sjukvården och bemötandet där?
Det har varit bra, men det tar tid att få förtroende här i Sverige. Ibland 
förklarar de inte tillräckligt för patienten. Förtroende är väldigt viktigt.

I framtiden hoppas jag att man kan ha en egen avdelning på ett 
sjukhus som är bemannat med personal, som är utbildad för att ta hand 
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om äldre personer med hiv. De behöver utbildas nu så att de finns där 
när fler äldre behöver vård. Vi är den första generationen som kommer 
att bli gamla med hiv. Jag är inte orolig, men detta är ett behov som 
växer och då behövs mer kunskap och större insikt.

Här finns en flykt från verkligheten, 
från den information som är tillgänglig. 
Det är en flirt med faran.

Det borde också finnas särskilda boenden för äldre med hiv efter-
som stigmat är kvar. Det finns folk som är skeptiska till oss. Om vi 
hade egna boenden med kunnig personal skulle vi känna oss mer 
bekväma. Å andra sidan kommer jag då att vara alldeles för gammal 
för att märka av något stigma! Jag kommer kanske inte ens ihåg 
att jag har hiv.

Hur har dina vänner i Sverige reagerat på att du lever 
med hiv?
Alla mina vänner har hiv! De som inte har det berättar jag ingenting 
för. De ungdomar jag har kontakt med blir förvånade när jag talar 
om att jag har hiv. Jag ser ju frisk ut. När de tänker på hiv ser de aids 
framför sig. När de ser mig kan jag ge dem hopp. Jag vet hur viktigt 
det är att sköta medicineringen.

Det finns svenskar med afrikanska flickvänner som inte tycks förstå 
innebörden av hiv. Svenska män tar det inte riktigt på allvar. De vill inte 
använda kondom. Varför ta sådana risker? Om jag fortfarande var sexuellt 
aktiv skulle jag aldrig hitta på någonting utan kondom.





Jag sköljde 
kökssaxen 

och klippte av 
navelsträngen

m a n ,  6 0 +  
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  1 9 9 0
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Nu är jag sjukpensionär. Det blev mycket frånvaro på jobbet på 
grund av att grabben var väldigt sjuk när han kom i tonåren. Det 
blev omöjligt att arbeta. Jag hade lite förslitningsskador, men 
mest var det psykisk press.

Vi fick kanske fem väldigt fina år efter att hans mamma dog 
1996. Så länge han var barn var det fullt upp med skola och 
kompisar. Varje vinter åkte vi någon månad till Thailand eller 
Bali. Men från och med 11–12-årsåldern blev han snabbt resistent 
mot medicinerna och fick ofta byta ut dem. Många gånger var det 
ett under att han överlevde. Man kan tänka sig hur mycket stryk 
den där lilla kroppen tog av alla mediciner. Han var försökskanin 
just under den perioden när man växer som mest.

Det var jobbiga år, men då fick jag mycket hjälp av en kvinna 
som jobbade trettio timmar i veckan som extramamma och 
hjälpte till med läxor och med psykolog. Det var en översköterska 
som ordnade den kontakten via stadsdelsnämnden. Jag hade det 
så pass bra vid den tiden så någon ekonomisk hjälp behövde vi 
inte. Man blir inte lyckligare av pengar, men man blir lugnare.

Hur får du dagarna att gå nu?
Det har varit en svacka under ett år, då jag nästan inte gjort 
någonting. Jag går på promenader med hunden. Jag vaknar 
nio-tio, äter frukost någon timme. Är det en fin dag kan man 
vara ute fyra-fem timmar i en igenvuxen trädgård som ligger en 
bit hemifrån, på en klippa nära motorleden. Det är ett riktigt 
paradis på sommaren. Annars finns det mycket löst folk som drar 
runt. I somras byggde några killar en koja där. Jag vet inte om de 
gick på droger, men de verkade rätt så normala. De hade väl bara 
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halkat ur på något sätt. Är det en fin natt träffar man folk där, 
ungdomar som sitter på klipporna och dricker och röker. Vill man 
ha sällskap är det bara att gå dit.

Var är du född?
Långt norrut, i en liten ort med tolvtusen invånare. Jag minns 
från skolan att det var tolvtusen kvadratkilometer, tolvtusen 
invånare och tolvtusen renar! Farsan hade långtradare och mina 
föräldrar gifte sig i tjugoårsåldern och jag är född året efter. 
Morsan jobbade i köket på en skola. Jag tog studenten, men 
mitten av 70-talet var en lite flummig tid och man hade väl inte  
så klart för sig vad man ville.

Sedan studerade jag språk och litteratur. På somrarna jobbade 
jag med timmerflottning där uppe. I augusti 1978 träffade jag 
två killar som var på väg till Nordnorge för att jobba med fiske, 
och jag var lite trött på studierna och tänkte att jag skulle ta ett 
mellanår. Det där mellanåret pågår fortfarande!

Så småningom flyttade jag till Stockholm med min norska 
flickvän. Efter ett år fick vi en tvåa i Rinkeby. Där dök det plötsligt 
upp alldeles för många kompisar från mina gamla hemtrakter.

Vad hände då?
Det här var före aids och Stockholm var en rolig stad att vara 
i. Jag var ute och festade med kompisarna medan min flickvän 
stannade hemma. Man vaknade lite här och där. Det var en del 
svartjobb och man fick fet lön i näven på fredagen. Vid den tiden 
var det mycket cash och högkonjunktur.
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Ganska snart blev jag ungkarl. Det är aldrig lätt att skiljas efter 
flera år, men allt har sin tid. Jag njöt av friheten och sedan blev jag 
ihop med en svensk tjej, som hade pundat en hel del. En dag dök 
hennes ex upp. Han hade suttit inne. Där kunde jag inte stanna.

Så jag åkte till Thailand för första gången och efter det blev det 
fem vintrar i rad där nere. Jag uppskattade att de tog en dag i 
taget. Det var skönt att komma in i deras livsrytm.

Och sedan blev du pappa.
Det var sommaren 1988. Vi träffades i Stockholm på en krog 
som hette Connection! Hon kom från ett afrikanskt land och var 
här för att hälsa på sin syster. Vi fick bra kontakt direkt. Vår son 
föddes knappt två år senare. Det var en fredag och det var tur att 
jag var hemma. Jag höll på att borsta tänderna när jag plötsligt 
fick höra barnskrik. Hon satt på soffan och bebisen hade kommit 
ut, en månad för tidigt! Jag sköljde kökssaxen under varmvatten 
och klippte av navelsträngen. Sedan ringde jag till barnavårds-
centralen och sjuksystern kom och då var amningen redan i gång 
och sjuksystern undrade varför hon behövdes där. Jag ville ändå 
att vi skulle åka till sjukhuset och kontrollera att allting var rätt.

Det var ju väldigt ödesdigert. Jag kommer inte ihåg hur många 
dagar det tog innan man fick veta att hon hade hiv. Sedan skulle 
vi också testa oss, grabben och jag. Det var inte någonting man 
direkt såg fram emot. Man hade nödbromsen på. Jag fick rätt 
snabbt svaret att jag hade det, medan grabben skulle testas två 
gånger för att de skulle bli säkra. Det tog nog ett halvt år innan 
man fick beskedet. Herregud, en oskyldig bebis som inte hade 
gjort något!
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Hur reagerade du?
Jag tog det rätt så kallt för egen del. Min högsta önskan var att 
grabben inte skulle ha det. När vi fick veta att han också var 
hivpositiv bröt jag ihop. Det var oerhört svårt att acceptera. 
Det tog många år att smälta det beskedet.

Alla som föder barn måste testas för cellförändringar. 
Hon gick igenom en jobbig frysbehandling. Just den där 
cancern i underlivet som hon visade sig ha gick att behandla 
om man upptäckte den i tid. Men vi hade fullt upp och hon 
gick inte på sina regelbundna kontroller. Plötsligt hade det 
gått två år. I hennes morgonrock hittade jag ett brev från 
sjukhuset där de frågade varför hon inte hade tagit cell-
proverna. När jag tog med henne dit hade cancern hunnit 
sprida sig till magen och det var så gott som kört. Det tog väl 
ett halvår. Sista tiden försökte jag ta hand om henne hemma. 
Översköterskan, som blev som en morsa för mig, ordnade 
plats åt henne på ett vilohem.

I början fanns det ett dagis i stan för barn med hiv, och det 
var den vägen jag lärde känna en del andra familjer. Där fanns 
tio-femton barn. Vi hade kollo med familjerna varje sommar på 
Gotland. Grabben var sex år när hans mamma gick bort. Det 
var begravning i november, den dystraste tiden på året. Sedan 
åkte vi till Thailand i sex veckor. Vi fick en kontaktfamilj som 
han kunde bo hos på somrarna och år 2000 hade jag lagt av med 
drickat och var nykter.

Men då började hans hälsa krångla. Värdena var så dåliga 
att det hela tiden var nära att han inte skulle klara det. Vi fick 
åka till Köpenhamn och testa nya sprutor. Det var det sista 
halmstrået. Senare har medicinerna blivit bättre och effektivare.
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Hur är det med honom nu?
Värdena hålls i schack, men man tänker på hur han bara var ett 
och ett halvt år när han började med de giftiga medicinerna. När 
sådant här händer ens grabb har man inte ork att ställa några 
krav, och det får man betala för nu. Han verkar normal när man 
pratar med honom, men emotionellt ligger han ganska långt efter. 
När man själv var tonåring var man ju emot sina föräldrar i all-
ting. Det var svårt för mig att sätta gränser för honom. Försökte 
jag vara sträng slog det bakut. Han har alltid varit mager och han 
visste att om han vägrade äta, då blev jag ledsen.

Min högsta önskan var  
att grabben inte skulle ha det.  
När vi fick veta att han också  
var hivpositiv bröt jag ihop.  
Det var oerhört svårt att acceptera.

Hon som hjälpte till fick sin tjänst minskad från trettio till tio 
timmar i veckan och sedan bantades den bort helt. De håller på 
att montera ner välfärdssystemen för fullt. Det är de svagaste 
som får lida mest. Så mycket lättare allt hade varit om hon 
bara hade fått fortsätta tio timmar i veckan; så oerhört mycket 
det hade betytt.
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Hur har det gått i skolan!
Grabben har inte gått färdigt gymnasiet. Det var något som fat-
tades. Från 11 års ålder har han hela tiden varit på gränsen till att 
inte överleva. 

Vad gör han om dagarna?
Han är på nätet och håller på med sitt. Han har varit deprimerad. 
När man tänker på vilken dålig hand han har fått att spela med, är 
det inte att undra på. Det tog emot att berätta för mina föräldrar 
om sjukdomen.

2004 gifte jag mig med en thailändska. Jag träffade henne när 
jag var 47 år och hon 21. Jag tänkte att man får se hur länge den 
där tropiska romansen överlever om hon kommer till det vintriga 
Stockholm. Men det blev bara bättre och bättre, faktiskt. Vi var 
gifta i fem år.

Sedan tog man det för givet och vi gled isär. Hon jobbade som 
hotellstäderska och är visst fortfarande kvar på samma ställe. 
Jag arbetade på mitt håll och sedan satt jag framför tv:n och 
hon satt i köket och kollade på thailändska serier på laptopen. 
Hur dum får man vara? Det där förhållandet skulle man ha tagit 
hand om. Kärlek överlever inte av sig själv, man måste anstränga 
sig lite också.

Efter drygt tre år träffade jag en annan thailändska. Hon var en 
riktig mästerkock. Hon bodde i köket. Hon plockade bär och svamp. 
Hon tog väldigt bra hand om mig. Man blev bortskämd med alla 
maträtter, att aldrig behöva städa, diska eller tvätta kläder. Nu ser 
det för hemskt ut hemma. Nu måste jag göra allting själv.
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Jag planerar att åka ner igen; hitta någon liten paradisö utan 
charterturism. Nu är jag över 60 år och kroppen har börjat 
begränsa en. Nu reser jag för resandets skull, jag har inget större 
behov av att träffa någon.

Du åker inte dit för att hitta en ny fru?
Nej, nej. Några lyckliga få hittar rätt direkt. Jag har lärt mig att 
det kan hända att man träffar någon just när man inte letar. Det 
är skönt när vägen ligger öppen. Det är en del av åldrandet. Som 
samhället har utvecklat sig och livet har blivit vill man väl bara 
hitta tillbaka till stunden då alla överflödiga tankar släpper och 
man bara är. Det är så bra nu när hunden har blivit äldre för då  
är vi på samma våglängd.

Alla har rätt till jämlik vård

Det handlar om att alla har rätt till jämlik vård, oavsett kön, 
religion, sjukdomsbild med mera. Hiv ska inte vara ett undan-
tag, men inte heller förminskas. Var öppna för att begreppet 
familj och närstående kan se olika ut. Tänk på att äldre har 
rätt till sitt privatliv och sin sexualitet. Informationsplikt 
gällande hiv är inte personalens ansvar.







Jag gav väl 
upp livet, 

kan man säga

e l i s a b e t h ,  5 0 +  
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  2 0 0 0
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I dag bor jag i en mindre stad och jobbar som kommunikatör i ett 
företag som sprider kunskap om barns och ungas utsatthet. Jag är 
också ute och föreläser om hur det är att leva med skyddade person-
uppgifter, vilket jag själv gjorde under en tioårsperiod eftersom jag 
hade hamnat i en våldsam relation.

Nu är jag är ensamstående, men jag hade två barn. Min ena 
dotter gick bort för några år sedan, hon mådde dåligt och tog livet 
av sig. Jag har en dotter kvar och två barnbarn, och dem lever jag 
väldigt mycket för.

Jag är uppvuxen med mamma och pappa och en bror. Det var en 
gammaldags familj. Pappa var major och mamma hemmafru. Jag 
blev själv mamma tidigt, som 18-åring, och har haft väldiga problem 
när det gäller relationer till män. När jag var 25 år – jag är 54 nu – 
började jag prova droger.

Hur kom det sig?
Jag har alltid känt ett utanförskap. För mig var missbruket en flykt. 
Jag tror att jag så att säga hittade hem i drogerna och då kände jag 
att jag inte behövde vara ensam. Det var vansinnigt destruktivt, i 
synnerhet som jag hade två barn. Jag gav väl upp livet, kan man säga.

Det blev en flykt präglad av rädslor och i efterhand har jag 
förstått att det handlade om självmedicinering under tio år. När jag 
var 34 år hade jag hunnit med att mista min familj. Barnen hade levt 
med mig i alla år, men blev tillfälligt placerade hos en annan familj 
när jag hamnade hos polisen och blev häktad. Där, först då, vände 
mitt liv. Efter tre månader på Kronobergshäktet fick jag en chans  
till och då beslöt jag mig för att bli drogfri och hederlig. Jag flyttade 
från Stockholm för att komma bort från det där.
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Vad åkte du fast för?
Oj! Allt möjligt. Det var ekonomisk brottslighet, drogförsäljning. 
Jag skäms väldigt mycket för det, men jag blev dömd tre gånger 
och fick en villkorlig dom med behandlingsföreskrifter, så jag fick 
börja lämna urinprov och gå på frivården. Jag bodde på behand-
lingshem i ett och ett halvt år.

Vad var det du missbrukade?
Amfetamin. Det var emellanåt tufft att ta sig tillbaka och nu är 
jag rädd om min drogfrihet. Jag dricker ingenting och tar knappt 
en alvedon. Jag går helst inte mot röd gubbe.

När jag klippte missbruket gick jag på en stor läkarundersökning 
och då visade det sig att jag hade hepatit C. Det är vanligt bland 
missbrukare. Läkaren sa att jag var lyckligt lottad som inte hade 
något annat. Vad bra, tänkte jag, och ställde in mig på att jag 
skulle vara sund och göra allting rätt. Så när jag ett år senare träf-
fade en man, sa jag till honom att nu har jag börjat ett nytt liv och 
då måste jag fråga dig om du har några sjukdomar. Han tittade på 
mig och sa: ”Snälla du, jag skulle väl aldrig ha sex med dig om jag 
bar på någon sjukdom?”

Han hade hiv. Det visste han om, och han hade haft det väldigt 
länge. Senare fick jag ett anonymt samtal från en läkare, som sa 
att så här fick han egentligen inte göra, men så berättade han vad 
mannen hette och att han förstod att jag hade haft en tillfällig 
kontakt med honom och att jag borde komma och testa mig.

Då var jag drogfri och hade fått ett jobb. Jag lämnade prov och 
när jag kom dit igen bad läkaren mig att stänga dörren och sätta 
mig ner. Då förstod jag att något var galet. Hon sa bara att hon 
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var hemskt ledsen. ”Varför det?” undrade jag. ”För att vi har ett 
positivt besked.” ”Vad bra”, sa jag. ”Nej, tvärtom”, sa hon och 
jämförde mitt återstående liv med en tågresa mellan två stationer. 
Till ändstationen var det tio-femton år kvar, gissade hon.

Jag bearbetade aldrig någonting  
förrän jag blev vuxen.  
Jag kunde inte veta att jag skulle få hiv, 
men jag kunde också ha gjort andra val.  
För mig handlar det om att vara behövd.

På kvällen fick jag panikångest. Jag kom inte utanför dörren. Jag 
kunde inte sova. Jag kom inte in i duschen. Jag vågade inte gå över 
gatan till affären. Den här ångesten jobbar jag fortfarande med. 
Jag har jättesvårt med tillit. Åker jag tåg känner jag mig instängd 
och tycker att jag saknar kontroll över situationen. Det är jädrigt 
obehagligt. Det är klart att om man har levt i tio år med våld och 
skyddade personuppgifter rubbas tilliten.

Den här mannen som jag fick hiv av dog i hjärnblödning 
ganska snart efteråt. Han hade haft sjukdomen sedan 1991 och 
kanske fört över den till fler, det vet jag inte. Han hade tydligen 
berättat för läkaren att vi hade varit ihop. Jag vände mig till en 
advokat som polisanmälde det, och det blev en prejudicerande 
dom där de för första gången dömde en man som var avliden. 
Tidningarna ringde mig, men jag varken kunde eller orkade 
säga någonting.
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Hur var dina tidiga år som mamma? Levde du ihop 
med pappan till barnen?
Nästan inte alls. Han var väldigt, väldigt crazy. Väldigt våldsam. 
Jag har åkt på vansinnigt mycket stryk. Min äldsta dotter utvecklade 
ett tablettmissbruk på grund av mitt liv och det jag hade utsatt 
henne för. Till sist orkade hon inte längre. Jag fick femton drogfria 
år med henne innan hon tog sitt liv, men skulden och skammen 
lever jag med.

Bor du där du bor för att komma undan?
Inte nu längre. Jag vill tillbaka till Stockholm, där min gamla 
mamma och min dotter och barnbarnen bor, men det är inte så 
lätt att bara flytta dit.

Vi pratar inte så mycket om hur vi, som lever med hiv eller 
andra sorters press, mår rent psykiskt. Folk säger till mig att jag 
ser så oförstörd ut, men allt mitt sitter på insidan. Jag har inte 
medicinerat i mer än fem år av de arton som jag haft hiv. När de 
hade fått bort hepatit C sa de lite skämtsamt att nu var det bara en 
infektion kvar i kroppen! Så fick jag svamp i öronen och i munnen 
och då var det ju uppenbart att det var något som inte stämde. 
”Nu får vi allt sätta i gång”, sa läkaren som jag kontaktade.

Nu ångrar jag att jag inte har någon gymnasieutbildning. 
Jag har knappt färdiga betyg från nian. Min dröm är att kanske 
utbilda mig till drog- och alkoholterapeut. Det är många som tar 
sömntabletter och lyckopiller och det pratar man inte heller om. 
Många sitter hemma och dricker för mycket. Jag tror att många 
med hiv ljuger för sig själva och inte vill prata om hur de faktiskt 
mår. Det finns fortfarande ett stigma kring sjukdomen.
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Jag har bott på en mindre ort och när jag skulle till tandläka-
ren hade de klätt in hela rummet; de hade plastkläder, visir och 
allting. Jag gick därifrån. Jag har varit med anonymt i radio och 
då ringde min chef upp mig och undrade vad jag höll på med. 
Folk kunde ju känna igen min röst och jag kunde skada företaget 
om jag berättade att jag hade hiv.

Jag kan känna att allt det här, med hiv och missbruk och skyd-
dade uppgifter och min dotter, är lite för mycket. Samtidigt vill jag 
inte längre ha något skyddsnät som gör att jag inte kan säga det 
ena eller det andra. Jag var så trasig de där åren. Jag gick på det 
tyngsta artilleriet, umgicks med de tyngsta människorna och de 
värsta langarna. Jag insåg att om jag inte klipper nu kommer de 
att klippa mig.

Blev du utnyttjad av killar?
Nej, faktiskt inte. Jag var inte en sådan som prostituerade mig. 
Men jag hamnade ju väldigt fel med farliga män. När jag var liten 
blev jag sexuellt utnyttjad och jag tror att där finns en röd tråd 
och förklaringar till att jag gjort vissa saker. Det hände när jag var 
åtta år och han fick fängelse i fyra år, men i min familj pratade 
man inte om sådant. Han som gjorde det var en man som skötte 
om korna på bondgården där vi barn hälsade på. Min pappa sa 
alltid: ”Titta aldrig bakåt, titta bara framåt.”

Jag bearbetade aldrig någonting förrän jag blev vuxen. Jag 
kunde inte veta att jag skulle få hiv, men jag kunde också ha gjort 
andra val. För mig handlar det om att vara behövd. Jag levde 
aldrig upp till min pappas förväntningar. Jag har alltid fått höra 
att jag inte var god nog. Min mamma ställde sig bakom honom 
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som en medberoende! Men i dag är vi de allra bästa vänner. Utan 
henne hade det inte blivit bra i mitt liv. Min bror sa upp bekant-
skapen med mig när jag missbrukade och vi återupptog kontakten 
först när jag hade varit drogfri i några år.

Hiv verkar nästan perifert i din tillvaro?
Hiv är bara den sista beståndsdelen. Jag levde med skyddade 
personuppgifter och hade överfallslarm, som jag tyvärr dessutom 
tvingades använda. Att bara ha skyddat boende räcker inte när 
det gäller våld i nära relationer.

Han hittade dig?
Ja. Han hittade mina barn när det inte var sekretess på dem. 
Barnen och jag har fått fly en massa gånger och byta adress för att 
komma undan. Jag kan känna i min kropp att jag har ett ständigt 
och onaturligt stresspådrag. Jag tänker fortfarande jättemycket 
på var min lägenhet ligger, att den inte ska vara på nedre botten. 
Jag tänker på hur balkongen ser ut, på att det måste finns 
säkerhetsdörr.

Hur ser du på framtiden?
Jag vill bara få vara i lugn och ro. Jag är så himla tacksam för alla 
bra dagar jag får och jag hoppas innerligt att jag får uppleva mina 
barnbarns uppväxt.





Alla pengar 
försvann, 

allting var slut

p e t e r ,  6 0 +  
f i c k  s i t t  h i v b e s k e d  2 0 0 3
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Jag är född 1955 och lever sedan åtta år ihop med min sambo Stefan. 
Han och mina två vita herdehundar är min närmaste lilla familj och 
så har jag en dotter med sambo och tre barn. Jag har varit deltidssjuk-
skriven ett tag. Jag orkar inte jobba just nu, men om det är hivrelate-
rat vet jag inte. Livet jag levde blev ganska tufft till slut. 

De senaste sju åren har jag annars arbetat som alkohol- och 
drogterapeut. Jag är även mindfulness-instruktör och är ibland ute 
och föreläser om detta för hivpositiva. De flesta av dem lever mycket 
i dåtid eller framtid, man har ångest för det som har varit eller hyser 
oro för det som ska komma. Om man är mindre orolig mår immun-
försvaret också bättre.

När fick du veta att du hade hiv?
I oktober 2003. Jag kom ut som homosexuell 1982 i stort sett sam-
tidigt som de började skriva om den här sjukdomen, som vi då inte 
visste någonting om mer än att den florerade bland homosexuella 
män i USA. Sedan dröjde det tjugo år innan jag själv blev hivpositiv.

Jag blev sprutnarkoman på 90-talet och gick ner mig ganska 
totalt. Jag slutade bry mig om mig själv. Det var när jag fick reda på 
att en av killarna, som jag hade haft osäkert sex med, var hivpositiv 
som jag gick och testade mig. I början av 2000-talet kunde man 
komma till Venhälsan anonymt på torsdagskvällar och lämna prover 
och så fick man svaret en vecka senare. Då var jag alltså narkoman. 
Jag använde mest amfetamin och hade även testat lite heroin. När jag 
kom till mottagningen och anmälde mig såg jag hur det ryckte till i 
sjuksysterns öga när han tittade i min journal. Inne hos läkaren fanns 
också en kvinna, som jag omedelbart insåg var kuratorn.

Jag fick väl en liten chock, jag som hade klarat mig så länge. Men 
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jag mådde allmänt dåligt då; jag var närmast hemlös, hade inget 
jobb, inga pengar. Allting runt mig var katastrofalt. Hivbeskedet var 
bara lite extra ovanpå det andra. Ganska snabbt förstod jag att jag 
måste sluta knarka om jag ville överleva.

Hur började du missbruka?
Jag hade varit ute på en bar med min dåvarande sambo, vi hade blivit 
ovänner och på gatan där jag bodde träffade jag en kille som ville sälja 
en jacka till mig. Jag såg att han var narkoman. Jag vet inte var jag fick 
det ifrån, men jag sa att jag skulle skaffa fram pengarna om han stod för 
knarket. Det var stundens ingivelse, jag var arg och irriterad.

Jag blev väldigt uppåt och glad. Jag var ganska blyg och nu tyckte 
jag att jag var kung över hela världen. Så började jag umgås med 
andra homosexuella som var ute och festade – det här var 90-talet i 
Stockholm, rejvperioden, ute på Docklands var alla påtända, det gav 
en extra dimension åt dansen och sexet.

Egentligen blev jag nog missbrukare redan den där första gången. 
Det fastnade i mitt huvud som en positiv upplevelse. Jag var 35 år. Jag 
blev nyfiken och när det fanns droger drogs jag till dem. Det blir en 
sådan dopaminkick, det är det man fastnar för.

Hur förändrades ditt liv av missbruket?
Till slut var det bara knark det handlade om. Jag hade eget företag 
och jobbade med grafisk formgivning. Jag var typograf från början, 
på Dagens Nyheter. Sedan startade jag eget och hade bland annat 
Riksteatern och Dansens hus som kunder. Jag höll på med musik 
också, hade egen studio och gav ut några skivor med techno. 
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Förståndsmässigt var jag emot knark, men min hjärna ville bli 
belönad igen och igen. Till slut kunde jag inte handskas med det.

Jag började umgås med hemlösa, men senare kände jag mig 
mindre och mindre hemma bland dem. Dels var det tufft att vara 
bög i den världen, dels fanns det inget kamratskap. Jag blev lurad, 
folk snodde saker, jag var lite godtrogen.

Jag hade en bostadsrätt och den sålde jag och flyttade ner på 
mitt kontor. Det var inte meningen att det skulle bli en knarkar-
kvart, men det var vad det blev till slut. Alla pengar försvann, 
allting var slut. Jag hatade mig själv för att det hade gått som det 
hade gått. Och hatar man sig själv och lider av självförakt spelar 
det ju ingen roll om man blir hivpositiv. Man kan lika gärna dö.

Om inte min dotter hade funnits hade jag kanske struntat 
i allt och bara knarkat på. Men hon fanns där. Jag ville inte att 
hon skulle bli utan sin pappa.

Var det hivbeskedet som gjorde att du slutade 
med drogerna?
Det kan man säga. När jag pratade med doktorn och kuratorn på 
mottagningen berättade jag för första gången för någon hur det 
var. Jag hade levt ett dubbelliv. Nu fick det räcka. Sedan tog det 
ett år innan jag lyckades. Jag åkte till ett behandlingshem, jag var 
tvungen att resa bort för att klara det.

Hivbeskedet fick jag bara tre månader efter att jag hade smittats. 
Jag tror att jag vet vem det var. Jag har inte sökt upp honom även 
om jag var hatisk mot honom i början. Han såg lite sjuk ut och 
berättade att han hade varit och bytt blod. Men han sa att det var 
cancer. En annan bekant var hemma hos honom och upptäckte att 
han hade hivmediciner i kylskåpet.
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Du hade också ett liv innan allt detta hände …
Jag är från Stockholm och har tre äldre syskon. Min pappa var 
ingenjör och min mamma var hemmafru. Efter gymnasiet jobbade 
jag på kabelfabrik i ett år. Min tanke var egentligen att jag skulle bli 
socialarbetare som en av mina bröder, men jag kom inte in på Social-
högskolan. Jag trivdes emellertid inte på fabriken, och då valde jag 
mellan snickare och typograf.

När jag pratade med doktorn  
och kuratorn på mottagningen  
berättade jag för första gången  
för någon hur det var.  
Jag hade levt ett dubbelliv.  
Nu fick det räcka.

Jag mådde ganska dåligt under min uppväxt. Jag förstod väl att jag 
var homosexuell. Jag hade det trassligt hemma, min pappa drack 
väldigt mycket. För att rädda familjens heder försökte jag anstränga 
mig och flyttade ihop med en tjej och fick en underbar dotter. Men 
det funkade inte och när vi hade gjort slut började jag undersöka min 
homosexualitet och träffade killar. Efter ett tag läste jag om den här 
mystiska sjukdomen och blev jätterädd. Jag hade hand om min dotter 
när vi hade separerat. Vad skulle hända med henne om jag dog?

I början visste man ingenting. Man visste inte att det var ett virus. 
Om man hade aids var man bög och om man var bög hade man aids. 
Det var skräckfyllt att ha sex.
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Jag bestämde mig ganska tidigt för att jag ville komma ut ur 
garderoben. Jag tänkte också på min dotter; om jag går runt och 
skäms för mig själv kommer hon att växa upp med skam. Jag var 
uppväxt med en pappa som jag skämdes över och det har påverkat 
mig väldigt mycket. Det är kanske därför jag inte heller vill dölja 
att jag är hivpositiv.

Först hade jag hand om min dotter hundra procent, men sedan 
blev det varannan vecka. Varannan vecka var jag ute och festade. 
I utelivet var det mycket alkohol. Så är det fortfarande; det är en 
köttmarknad. Man går på disco för att hitta någon. Det var det 
jag ville göra, hitta någon att kanske bli kär i. Utelivet var skojigt 
på sitt sätt, men det var ju väldigt ytligt. Hela gayvärlden har varit 
mycket sexinriktad. I dag kan jag tycka att väldigt många har ett 
sexmissbruk. Homosexuella har väl också någon sorts försenad 
pubertet. Själv använde jag sexet för att dämpa min ångest.

Vad bestod den ångesten av?
Det handlade både om homosexualiteten och om min barndom. 
Det fanns en skam över att vara annorlunda. Som homosexuell 
måste jag vid varje nytt möte fundera över om jag skulle berätta.  
Vågar jag vara mig själv på mitt nya jobb? Där kommer ju även 
hiv in.  

Jag har två kroniska sjukdomar, jag är alkoholist och narko-
man och så är jag hivpositiv. I dag vet jag att missbruket är en 
livslång, kronisk sjukdom. Och jag kan inte sluta ta mina hiv-
mediciner för då dör jag.

Jag blev smittad med multiresistent virus, men sedan lyckades 
min läkare hitta en medicin som fick beställas direkt från fabriken. 
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Den fanns inte på apoteket. Det är när man börjar ta medicin 
som man fattar att man är sjuk. Nu har jag två tabletter som 
innehåller tre olika preparat. Jag tar dem bara en gång om dagen. 
Tidigare var det två gånger om dagen och det var ganska stora 
tabletter med konstig självlysande färg. I början, och så är det 
nog för de flesta, fick jag ont i huvudet och magen satte i gång. 
Allt kom på en gång; jag var på behandlingshem när jag skulle 
börja käka mina mediciner, jag hade ingen lägenhet, allt såg 
väldigt mörkt ut.

Fick du något stöd?
Tolvstegsprogrammet mot beroendet hjälpte mig. Den sjuksyster 
jag hade på Karolinska var underbar. Henne satt jag och grät 
hos. Hon lyssnade och kramade mig. Jag kände mig så äcklig vid 
den tiden, nästan giftig. Min dotter kom och hälsade på mig på 
behandlingshemmet och när hon åkte därifrån fick jag världens 
ångest över allt jag hade raserat. Hon skrev till mig och sa att 
hon älskade mig oavsett vad jag hade gjort. Det betydde otroligt 
mycket för mig. Sedan började jag gå på Noaks ark. Där höll jag 
mina föreläsningar som också blev lite terapeutiska.

Nu är du över 60; hur funderar du kring framtiden?
Jag funderar mycket på forskningen som säger att vi kanske 
drabbas av åldersrelaterade symptom tidigare än andra. Det blir 
lätt att man går och känner efter! Jag är lite orolig för det och för 
ekonomin, men det är väl alla som snart ska gå i pension. Det har 
varit en process för mig att bli mer och mer öppen med att jag är 
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hivpositiv. Det är enda vägen, att vi börjar synas mer så att folk 
förstår att vi inte är konstiga. Vi är inga monster, vi är inte farliga.

Har äldre hivpositiva särskilda behov?
Jag är lyckligt lottad som har min sambo och min dotter och mina 
barnbarn. Jag har ett bra nätverk. Många lever ensamma. Jag 
skulle vilja att hivorganisationerna startade ett volontärnätverk 
av personer som kan åka hem till ensamma hivpositiva människor 
och vara ett stöd. Vissa saker kan vi ju påverka själva. Att förändra 
hela vårdapparaten tar lång tid.

Vad är det för kunskap som behöver spridas?
Att vi är smittfria. Att vi behöver våra mediciner. Om vi blir  
äldre och glömska behöver vi hjälp med det.

Alla hivpositiva har någon gång råkat ut för läkare eller sjuk-
systrar som har betett sig konstigt när man har berättat. Häromåret 
gick jag till vårdcentralen för att ta bort en fotvårta. När jag berät-
tade att jag var hivpositiv sa läkaren att han nog måste remittera 
mig till en specialist. Vårtan skulle bara frysas bort, en väldigt 
enkel sak! När jag råkade ut för njursten ute på stan kom ambulan-
sen och då viskade den ene ambulansskötaren till den andre att de 
skulle ge mig sprutan i skinkan och inte intravenöst för då kunde 
det bli så blodigt.

I Stockholm har 99 procent av dem som jobbar på äldreboenden 
ett ursprung i andra länder, och vi vet av erfarenhet att hiv bär 
på ett större stigma bland dem. Jag är osäker på om man som 
undersköterska får lära sig någonting om hiv. Om jag ligger på ett 
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vårdhem och det kommer in någon, som visar att hon inte vågar 
krama om mig eller inte tycker om mig, är det klart att jag mår 
dåligt. Jag skulle inte vilja bo på något gayboende eller något 
ställe där alla är hivpositiva. Jag vill bo på ett vanligt hem och 
träffa människor av alla sorter.
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Utbildning, 
normalisering och 
särskilda behov

Vården av äldre som lever med hiv bör präglas av ett personcen-
trerat förhållningssätt där individens erfarenheter och kunskap 
tas tillvara.

I nuläget saknar svensk vård ofta beredskap att ta hand om äldre 
personer med hiv. Vårdpersonalen har varken den erfarenhet som 
behövs eller uppdaterade kunskaper om vad det innebär att åldras 
med hiv. Primärvården är sällan hivmedveten och äldreboenden har 
inte några egentliga planer för att möta behovet av rutiner och stöd.

Vården och omhändertagandet ser också olika ut runtom i 
landet. Två grupper som det är särskilt angeläget att nå med kun-
skapshöjande insatser är undersköterskor och vårdbiträden eftersom 
de har fler möten med patienten. Men även personer som själva 
lever med hiv behöver mer kunskap, inte bara om sin sjukdom utan 
också om åldrandet i sig. Forskning om hiv och åldrande är på gång, 
men det behövs mer forskning kring ämnet i Sverige.

”Bemötandet är a och o”
I Äldreprojektets expertgrupp deltar företrädare för offentlig sektor, 
myndigheter, idéburen sektor samt akademin. En av dem är Linda 
Vikman, som arbetar som äldreombudsman i Stockholms stad.
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”Bemötandet är alltid a och o när det gäller omsorg och 
omvårdnad”, menar hon. ”Det bestämmer hur bra mötena blir 
och hur trygg man känner sig. Det gäller förstås alla människor, 
men för dem i beroendeställning är det ofta helt avgörande för 
välbefinnandet och för hur – och om! – omvårdnadssituationen 
fungerar”. 

Hur skiljer sig hivpositivas behov från andra åldrande patient-
gruppers?

”Jag tror att risken kan vara stor att de får ett sämre bemö-
tande än andra. Det beror sannolikt på okunskap och rädslor. 
Om du är rädd kommer du att hålla dig undan; det är mänskligt 
och naturligt och rädd blir du av okunskap. Därför är det otroligt 
viktigt att alla inom omsorgen vet hur hiv smittar och – ännu 
viktigare – hur det inte smittar. Generellt är kunskapsnivån 
låg, betydligt lägre än jag tidigare har trott. Det är vanligt med 
frågor om smittrisk via toalettsitsar, myggor och liknande, och 
oron för att själv bli smittad är stor. När vi haft utbildning inom 
området har flera efteråt blivit upprörda över att de befunnit sig i 
samma lokal som en hivpositiv person utan att ha fått veta det på 
förhand.” 

Enligt Linda Vikman finns det också personal som tycker att 
anställda som har småbarn hemma inte ska behöva ha hand om 
personer med hiv.

”Det där är fullständigt orimligt och onödigt”, säger hon. 
”Men framför allt leder det till att de äldre faktiskt inte får möjlighet 
att ta del av socialtjänstlagens intentioner om välbefinnande och ett 
värdigt liv.”

Vilken sorts utbildning finns det då störst behov av?
”Som jag ser det bör utbildningssatsningar inom äldreomsorgen 
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börja närmast den det berör, det vill säga den äldre individen. Det är 
där utsattheten och beroendet är som störst. Att bli väl bemött och att 
känna sig trygg, inte minst i kontakt med myndighetspersoner och 
omvårdnadspersonal, är centralt för välbefinnandet. Äldre personer 
som lever med hiv har inte sällan erfarenheter av att bemötandet 
inte varit det önskvärda. Det kan ge ökad känslighet på samma sätt 
som när personer som blivit utsatta för övergrepp blir mer känsliga 
för beröring eller tonlägen. Behoven skiljer sig kanske inte så mycket 
mellan äldre med och utan hiv, men det kan finnas en skillnad i 
sårbarhet.”

”Det viktigaste är empatisk förmåga”
Niklas Bjurström i Äldreprojektets expertgrupp är socionom och 

har tidigare varit utredare hos Socialstyrelsen av äldreomsorgen och 
psykisk ohälsa bland äldre. Han ställer sig frågan: Varför vill vi leva 
längre? Han menar att förlorad livslust är den dödligaste sjukdomen 
–  många ger helt enkelt upp. Ett ”äldrevänligare” samhälle skulle 
enligt Bjurström förbättra möjligheterna att behålla livslusten.

 ”Jag brukar ibland citera geishan som för tusen år sedan skrev 
Kuddboken, världens kanske första roman. Hon satt instängd med 
lindade fötter och bara väntade på att kejsaren skulle vilja ha besök 
av henne. En dag vaknade hon och tyckte att livet var utan mening. 
Hon ville dö. Men lite senare den dagen hittade hon papper och 
pensel och då fann hon ett innehåll i vardagen. Och det är just det här, 
att hitta penseln och pappret, som vården bör hjälpa till med.”

Det här är några av Niklas Bjurströms förslag till förbättringar 
av bemötandet och omhändertagandet: 



287

1. En gemensam syn på hur man ska möta äldre vid livets 
slut. En vård utan kränkningar kräver tid för reflektion och 
öppenhet i arbetslaget, men även att vården anpassas efter 
den enskilde och inte efter dagens rutiner.

2. Ett stödjande och närvarande ledarskap. Minska antalet 
medarbetare per chef till 20–25 personer.

3. Utveckla kontinuiteten i vården. De med störst behov bör i 
möjligaste mån ha samma personal.

4. Utveckla ur och skur-äldreboenden. Äldre bör i större 
utsträckning erbjudas möjlighet att vara utomhus.

5. Välkomna närstående till boendet och som stöd i hemtjänsten.

Personalutbildningen är en svår fråga, menar Bjurström.
”Mycket tyder på att det viktigaste är att man har en empatisk 

förmåga. Men det kräver att man har en ledning som stödjer 
detta. Risken blir annars att man drunknar i sin egen empati och 
sluter sig eller slutar helt. Frågan är också hur man finner dessa 
empatiska personer i dag när allt bygger på betyg.”

Hans erfarenhet är att det kan vara mer effektivt att utbilda ett 
helt arbetslag kring demens eller hiv än att utbilda någon enstaka 
i gruppen till expert. Behoven hos dem som lever med hiv kan 
också vara väldigt individuella.

”Självhjälpsgrupper kan vara bra”, tror Niklas Bjurström. 
”Man ger varandra stöd för att bryta stigmatiseringen, om den är 
ett problem. Man kan lättare formulera sina behov och förmedla 
dem till vården. Gruppterapi med äldre patienter har också gett 
ganska lyckat resultat. Det kan nog vara av värde även för dem 
som lever med hiv, som hjälp för att inte försvinna i sin sjukdom 
utan acceptera den för att kunna gå vidare.”
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Som vem som helst – fast med särskilda behov
Finns det en risk att ansträngningarna att normalisera hiv leder 
till att man inte längre ser det som är specifikt med sjukdomen? 
Eller omvänt: kan normaliseringen motverkas av att man lyfter 
fram hiv och åldrandet som något speciellt?

Fredrik Månsson, infektionsläkare på Skånes universitetssjuk-
hus och medlem i Äldreprojektets expertgrupp, har tankar i den 
riktningen:

”Vi har ju arbetat rätt mycket med det vi kallar för normali-
sering av hiv, att avstigmatisera diagnosen så att hiv inte ska ses 
som skrämmande och farligt. Paralleller har dragits till diabetes, 
som är en kronisk sjukdom där man genom medicinering kan 
förhindra komplikationer till följd av grundsjukdomen. Det kan 
bli paradoxalt när vi försöker säga att äldre personer med hiv är 
som vilka andra som helst – och så kommer vi samtidigt med 
budskapet att de har särskilda behov som behöver tillgodoses.  
Det kan skapa en ny sorts stigmatisering och uppmärksamhet 
som kanske snarare stjälper än hjälper.”

Ibland kan man teoretisera för mycket om det här, tycker 
Månsson, men frågorna är komplexa samtidigt som de indivi-
duella behoven och önskemålen är olika. Kunskapsutvecklingen 
har inte heller riktigt hängt med, anser han. Det gäller både 
den kvardröjande stigmatiseringen och juridiken i form av 
smittskyddslagen.

”Det är svårt att översätta biologi i juridiska termer. Vi vet att 
med god följsamhet i behandlingen är den praktiska smittrisken 
lika med noll. Dock kvarstår så kallad skyddsplikt som ett krav 
för att inte överföra hiv. Kondom är bra för att minska överföring 
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av många saker, men ur rent medicinsk synvinkel är det kravet 
egentligen onödigt. Ändå kan man åtalas om man underlåter att 
informera om sin hiv och samtidigt låter bli skydd, trots att det 
inte finns risk för överföring. Där ligger juridiken alltså efter. 
Men jag har samtidigt svårt att se hur den skulle kunna anpassas 
eftersom risken aldrig teoretiskt kommer att kunna bli noll procent 
och hur man juridiskt skulle kunna garantera god följsamhet av 
behandling.”

När det gäller stigmatiseringen kan den i praktiken vara ett större 
problem än det medicinska tillståndet, menar Fredrik Månsson.

”Med fungerande behandling och god viruskontroll har man 
i Danmark visat att hos hivpositiva som röker är rökningen en 
större riskfaktor än själva hivbärarskapet. I många studier visar 
man på ökad sjuklighet i hivrelaterade följdsjukdomar, men de 
riskerna är väldigt små. För de genomsnittliga personerna med 
hiv är det oftast ett större problem att de utesluts ur sociala 
sammanhang och att de inte får samma mottagande inom vård-
apparaten. Det är dock alltid svårt att översätta epidemiologiska 
samband till enskilda individer. En gissning och förhoppning 
är att vi kommer att gå mot mer individanpassad vård där indi-
videns hivstatus inte kommer att vara huvudsakligt fokus utan 
i stället bara en pusselbit tillsammans med andra hälsofaktorer.”

När man blir gammal och behöver tas omhand
”De flesta vill nog fortsätta att bo hemma”, tror läkaren Göran 
Bratt från Venhälsan. ”Om man har en kronisk sjukdom är det 
kontinuitet hos de vårdande personerna – kurator, sjuksköterska, 
läkare – som är viktig. Det gäller också hemtjänsten; att inte 
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behöva förklara för 48 olika personer till exempel vad det är för 
medicin man tar. Det vore förfärligt. Inom hemtjänsten är behovet 
av utbildning oändligt på grund av hög personalomsättning, 
eftersom det kommer ny personal hela tiden.”

Än så länge finns inte så många exempel på personer med hiv 
som har flyttat till pensionärs- eller äldreboenden, men efterfrågan 
väntar runt hörnet. Göran Bratt anser att hiv behöver normaliseras 
så mycket som möjligt för att undvika misstänksamhet.

”Det är inte något märkvärdigt att ha hiv i dag. Medicinen ska 
fungera. Ingen behöver vara rädd, det finns ingenting som kan 
hända. Vi ska inte ha speciella boenden för hivpositiva utan de 
ska accepteras i det allmänna. Hiv är en kronisk sjukdom bland 
många andra.”

Kommer hiv att kunna försvinna?
”Det vore fantastiskt”, säger Göran Bratt, ”men Sverige befinner 

sig i en liten bubbla. Människor reser utomlands. Vi har en omfat-
tande migration. Det viktiga är att snabbt hitta dem som blir 
smittade. Man ska inte skryta, men i Sverige har vi varit bäst på 
att hantera hiv. Vi har de bästa behandlingsresultaten i världen. 
Vi har det oerhört väl förspänt här, och jag tror att antalet nya 
fall kommer att fortsätta minska även om Venhälsan dessvärre 
noterat en viss ökning under 2018.”
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Varför ett projekt 
om hiv   
och åldrande?

Tack vare effektiv behandling är hiv numera en kronisk sjukdom. 
Personer som lever med hiv har en förväntad livslängd jämförbar 
med dem som inte har hiv. Samtidigt pekar forskning på att 
åldersrelaterade sjukdomar visar sig tidigare bland personer som 
lever med hiv. Dessutom lever okunskap och fördomar om hiv 
som dödlig sjukdom kvar.

Vad innebär detta för äldre personer som lever med hiv? För 
äldreomsorgen? För anhöriga? Hur säkerställs en god, värdig och 
jämlik ålderdom?

År 2016 presenterade Folkhälsomyndigheten en rapport, 
Att leva med hiv i Sverige, som visade att nästan fyra av tio i mål-
gruppen var oroliga för hur de skulle klara sig när de blev äldre. 
En av fem hade medicinerat mot sömnproblem och lika många 
hade använt läkemedel mot depression eller ångest. 

Det behövs mer kunskap om att leva och åldras med hiv, både 
hos närstående och yrkesverksamma, men också hos de äldre 
själva. Det är kunskaper som är nödvändiga för att personer med 
hiv ska få ett gott liv – livet ut.

Peter Månehall, ombudsman på Hiv-Sverige, berättar att idén 
bakom Äldreprojektet växte fram när personer med hiv hörde av sig 
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till Hiv-Sverige och berättade om sin oro inför mötet med äldre-
omsorgen och för hur det skulle vara att bli gammal med hiv.

”Tänk om jag blir förvirrad och har hiv! Många hade tidigare 
ställt in sig på att dö. Sedan kom medicinerna och plötsligt skulle 
man leva igen. Många frågor handlade om demens och om hur 
andra mediciner kommer att fungera ihop med hivbehandlingen. 
Vem ser till att jag tar medicinerna om jag glömmer dem? Det är 
enkla saker som borde fungera, men för den här gruppen fanns nu 
en ny insikt om att man skulle bli äldre”, säger Peter Månehall. 

Han fick också frågor från vården: Hur ska vi hantera detta?
”Personal kontaktade oss och berättade att de inte visste 

någonting om hiv.”
Vilka krav kan man då ställa på sjukvården och äldreomsorgen?
”Alla har rätt till en jämlik vård. Man kan kräva ett bra 

bemötande och att de ska ha en grundläggande kunskap om att 
detta är en kronisk sjukdom och om hur den överförs. Det finns 
fortfarande en syn på hiv som en skyll-dig-själv-sjukdom och det 
är lätt att själv förstärka stigmat om man blir illa bemött.”

Förutom behandlingen och bemötandet är det viktigt att upp-
märksamma den psykiska hälsan. Även om det numera finns väl 
fungerande medicinering kan ett liv med hiv skapa olika former 
av stress. Hiv-Sverige har genom sitt opinionsarbete sett till att 
hiv nu inkluderas under avsnittet Äldre personer med många sjukdomar 
i den nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen från 2017.

”De som lever med hiv står redan vid sidan av samhället på 
grund av förutfattade meningar och okunskap om vad det är för 
slags sjukdom”, menar Peter Månehall. ”Det finns fortfarande 
en hel del skräck. Aidskampanjernas budskap från 1980- och 
90-talen lever kvar medan de kampanjer som gjorts senare inte 
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har slagit igenom. I samtal framkommer att många känner sig 
väldigt isolerade, och de isolerar sig också själva utifrån dåliga 
erfarenheter. Man ska veta att det inte bara handlar om vanligt 
åldrande utan om en kronisk diagnos. Hiv är en komplex sjukdom.”

Om Äldreprojektet

Äldreprojektet är ett nationellt, treårigt projekt som 2016–2019 
drivs av Hiv-Sverige och finansieras med medel ur Allmänna 
arvsfonden. Boken Leva livet är en del av projektet.

Äldreprojektet arbetar med att synliggöra och förbättra 
livssituationen för äldre som lever med hiv i Sverige. Projektet 
startade i november 2016 och har sin bas i Malmö med lokala 
arbetsgrupper också i Stockholm, Göteborg och Borlänge. 
Borlänge kommun har en central roll som pilotkommun. Kärnan 
i projektet utgörs av de här fyra lokala grupperna, som består av 
mellan sex och nio äldre personer som lever med hiv. Projektdel-
tagarna är en heterogen grupp som endast förenas av sin hivstatus 
och den biologiska påverkan av hiv på åldrandeprocessen. Arbets-
grupperna möts regelbundet och arbetar med utvalda teman och 
frågor kring att leva och åldras med hiv i dag och i framtiden.
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Syftet med projektet är att förbättra livskvaliteten för äldre 
personer som lever med hiv. Projektet vänder sig också till när-
stående och till yrkesverksamma inom exempelvis vård och omsorg. 
Äldreprojektet ska bland annat samla personliga berättelser, 
erfarenheter och tankar kring att vara äldre och åldras med hiv i 
Sverige. Det är ett målgruppsnära arbete för att stärka kunskapen, 
förbättra bemötandet och öka hivmedvetenheten. Boken du håller 
i din hand är ett resultat av detta arbete.

I Leva livet intervjuas tjugonio projektdeltagare samt några av 
deras närstående. Det är livsberättelser som är sinsemellan olika, 
men just genom att de skiljer sig åt visar de tillsammans på det 
vardagliga med hiv. Men eftersom myter och felaktiga föreställ-
ningar lever kvar vill eller kan inte alla vara öppna med att de 
lever med hiv. Trots alla medicinska framsteg och all den kunskap 
och information som spridits finns det fortfarande ett stigma 
kring sjukdomen. Några av de intervjuade föredrar därför att vara 
anonyma och flera vill bara nämna sitt förnamn.

Bokens fotograf har involverat projektdeltagarna i utform-
ningen av bilderna till livsberättelserna. De som valt att inte vara 
med på bild har också kunnat påverka utformningen. Detta ger en 
extra dimension till berättelserna. 

Äldreprojektet har också förankrats på det nationella planet 
genom en expertgrupp med personer med yrkesmässiga erfaren-
heter inom de områden som projektet berör. Förutom äldrefrågor 
handlar det om bemötande, medicin, behandling, migration, vård och 
omsorg samt anhörigas roll. I expertgruppen deltar representanter 
från offentlig sektor, myndigheter, idéburen sektor och universitets-
världen. Expertgruppen bidrar med sin sakkunskap till förankringen, 
utvecklingen och spridningen av projektets resultat.



   Hiv överförs bara om man inte har en välfungerande medicinsk 
behandling. Med rätt hivbehandling kan hiv inte överföras. 

   Vid obehandlad hiv kan viruset bara överföras på tre sätt: genom oskyddat 
sex, genom att det kommer in i blodomloppet eller från mor till barn 
vid graviditet eller förlossning.

   Hiv och aids är inte samma sak. Hiv är ett virus som kan överföras mellan 
människor. Aids är ett sjukdomstillstånd som inte kan överföras, men 
som inträffar när immunförsvaret är så förstört av hiv att man drabbas av 
andra sjukdomar. 

   Har man fått hiv kommer man att bära på viruset hela livet. Det finns 
inget botemedel och inte heller något vaccin. Däremot finns mediciner 
som kan bromsa virusets framfart i kroppen och därmed förhindra att 
man utvecklar aids. De förhindrar också att man för viruset vidare.

Egentligen är detta allt man behöver veta om hiv  
för att öka hivmedvetenheten.

Allt du behöver veta om hiv

ii
295



fler fakta om hiv

Vad är hiv?

Hiv är ett virus. Namnet är en förkortning och betyder humant immun-
bristvirus (human immunodeficiency virus). 

Hiv kan inte föröka sig på egen hand, utan måste ta sig in i andra levande 
celler och utnyttja deras ”cellmaskineri” för att kunna göra nya kopior av 
sig själv. Hiv kommer in i kroppen genom att binda sig till CD4-receptorer. 
Hiv angriper och förstör de vita blodkropparna, som kallas T-hjälparceller 
och som ska hjälpa kroppen att försvara sig mot sjukdomar. Dessa celler har 
en viktig roll i vårt immunförsvar. Hivviruset förstör alltså immunförsvaret. 
Viruset för ökar sig snabbt i kroppen samtidigt som immunförsvaret försva-
gas. Det brukar ta lång tid från smittotillfället tills personen blir allvar-
ligt sjuk. Förloppet är olika hos olika individer, men det tar i genomsnitt 
omkring tio år. De allra flesta får aldrig några symptom på hiv vid smitto-
tillfället. Många märker det inte alls. Andra kan efter en till två veckor få 
symptom som påminner om influensa eller andra virusinfektioner – feber, 
ont i halsen, svullna körtlar eller hudutslag. Detta kallas primärinfektion.

Enda säkra sättet att veta om man har hiv är genom ett hivtest. Testet 
görs i form av blodprov och ska enligt lag kunna tas anonymt och kost-
nadsfritt på alla vårdcentraler och läkarmottagningar. Hälso- och sjuk-
vården har skyldighet att hivtesta den som misstänker hiv utan att lämna 
en närmare förklaring. Socialstyrelsens riktlinjer betonar att vårdgivaren 
ska ha en generös inställning till rådgivning och testning även om det inte 
finns någon specifik misstanke.
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Det finns behandling

I dag finns det effektiv behandling att få vid hiv. Behandlingen består av 
antiretrovirala mediciner, som kallas för hivmediciner. Det finns inget bote-
medel för hiv. Antibiotika har ingen effekt på virus. Behandlingen är livslång 
som vid kroniska sjukdomar. 

De första hivbehandlingarna kom 1996; man överlevde hiv, men medici-
nerna hade ofta mycket biverkningar. Med dagens effektiva hivbehandling kan 
personer som lever med hiv ha samma uppskattade medellivslängd som befolk-
ningen i stort. Behandlingen minskar virusnivåerna så att hiv inte kan skada 
immunförsvaret. Med en välinställd behandling är risken för överföring extremt 
låg, nästan obefintlig, jämfört med om hivinfektionen är obehandlad. Särskilt 
stor är risken för överföring det första halvåret efter att man blivit infekterad.

I dag har majoriteten av alla som lever med hiv i Sverige så pass låga 
virusnivåer att de kallas omätbara. Har en person omätbar virusnivå kan 
hiv inte längre överföras vare sig vid sex eller vid graviditet. 

Även om man har behandling finns virus kvar i kroppen. Hiv hör till en 
grupp virus, som kan ”sova” i kroppens celler under kort eller lång tid för 
att plötsligt vakna till liv och börja angripa kroppens immunförsvar. Det är 
hivvirusets förmåga att ”gömma sig” och att göra om sig till nya varianter, 
som gör det så svårt att bota hiv och att göra ett vaccin som fungerar.

Hiv utan behandling

Utan behandling fortsätter immunförsvaret att försämras och antalet 
”hjälparceller” sjunker till väldigt låga nivåer. Då kan immunförsvaret inte 
längre göra sitt jobb. Obehandlad är hiv smittsam och kan överföras till 
andra. När immunförsvaret är skadat kan man få olika sjukdomar som 
kroppen annars kan skydda sig mot. Det handlar till exempel om en svår ii
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lung inflammation som heter pneumocystis, en typ av hudcancer som heter 
Kaposis sarkom och upprepade svampinfektioner i luftvägarna och mat-
strupen. Aids innebär att man har fått en eller flera av dessa svåra sjukdomar 
på grund av att det skadade immunförsvaret inte kan mota bort dem.

Vad är aids?

Aids eller ”förvärvat immunbristsyndrom” är ett sjukdomstillstånd som 
orsakas av hiv (acquired immunodeficiency syndrome). Ett syndrom är ett sjuk-
domstillstånd med många olika symptom som alla har samma orsak. Aids är 
också ett samlingsnamn för alla de olika sjukdomar man kan få när hiv har 
skadat immunförsvaret och gjort att de ”hjälparceller” som ska skydda kroppen 
mot infektioner och cancer inte längre kan göra sitt jobb. Man kan få symptom 
från hud och slemhinnor, feber, avmagring, trötthet, svampinfektioner, 
diarréer och lunginflammation. Har man herpesvirus ”vilande” i kroppen 
kan det vakna till liv och ge munsår, herpes i underlivet eller bältros.

Har en person fått aids finns det numera behandling. Behandlingen 
består av hivmediciner, som hindrar viruset från att skada immunförsvaret. 
Hivmedicinerna minskar antalet virus i blodet och immunförsvaret får då 
chans att återhämta sig så att det kan skydda kroppen mot infektioner och 
andra sjukdomar. 
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Hur överförs hiv?

Hiv överförs bara om man inte har en välfungerande medicinsk behandling. 
Med rätt hivbehandling kan hiv inte överföras. Vid obehandlad hiv kan 
viruset överföras på tre sätt:

   Oskyddat sex. Med välfungerande behandling är risken att hiv förs vidare 
till andra obefintlig vid sex med kondom. Även vid oskyddat sex är risken 
mycket liten. All tillgänglig forskning visar att det är så. Ingen har fått 
hiv från en person med välfungerande behandling i Sverige.

   Blod. Vad gäller blod måste det komma in i blodomloppet på en annan 
person för att hiv ska kunna överföras. Att en person blöder är alltså i sig 
ingen fara. Vid injektion av droger är det däremot viktigt att inte dela 
sprutor och andra verktyg.

   Mor till barn. Under graviditet och förlossning kan hiv överföras från 
modern till barnet om ingen av dem får medicinering. Personer som lever 
med hiv får medicinsk behandling under graviditeten och förlossningen, 
vilket gör att viruset inte överförs till barnet. Amning är för säkerhets 
skull inte tillåtet.

Det är allt, något annat sätt finns inte.  
Viruset dör i kontakt med luft. ii
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Ord och begrepp

hiv  En förkortning av engelskans human immunodeficiency virus, på 
svenska humant immunbristvirus. Försvagar kroppens immunförsvar och 
ger en kronisk infektionssjukdom.

aids  En förkortning av engelskans acquired immunodeficiency syndrome, 
på svenska förvärvat immunbristsyndrom. Ett samlingsbegrepp för 
allvarliga sjukdomar orsakade av obehandlad hiv.

immunbrist  Kroppen saknar eller har för lite antikroppar för att det 
naturliga immunförsvaret mot infektioner ska fungera. 

informationsplikt  1985 infördes en plikt för personer som lever 
med hiv att upplysa en eventuell sexuell partner om sin medicinska status. 
Efter beslut från läkare kan personer med välbehandlad, smittfri hiv 
numera befrias från informationsplikten. 

livskvalitet  Ett subjektivt begrepp som omfattar både fysisk och 
psykisk hälsa. Folkhälsomyndighetens rapport Att leva med hiv i Sverige 
(2016) visar på en högre grad av hopplöshetskänslor bland personer med 
hiv. 40 procent av dem som deltog i undersökningen uppfattade att de 
hade en låg livskvalitet.

samsjuklighet  Samsjuklighet innebär att man har två eller flera 
sjukdomstillstånd samtidigt. 

antiretrovirala mediciner  Läkemedel mot infektioner av 
retrovirus, som exempelvis hiv. Vid en virusinfektion bromsar det virusets 
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förökning. De kallas ofta bromsmediciner eftersom de bromsar virussjuk-
domars utveckling, men inte botar dem.

överföring  I boken används begreppet överföring av hiv mellan två 
personer, ett mindre dramatiskt ord än smitta. Många av de intervjuade 
talar emellertid om att bli smittad och därför används båda begrep-
pen parallellt.

hbtq  Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, trans personer 
och personer med queera uttryck och identiteter.

hbtq-certifiering  De anställda i en verksamhet genomgår en 
utbildning om hälsa och livsvillkor för hbtq-personer. 

primärinfektion  En första infektion ganska snart efter att hiv-
viruset har överförts. Alla som infekterats med hiv får en primärinfektion 
även om den ofta är asymptomatisk eller ger så lindriga symptom att den 
knappast märks. En del får dock kraftigare symptom som innebär att de 
söker akut sjukvård.

välinställd behandling  Fullt fungerande behandling.

följsamhet  Svarar bra på behandling.

resistens  Resistens innebär att hiv förändrar sig så att viruset  
blir mindre känsligt för ett visst läkemedel som det utsatts för. När viru-
set inte längre är lika känsligt för läkemedlet kan behandlingseffekten bli 
sämre. För att undvika resistens är det viktigt att ta medicinen på det sätt 
som läkaren föreskrivit.

multiresistens  Ett multiresistent virus är resistent mot preparat 
från mer än en klass av läkemedel. Multiresistens är ännu mer allvarlig 
än resistens mot enbart ett läkemedel. ii
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indikatorsjukdomar  Vissa sjukdomar som kan vara tecken på 
hivinfektion – till exempel bältros, upprepade svampinfektioner i underlivet 
eller i munnen, svampinfektion i matstrupen, svullna lymfkörtlar i flera 
veckor utan tecken på annan infektion, seborroisk dermatit, besvärliga 
och långdragna diarréer, anemi, leukopeni eller trombocytopeni samt 
olika virusorsakade tumörsjukdomar. Hivtestning rekommenderas för 
personer som söker vård för symptom på någon indikatorsjukdom.

drug holiday  Tillfällig utsättning av läkemedel vilket innebär 
behandlingsuppehåll. Rekommenderas inte då hivviruset aktiveras 
och förökar sig snabbt utan behandling. Det finns också risk att 
utveckla resistens.

basala hygienrutiner  Basala hygienrutiner ska tillämpas av 
all vård- och omsorgspersonal vid vård, undersökning och behandling 
eller annan direktkontakt. Syftet är att förhindra smittöverföring inom 
vård och omsorg.

smittskyddslagen  Omfattar ett 60-tal sjukdomar. Ungefär hälften 
av dessa kan vara livshotande och orsaka långvarig sjukdom eller svårt 
lidande. Dessa brukar kategoriseras som samhällsfarliga eller allmän-
farliga. Exempel på sådana allmänfarliga sjukdomar är enligt lagen 
salmonella, smittsam gulsot, hepatit A, B och C, tuberkulos, gonorré, 
klamydia, syfilis och hiv. Lagen ger personer som lever med hiv både 
rättigheter och skyldigheter. Exempelvis har man rätt till gratis vård 
och behandling samt rätt till råd och stöd. Smittskyddslagen har inga 
straffsatser utan handlar om att förebygga.ii
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Om Hiv-Sverige

Hiv-Sverige är en nationell rättighets- och påverkansorganisation för alla 
som lever med hiv och alla som berörs av hiv i Sverige. Hiv-Sverige är 
politiskt och religiöst obunden och arbetar sedan 1990 med att förbättra 
livsvillkoren för personer som lever med hiv. Verksamheten fokuserar på 
påverkans- och opinionsarbete, information och rådgivning. 

Hiv-Sverige finns för alla som lever med hiv och deras anhöriga i Sverige, 
oavsett vem man är och var man bor. Alla ska ha lika möjligheter till sina 
rättigheter och till ett bra liv med hiv. Genom att synliggöra hiv bryter vi 
tystnaden och fördomarna.

Vill du veta mer om hiv?
www.hiv-sverige.se
www.folkhalsomyndigheten.se
www.1177.se

Behöver du någon att prata med om hiv?
www.hiv-sverige.se
www.pgsyd.se
www.pgvast.se
www.posithivagruppen.se
www.noaksark.org
www.kcs.nu
www.convictus.org
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Stort tack …

… till våra lokala projektledare och alla fantastiska deltagare och 
närstående, som generöst medverkat med sina erfarenheter och 
sina livsberättelser. Tack för ert engagemang och för att ni lagt 
ner så mycket tid i projektet.

Tack till alla i vår engagerade expertgrupp som bidragit med 
kunskap inom olika områden som berikat boken.

Tack till våra samarbetspartners inom organisationer, myn-
digheter och akademin. Särskilt tack till Borlänge kommun som 
pilotkommun för Äldreprojektet.

Tack till Emma som gjort en stor insats med sin masteruppsats 
om hivmedvetenhet i äldreomsorgen.

Vi vill också skänka en tanke till dem som inte längre är med 
oss, men som på olika vis bidragit till att stärka projektet.



” Sociala relationer är viktiga för att få fler friska år.  
Genom Äldreprojektet har viktiga band knutits mellan oss, 
och vi har alla möjlighet att fortsätta i samma goda spår. 
Min hiv är inte ett projekt utan ett livsprojekt ”

lars åberg är journalist och författare till dryga tjugotalet  
böcker om svenska och amerikanska samhällsfrågor. De senaste är 
USA-skildringarna West och Floating in Sausalito, båda med fotografen 
Lars Strandberg, och de uppmärksammade reportage- och debatt-
böckerna Framtidsstaden och Landet där vad som helst kan hända.

martine castoriano är fotograf och konstnär och har medverkat 
med bilder i en rad böcker i skilda ämnen som den Augustnominerade 
Liv och död i antikens Rom och Omvårdnadens grunder. Hon har tidigare 
arbetat som kulturreporter på Sveriges Television i Malmö.



Allt fler äldre lever med hiv och kommer att 
behöva omsorg. Hur ser kunskapen och bered-
skapen ut inom vården och hemtjänsten? Hur 
kan de friska åren bli fler? Bland dem som lever 
med hiv finns en oro när det gäller bemötandet, 
det medicinska omhändertagandet och risken för 
följdsjukdomar.

I Leva livet intervjuas tjugonio äldre personer 
som lever med hiv samt några av deras närstående. 
Deras starka livsberättelser är sinsemellan olika, 
men just genom att de skiljer sig åt visar de till-
sammans på det vardagliga med hiv. Hiv behöver 
avdramatiseras utan att förringas.
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