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Förord 
Vi vill tacka deltagarna för det mod ni har påvisat när ni har delat med er av era 
historier. Vi vill även tacka vår handledare Jan Ch Karlsson för den expertis vi har fått 
tagit del av. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för det stöd ni har erbjudit 
under den här terminen. 

Utan er hade den här uppsatsen inte varit möjlig.   

Vi - John Granlund och Oscar Ördberg - har skrivit samtliga delar tillsammans.  
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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur HIV-positiva människor har 
organiserat sina vardagsliv före och efter att de fått kännedom om sin diagnos. För att 
kunna förstå och analysera deltagarnas vardagslivsuppfattningar har den realistiska 
livsformsanalysen tillämpats.  

För att kunna förstå och förklara förändringsprocessen som pågår inom en individ som 
har fått kännedom om att han är HIV-positiv så har vi tillämpat en teori om kris och 
utveckling. För att kunna besvara syftet med undersökningen så har vi intervjuat 
personer som vi fått kontakt med via intresseorganisationer och olika nätforum. 

Vi har analyserat och bearbetat de historier som ligger till grund för denna uppsats, 
vilket har resulterat i tre huvudsakliga slutsatser. Den första slutsatsen handlar om att en 
individ som gått igenom krisbearbetning av HIV har förstärkt sina livsplaner och 
förtydligat de mål som han hade före kännedom. Vi kan alltså argumentera för att HIV 
har förstärkt deltagarnas livsformsideologier.  

Den realistiska livsformsanalysen har inte beprövats på samkönade par tidigare och det 
var inte det som var den centrala delen i undersökningen heller men här har ett oväntat 
resultat uppenbarats. Slutsatserna från detta har varit en skiss på en ny kärleksform som 
vi har valt att nämna de bemötandes kärleksform. I de bemötandes kärleksform handlar 
det inte om en tillägnelsepraktik som i de bemyndigandes kärleksform eller en 
omsorgspraktik som i de bekräftandes kärleksform utan här kan vi argumentera för en 
kompromisspraktik. 

Den tredje och sista slutsatsen handlar om att vi inte kan påvisa någon livsformsspecifik 
krisbearbetning av HIV utan det verkar vara något som ligger utanför ramen för den 
realistiska livsformsanalysen och grundar sig helt på individuella egenskaper.  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1. INLEDNING 
I det här kapitlet redogör vi för forskningsområdet vi vill undersöka. Vi presenterar först 
bakgrunden till studien där vi även presenterar vad undersökningen hoppas kunna bidra 
med. Därefter presenterar vi studiens syfte och de frågeställningar som syftet genererar. 
Sist framförs uppsatsens disposition.  

1.1. Bakgrund 
HIV är ett samhällsproblem som drabbar flera miljoner människor över hela jorden. 
Globalt sett sker ungefär 75 procent av virustransaktionerna vid heterosexuella samlag 
men i västvärlden är de som blir drabbade jämnt fördelade mellan män som har sex med 
män och alla andra. Ett samhällsproblem kan inte ha någon mening alls om det inte 
berör individer som lever i samhället. För att kunna förstå och bilda mening i ett 
samhällsproblem behövs därför insikt i hur detta drabbar de inblandade personerna på 
ett individuellt plan (O’Cofaigh & Lewthwaite 2013). 

Även om HIV idag är väldigt kontrollerbart och att man kan få individer som är HIV-
positiva att klara av livet lika bra som en icke drabbad person finns fortfarande ett 
stigma som grundas i tidigare felaktig information och association till sjukdomen. 
Hutton et. al. (2013) pekar på förklaringar till detta, som att sjukdomen till exempel 
kopplades till stigmatiserade företeelser som ”the gay lifestyle”, droganvändning och 
prostitution. 

Cullberg (2007) definierar en kris som en plötslig och oväntad yttre påfrestning som 
innebär ett hot mot ens fysiska existens, sociala identitet eller grundläggande 
möjligheter till tillfredsställelse. Att bli drabbad av HIV skulle innebära en kombination 
av samtliga faktorer. En individ som blir drabbad får sin fysiska existens hotad då det 
saknas botemedel mot sjukdomen idag. I och med stigmat kring sjukdomen blir 
individens sociala identitet och trygghet hotad. En stor del av en persons sociala 
identitet men också en källa till tillfredsställelse som kan bli rubbat av HIV är personens 
möjligheter att leva det som han anser vara ett gott liv. Enligt denna argumentation om 
varför HIV kan ses som en kris kan vi närma oss Cullbergs (2007) forskning om hur 
individer bearbetar kriser. Han menar att kriser leder till utveckling och mognad. Han 
menar också att mognad leder till nya perspektiv på livet. Alltså förändrar HIV den 
drabbades syn på livet.  

För att kunna se hur deltagarna i undersökningen sett på sitt liv före och efter de fått 
kännedom om sin diagnos kommer den realistiska livsformsanalysen att tillämpas. Detta 
då den kan användas som ett analytiskt verktyg för att kunna förklara och förstå hur 
olika personer inom samma samhälle kan leva i olika kulturer. Men också då den 
erkänner att förändring av livsform kan ske och att en livsform inte är något statiskt som 
individen bär på livet ut.  

1.2. Syfte och frågeställningar 
Ur ett metaperspektiv vill vi bidra med kunskap om hur HIV har påverkat samhället i 
sin helhet. Men i samhället är ett problem egentligen inget problem om det inte påverkar 
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någon individ inom det givna samhällets ramar. Därför är vårt syfte att undersöka hur 
HIV har påverkat individers livsformer.  

Under studiens gång har vi märkt att av våra deltagare inte går att placeras in i någon av 
de kärleksformer som den realistiska livsformsanalysen tillämpar. Vi har valt att 
undersöka detta närmre och vill då se om vi kan se tendenser till fler kärleksformer.  

Utifrån den kristeori som vi har valt att använda vill vi kunna se om de olika 
livsformerna bearbetar den kris som HIV skulle medföra på olika sätt. 

Frågeställningarna blir följande: 

• Påverkas människors livsformer av HIV? Om ja, hur då? Om nej, varför inte? 

• Finns det livsformsspecifika bearbetningsmetoder av kris?  

• Finns det fler kärleksformer än de som presenteras i den realistiska 
livsformsanalysen? 

1.3. Uppsatsens disposition 
I nästkommande kapitel kommer vi redogöra för de teorier som har legat till grund för 
uppsatsen. Först kommer vi att förklara problemområdet närmare genom en skildring av 
vad HIV är och vad det kan betyda för den drabbade. Därefter kommer en fördjupning 
ske i krisbegreppet där vi också kommer att förklara den bearbetning som kan förväntas 
av att ha blivit drabbad. Slutligen i den teoretiska referensramen kommer den realistiska 
livsformsanalysen att förklaras. Det tredje kapitlet kommer att bearbeta den metod vi 
har valt att föra och varför vi har valt just den metoden. Där går vi bland annat igenom 
urvalsmetod, analysmetod, hur vi konstruerat intervjuguiden och vad vi har tänkt på 
under själva intervjuerna. Vi går även igenom hur vi har försäkrat uppsatsens kvalitet 
och de etiska riktlinjer under vilka uppsatsen lyder. Därefter kommer kapitlet där vi 
presenterar analysen och det resultat som undersökningen har givit. Det sista kapitlet 
handlar om vilka slutsatser vi kan dra från vårt resultat. Där kommer vi också att föra en 
diskussion om slutsatserna och vilka frågor som undersökningen har väckt. Alldeles 
precis i slutet innan bilagorna kommer vi att presentera alla referenser vi har använt. 

Det kan låta som att det är mycket att bita i så för att underlätta läsningen av uppsatsen 
inleds varje kapitel med en liten redogörelse för dispositionen i just det kapitlet.  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2. TEORETISK REFERENSRAM 
För att vi ska kunna rama in och tydliggöra problemområdet på ett bra sätt så krävs det 
teorier, begrepp och förklaringsmodeller som ger fruktbarhet åt studiens syfte. Vi 
kommer börja med att tydliggöra vad HIV faktiskt är och hur det kan påverka den 
drabbade. Efter det förklarar vi krisbegreppet och en modell om hur bearbetningen kring 
kriser kan se ut. Följaktligen kommer vi att gå igenom den realistiska livsformsanalysen 
och de olika livsformer som finns till vårt förfogande idag.  

2.1. HIV 
De flesta har idag någon form av uppfattning om hur sjukdomen drabbar en person och 
symptomen som är relaterade till detta. Då detta inte är en medicinsk studie kommer vi 
inte att fördjupa oss alldeles för mycket i den fysiologiska forskningen som finns om 
HIV, men vi tycker ändå att en viss grundförståelse kan vara av vikt. Senare kommer 
den aktuella forskningen från andra discipliner att presenteras där stigmatisering är ett 
centralt område som berörs. 

2.1.1. Virusets utveckling och spridning 
Human Immunodeficiency Virus (HIV) är ett virus som kan överföras via blod, 
bröstmjölk eller vid samlag. Det kan också ske en överföring om man delar sprutor på 
ett slarvigt sätt med någon som har infektionen. Direkt efter infektion av viruset är 
symptomen inte uppenbara utan det är först efter två till tre veckor som man kan börja 
visa några av de kännetecken som viruset har. När viruset har cirkulerat i ungefär fyra 
till sex veckor börjar kroppen utveckla antikroppar och efter tre till sex månader har 
kroppens försvar utvecklats till sin fulla kapacitet. När kroppen har sitt fulla försvar 
igång så är oftast symptomen för HIV väldigt låga och den drabbade kan leva såhär i 
flera år. Dock är HIV-viruset väldigt aktiv i sin karaktär och mer eller mindre bryter 
sönder kroppens immunförsvar tack vare att infektionen är igång med sin fulla 
kapacitet. Under den här perioden - när hela kroppens immunförsvar är mobiliserat mot 
en enda infektion - så kan man lättare bli smittad av andra virus vilket betyder att den 
drabbade personen är sjuk oftare än vanligt utan att behöva veta av vilken anledning han 
är det. Om man inte får behandling för HIV kan det gå så pass långt att viruset bryter 
ner hela immunförsvaret och sjukdomen utvecklas då till Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) vilket är ett samlingsnamn för olika direkt livshotande sjukdomar 
som cancer och tuberkulos (O’Cofaigh & Lewthwaite 2013) 

I vissa fall kan de drabbade personerna inte vara närvarande på sitt arbete på grund av 
sjukdomen. De Freitas et al. (2012) lyfter citat som ”Jag hade feber, kraftig huvudvärk 
och svimmade ibland” men också värre fall som ”Jag hade en anställning när jag blev 
sjuk (…) jag var tvungen att läggas in på sjukhus i 4 månader på grund av några 
allvarliga sjukdomar (…) jag kunde inte arbeta längre”. 

Idag finns det välutvecklade läkemedel för behandling av HIV men tyvärr inget 
botemedel. HIV är alltså en kronisk sjukdom som de drabbade måste leva med livet ut. 
Det finns läkemedel som gör att symptomen blir minimala och att personen i fråga kan 
leva ett långt och aktivt liv trots diagnosen. Behandlingen av HIV lindrar inte bara 
symptomen utan gör även viruset mindre smittsamt så att till exempel mammor med 
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infektionen kan föda friska barn. En behandling som börjar i god tid stoppar även 
utvecklingen av AIDS (Lagerqvist 2013). 

O’Cofaigh och Lewthwaite (2013) berättar om hur stor spridning sjukdomen har haft 
efter dess upptäckt på 1980-talet. Ungefär 60 miljoner människor har smittats världen 
över och idag lever ungefär 34 miljoner individer med sjukdomen. Med andra ord så har 
det gått bort mer än 25 miljoner människor bärande på viruset. Om man globalt ser till 
spridningen sker mer än 75 procent av överföringarna genom heterosexuella samlag. I 
västvärlden är det dock ungefär lika vanligt med spridning hos män som har sex med 
män som hos heterosexuella människor. 

2.1.2. Människan med diagnosen 
Brener et al. (2013) menar att utöver de tidigare närmade fysiologiska problem HIV 
medför så är sjukdomen dessutom väldigt stigmatiserad. Hutton et al. (2012) definierar 
stigma som en djupt skamlig egenskap som för en individ från en hel och vanlig 
människa till en skamlig och förminskad person. Genom stigmatisering kan människor 
bli reducerade till att bli endast det som stigmat symboliserar. 

Vidare diskuterar Brener et al. (2013) om att stigmatiseringen av HIV har skett på grund 
av tidigare missförståelse och okunskap om sjukdomen och dess empiriska kvaliteter. 
Det här har en historisk koppling då vi idag har mer kunskap om hur sjukdomen 
överförs än då den var som mest uppmärksammad och dess stigma började lyftas. 
Under den här tiden kopplades HIV till företeelser som samhället har sett ner på så som 
”the gay lifestyle”, prostitution och droganvändning. Det fanns även vanföreställningar 
om att HIV kunde smitta lättare än bevisat och att sjukdomen var direkt dödlig. 
Dessutom ansåg man att personerna som hade blivit infekterade var personligt ansvariga 
för detta och att de bara hade sig själva att lägga sin skuld på. Många bäckar små och 
helt plötsligt har ett stigmatiserat fenomen kommit till världen. 

Även om det ser bättre ut idag än för några decennier sedan lever stigmat och 
fördomarna kopplat till HIV kvar. Trots ökad forskning och förbättrad kunskap om 
infektionen finns fortfarande fördomar mot de som har blivit drabbade av infektionen. 
Detta kan leda till att personen i fråga tvingas leva i samhällets marginaler och kan 
framkalla upplevelser av och ibland förväntan på stigmatisering även om detta kanske 
inte skulle äga rum (Hutton et al. 2012). 

Sanjuán et al. (2013) utvecklar det här genom att förklara hur man kan skilja på två 
olika typer av stigman. Det inre personliga stigmat, att man stigmatiserar sig själv helt 
enkelt. Och den stigman som kommer från yttre faktorer. Dessa två är inte isolerade 
aktiviteter utan sker samtidigt och påverkar varandra. Earnshaw et al. (2013) utvecklar 
det här ytterligare genom att påvisa att det stigmat som kommer från yttre faktorer kan i 
sin tur delas in i två typer - förväntad stigma från omgivningen och erfaren stigma från 
omgivningen. 

Det inre och egenkonstruerade stigmat påverkar i synnerhet välmåendet och beteendet 
hos den drabbade. Den här personen har inhalerat samhällets negativa uppfattningar och 
integrerat det till en del av sig själv. Inre stigma kan orsaka känslor av att man är 
smutsig och mindre värd än andra och kan gå så långt att man känner att man förtjänar 
att ha blivit infekterad. Det finns bevis som pekar på att om en individ känner det inre 

!4



stigmat kan han undvika behandling då han helt enkelt inte känner sig värd det eller 
bara vill undvika att bli påmind om sjukdomen (Earnshaw et al. 2013). 

Den här inre stigman gör så att den drabbade utvecklar känslor som rör skam och rädsla 
kring fördomar och utanförskap. För att skydda sig mot dessa förväntade konsekvenser 
är det inte sällan som den HIV-smittade inte är öppen om sitt hälsotillstånd (Hutton et 
al. 2012). 

Den förväntade stigman från omgivningen eller stigman man tror sig möta är även den 
en fara för individen. Utanförskap, arbetslöshet och sämre vård är exempel på vad som 
kan förväntas. Även om detta inte har skett i verkligheten så finns där en rädsla om att 
det skall aktualiseras. Dessa personer kan undvika sociala interaktioner på grund av oro 
för kränkande och orättvis behandling. De kan vara så rädda och oroliga att de till och 
med undviker att berätta om sin HIV-status för personer de har sex med vilket innebär 
ytterligare en risk för spridning av sjukdomen (Earnshaw et al. 2013). 

Den erfarna stigmatiseringen som är den andra typen av yttre påverkan är precis vad det 
låter som. Det kan handla om det som den tidigare nämnda gruppen var rädda för - 
utanförskap, kränkningar, våld, och arbetslöshet för att nämna några få. (Earnshaw et al. 
2013). 

En eventuell öppenhet om sjukdomen skulle kunna orsaka förändringar i relationerna 
till den här personens familjemedlemmar, vänner, kollegor och personens hela sociala 
nätverk. Relationerna skulle kunna förändras så pass mycket att den drabbade personen 
inte skulle få det sociala stöd han behöver. Han skulle istället kunna bli personligt 
anklagad eller förolämpad över situationen (Earnshaw et al. 2013). 

Dessutom skulle personerna som den drabbade öppnar upp sig för behöva ta stort ansvar 
över konfidentialiteten och visa respekt för att personen har tagit till sig modet och valt 
att berätta om en så pass stigmatiserad situation. Men detta kan självklart missbrukas 
som de Freitas et al. (2012) visar här: 

Jag kände mig illa berörd för att han inte kunde hålla konfidentialiteten. Det 
här är väldigt smärtsamt för oss, folk har otroliga fördomar mot oss (…) att 
känna fördomarna är väldigt smärtsamt, folk tittar på oss och tänker att vi är 
monster. 

Paradoxalt sett skulle motsatsen, alltså att inte öppna upp sig om sin diagnos på grund 
av skamkänslor och rädsla för missgynnsamhet även de uppmuntra till negativa effekter. 
Den utsatte kan då istället utveckla upplevelse av social isolation och en skadad 
självkänsla (Hutton et al. 2012). 

Denna oro förtydligas av de Freitas et al. (2012) som berättar om en man som har en 
rädsla för utanförskap på arbetsplatsen ”Jag berättade inte om att jag hade sjukdomen, 
för om jag hade gjort det så hade folk dragit sig undan, speciellt på jobbet”.  

Dock kan en dold diagnos vara ett bra identitetsskydd på kort sikt. Men om man ska 
försöka dölja och hålla det hemligt under en längre period kan det bli stressigt och 
mentalt påfrestande. Det inskränker också möjligheten till det stöd och omsorg som 
individen skulle behöva (Brener et al. 2013). 
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Vissa av de drabbade utvecklar som tidigare nämnt synliga symptom vilket inte ger dem 
samma möjlighet att kunna dölja sin diagnos. Detta tvingar dessa personer att öppna 
upp sig om sin situation i kontexter som kan vara påfrestande och icke önskvärda för 
individen. Att ha kontroll över vem som vet eller inte vet om sin HIV-status är en 
central faktor i välbefinnandet hos den drabbade. Även om personen kanske skulle vara 
öppen om sin diagnos så skulle valmöjligheten att inte vara det innebära en säkerhet 
vilket gör dessa personer till väldigt sårbara (Brener et al. 2013). 

2.2. Kris 
Som vi ser har kännedom om HIV en stor påverkan på en människas liv. Vissa skulle 
vilja kalla det för en traumatisk upplevelse eller en livskris på något sätt. Vi kommer 
under denna rubrik ta upp hur vi ser på situationen och lyfta en teori som närmre kan 
förklara vad som kan förväntas vid en fastställd HIV-diagnos och sedan hur den här 
händelsen kan utveckla eller hämma människan. 

2.2.1. Definition 
Kris kommer från det grekiska ordet krisis och betyder i sin ursprungliga mening 
avgörande vändning eller plötslig förändring. Begreppet används i många olika 
sammanhang och i en vid mening. Man kan tala om en ekonomisk kris som påverkar 
företag och hela nationer eller så kan man tala om en kris som den avgörande 
vändpunkten i ett sjukdomsförlopp men mer ofta än sällan har ordet en psykologisk 
mening (Cullberg 2007). 

Ett första ställningstagande man måste göra vid vetenskapliga studier av den här 
karaktären är ett visst ställningstagande mellan vem det är som har tolkningsföreträde 
av verkligheten. Detta är saker som grekiska filosofer funderade över redan på 400-
talet. Protagoras funderingar om relativitet och hans kända citat ”Människan är alltings 
mått, för de ting som är att de är och för de ting som inte är att de inte är.” uppmuntrar 
till en subjektiv definition av begreppet (Buckingham et al. 2012). Detta är i linje med 
den forskning som Jakobsen (1999, s. 42) har gjort där hon har undersökt hur olika 
livsformer (återkommer till den realistiska livsformsanalysen senare) uppfattar olika 
riskrelaterade begrepp där kris är just ett av detta. 

Jakobsen (1999) har fört forskning kring fyra centrala begrepp, dess subjektiva innebörd 
och dess relation till varandra. Begreppen hon cirkulerar kring är risk, hot, säkerhet och 
- av mest intresse för vår studie - kris. Även om Jakobsens (1999, s. 137) arbete syftar 
till att bevisa att olika typer av människor ser på fenomenen på olika sätt så har hon 
ändå funnit några generella drag om begreppen och dess innebörd. Detta kan ses som 
motsägelsefullt mot hennes subjektiva utgångspunkt i studien men vi tolkar det mer som 
allmänhetens subjektivt delade uppfattning om begreppen. Jakobsen (1999, s. 156) 
kommer sammanfattningsvis fram till: I de intervjuades vardagsförståelse är risk ett 
existentiellt begrepp, hot en konkretiserad risk, kris ett utlöst hot och säkerhet hotets 
motsats - trygghet. Det som vi tycker är intressant med den här modellen är relationen 
mellan hot och kris. Att man måste förstå hot för att kunna förstå kris. Så för att kunna 
närma oss krisbegreppet måste vi först veta vad ett hot innebär för den generella 
befolkningen. 
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Jakobsen (1999) förklarar att hot är konkreta och av negativ karaktär. Ett hot är också 
något som bara finns vid vissa tillfällen och inte är något generellt sinnestillstånd. 
Däremot kan avsaknaden av hot beskrivas som en känsla av säkerhet. Det handlar om 
saker som är utanför personens kontroll och är oftast någon form av störning mot vad 
personen anser är det goda livet (Jakobsen 1999, s. 145). 

Ett utlöst hot - alltså en kris - skulle innebära en yttre händelse med olika innebörd för 
personer med olika bakgrund. Ytterligare utvecklar hon begreppet med att tillägga att en 
kris är av plötslig karaktär och kan både orsaka och orsakas av förändringar. Sedan 
lyfter hon upp två centrala begrepp, spänningar som är det plötsliga kaos som det utlösta 
hotet innebär och brytpunkt som förklaras som en radikal vändpunkt med citat som 
”nystart”, ”förändring” och ”värderingarna ändras i livet” (Jakobsen 1999, s. 149). 

Denna definition eller skildring av krisbegreppet är fruktbart för undersökningen då det 
erkänner att det finns en viss subjektivitet inbyggd i begreppet. Erkännandet om att 
olika personer upplever kriser på olika sätt ger oss stöd till undersökningens syfte. Även 
om hennes definition av begreppet är just av en subjektiv karaktär så är den lik 
Cullbergs (2007) definition som är av en mer objektiv karaktär. 

Cullberg (2007) menar att då krisbegreppet används i psykologisk vid mening handlar 
en kris ofta om att en person upplever en yttre påfrestning som den här personen inte 
upplever sig ha resurserna för att hantera. För närmre precision av begreppet delar 
Cullberg (2007) upp krisen i två huvudsakliga delar. Det kan å ena sidan handla om 
livskriser och naturliga utvecklingskriser. Alltså kriser som tillhör det normala livet som 
exempelvis att få barn eller att gå i pension. Dessa livsmoment går de flesta av oss 
igenom rätt lätt men kan i särskilda fall bli övermäktiga och svårhanterliga. Det kan å 
andra sidan handla om traumatiska kriser. Dessa kriser liknar den ursprungliga grekiska 
meningen av ordet då det handlar om en plötslig händelse. Gemensamt för båda delarna 
och något som Jakobsen (1999) skulle hålla med om är att det i båda fallen handlar om 
en utlösande situation - en yttre händelse som fungerar som katalysator för krisen. 
Cullberg (2007) vill dock utveckla begreppet med att det också handlar om att den här 
yttre påfrestningen ska hota den fysiska existensen, sociala identiteten eller de 
grundläggande möjligheterna till tillfredsställelse. Ofta sker det dock i någon form av 
kombination med varandra. Det är den här definitionen som vi kommer ansluta oss till. 

Den aktuella livsperioden är viktig när man skall precisera kriser. Det är mer än bara 
barndomen och individers förhistoria som ger oss verktyg för livet. En och samma kris 
kan påverka trettioåringen mer än fyrtioåringen till exempel. Något man också behöver 
se till när man arbetar med krisbegreppet är de sociala förutsättningar, alltså familje- 
och arbetssituationen som personen i kris befinner sig i. Man kan se en familj som en 
organism där varje del sammanhänger intimt med varandra. Om en del av organismen 
drabbas av problem så drabbar det hela systemet. En välorganiserad och fungerande 
organism - till exempel en bra arbetsgrupp - kan också vara helande och ge stöd för 
personen i kris (Cullberg 2007, s. 21). 

Det skulle vara väldigt banalt att påstå att en traumatisk kris är en och alltid bara en 
traumatisk kris. Oftast följer de flesta kriserna flera mindre kriser som även de ska ses 
som spelpjäser i den drabbades bearbetning och utveckling. Visserligen handlar det 
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oftast om en central komponent som ligger till grund för krisen men den ska inte ses 
som en isolerad händelse (Cullberg 2007, s. 155).  

Vi vill bara tillägga att vi inte försöker ställa teorierna mot varandra utan tycker att de 
kompletterar varandra på ett fruktbart sätt. Vi ser det snarare som att teorierna 
argumenterar för varandras existens. 

Cullberg (2007) visar på att man kan se ett gemensamt mönster för olika kriser i de 
reaktioner som personen i kris visar. Man kan alltså urskilja enhetliga reaktionsmönster 
hos personer som har varit med om en kris oberoende av krisens natur. I en kris kan 
man genom detta då utläsa olika utvecklingsstadier (Cullberg 2007, s. 143). 

2.2.2. Cullbergs krisfaser 
En kris måste som tidigare nämnt ha en utlösande faktor, vara av chockartad natur och 
ska hota vissa existensiella delar av personen. Viktiga faktorer i preciseringen av krisen 
är den aktuella livsperioden, individens förhistoria, de sociala förutsättningarna men 
framförallt den utlösande faktorn. Men vad händer sen? Hur bearbetar en individ en 
kris? Krisen kan ha många olika former och utryck dock har man kunnat se en ren och 
enhetlig fyrdelad reaktionskedja hos nästan samtliga personer som har genomgått en 
kris. Dessa fyra olika faser börjar med en chockfas, som sedan övergår till en 
reaktionsfas, dessa två tillsammans kan kallas för den akuta krisperioden. Följaktligen 
efter den akuta krisperioden kommer bearbetningsfasen och detta följs sedan upp av 
nyorienteringsfasen. Dem här faserna kan vara rätt svåra att urskilja från varandra och 
ibland kan en person till och med hoppa över en fas eller befinna sig i flera faser 
samtidigt. Men dessa faser är analytiska redskap som kommer att kunna öka 
fruktbarheten i vår undersökning. 

Av det som vi presenterat tidigare om definitionen av en kris kan man härleda 
gemensamma drag från både Jakobsen (1999) och Cullberg (2007). Det som Jakobsen 
(1999) beskriver som spänningar och brytningar kan ses som delar av det som Cullberg 
(2007) menar är det totala krisförloppet. Man kan nästan se Cullbergs (2007) teori som 
en utveckling av det som Jakobsen (1999) kommit fram till. Det Jakobsen (1999) 
förklarar som en spänning skulle Cullberg (2007) mena är en del av den akuta 
krisperioden och det som Jakobsen (1999) skulle förklara som en brytning är det som 
Cullberg (2007) skulle påstå vara en del av bearbetningsfasen. 

Något som är viktigt att betona och värt att upprepa när vi diskuterar kriser är att en kris 
alltid utlöses av en specifik händelse. En kris är inte en tavla man målar heller inte en 
blomma som växer utan en kris är en plötslig händelse - en exploderande bomb eller ett 
meddelande från din läkare om att du har en obotlig sjukdom. 

Vi har valt att använda oss av begreppet ”kännedom” som den tidpunkten då personen i 
fråga har fått reda på att han är HIV-positiv. Detta är alltså den utlösande faktorn i 
krisen. Detta har gjorts för att underlätta både för läsningen men också för 
bearbetningen av texterna.  

2.2.2.1. Chockfasen 
Det som direkt följer en kris och alltså är den omedelbara reaktionen på händelsen är 
chockfasen. Fasen är akut i sin form och kan vara från bara ett ögonblick till flera dygn. 
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Under den här perioden så kan den krisdrabbade känna sig förvirrad och inte riktigt 
förstå vad som har hänt. Individen försöker med all sin kraft att hålla krisen och 
verkligheten ifrån varandra. Krisen upplevs då på ett onaturligt sätt. Detta leder i vissa 
fall till att personen försvinner in i sig själv och den krisdrabbade anses nästan apatisk. 
Man reagerar inte riktigt på krisen och kan visa upp en helt känslokall och välpolerad 
utsida trots kaoset man upplever inuti. Efteråt kan den här personen ofta inte riktigt 
minnas vad som hänt eller sagts vilket kan göra det problematiskt för andra inblandade i 
krisen. Oftast ges viktig information om till exempel behandlingen av en diagnos eller 
hur man ska medicinera en sjukdom samtidigt som man informerar personen om 
situationen vilket i efterhand kan vara helt bortglömt av personen i krisen. 

Samtidigt som en individ kan visa ovanstående reaktionsmönster så kan ett fåtal 
personer visa på helt andra och avvikande reaktioner. Dessa krisdrabbade kan verka helt 
hysteriska och kan börja skrika, skratta, bli våldsamma eller helt maniskt börja repetera 
en mening om och om igen. De kan även börja tala om helt oväsentliga saker som att de 
måste vattna sina blommor eller frosta av frysen.  

2.2.2.2. Reaktionsfasen 
Den här fasen följer den där plötsliga chocken som är karaktäristiskt för chockfasen. 
Denna fas kan pågå i upp emot sex veckor. Den här fasen kan man säga börjar då den 
krisdrabbade får upp ögonen för vad som har hänt. Om man under tidigare period har 
försökt hålla verkligheten på avstånd så är det under den här fasen personen börjar 
försöka integrera sig själv med verkligheten. Alla människor, alltså inte bara de som har 
blivit krisdrabbade har olika strategier som de integrerar verkligheten på. Det finns 
massvis med olika exempel på detta. Alla dessa metoder har det gemensamt att de ska 
vara så funktionella för individen som möjligt. Det vi närmar oss nu är hur den 
krisdrabbades försvarsmekanismer mobiliserar sig för att hantera krisen. 

Försvarsmekanismer finns det många av och dem har mycket olika kännetecken. Det är 
ett stort forskningsområde som är svårt att närma sig utan att simma ut på för djupt 
vatten. Det som kan nämnas om dessa omedvetna reaktioner är att dess uppgift är att 
minska upplevelsen av hot och fara för jaget. Det kan handla om bortträngning, 
projektion av känslor, rationalisering eller förnekelse, bara för att nämna ett par stycken. 

Under den här fasen ställer personen som drabbats av en kris sig frågan ”varför?”. Den 
drabbade försöker finna mening i det som har hänt. Den upplevda situationen kan 
upplevas kaotisk. Sakta men säkert integrerar man verkligheten genom att försöka skapa 
mening och sammanhang. 

Den ständigt återkommande frågan ”Varför?” kan den drabbade ge väldigt orimliga och 
fantasifulla svar till. Kvinnan som förlöste ett dött barn kan svara på frågan genom 
skuldkänslor vilket inte alls är ovanligt. Ett annat sätt att svara på frågan är rena rama 
fantasier om hur man kunde ha förhindrat det. Man kanske minns saker som inte har 
hänt. Man efterkonstruerar att man hörde mannens rop från nedervåningen fast man 
egentligen inte alls har gjort detta. Det krävs ett ställningstagande. Att det som har hänt 
faktiskt har hänt. Man söker struktur och ordning. 

2.2.2.3. Bearbetningsfasen 
I det här skedet av utvecklingen är det akuta tillståndet lämnat. Den här perioden är som 
tydligast ungefär mellan ett halvår och ett år efter händelsen. Där man inom de akuta 
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faserna koncentrerar sig på det som har hänt och lever i det förflutna så börjar man här 
att se framåt. Man lämnar helt enkelt alla frågeställningar som ”Varför?” och ”Men tänk 
om jag bara” och istället accepterar det som har hänt. Det tar tid, men i den här sista 
fasen blir skuldkänslorna mindre påtagliga. Man prövar sig fram och försöker bearbeta 
tanken att till exempel leva med en sjukdom eller ett handikapp. 

Man har kommit tillbaka och är närmre verkligheten än vad man varit tidigare i 
förloppet. Dock kan man ha valt ut vissa delar av krisens verklighet att lägga mer eller 
mindre energi på att minnas och återskapa. Man kan försköna eller mardrömsförklara 
det förflutna på grund av krisen. I en skilsmässa som avslutats på grund av att mannen 
varit otrogen så kan kvinnan minnas förhållandet på ett annat sätt än mannen. Medan 
mannen kan minnas hur underbart förhållandet var för honom så kan kvinnan istället 
visa på helt motsatta minnen om hur relationen varit en hemsk period för henne. 

2.2.2.4. Nyorienteringsfasen 
Det första vi vill säga med den här fasen är att den har inget slut. Det är den sista fasen i 
en kris och den följer med den drabbade livet ut. Man kan genom detta påstå att en kris 
blir en del av livet, ett ärr som sitter kvar i en. Många krisdrabbade får nya perspektiv på 
livet och nya värderingar. Det som är viktigast i den här fasen är dock att man har 
förlikats helt och hållet med det som har hänt. Även om årsdagar och andra ting kan 
påminna den drabbade om händelsen, om det här lilla ärret man bär på så är det inget 
som hindrar personen i vardagen, han kan leva sitt liv fullt ut ändå. Det här lilla ärret 
finns där som en påminnelse om vad som hänt men det är inget mer med det. Individen 
söker sig utåt för nya kontakter och intressen. Känner sig inte hindrad av krisen och 
börjar intressera sig för framtiden. Han kan tala realistiskt om vad som har hänt utan 
någon försköning eller mardrömsförklaring. 

Hur individen går vidare är genom mognad, utveckling och nya ställningstaganden i 
livet. Mognad är i detta avseende kanske den mest centrala delen i betydelsen av en kris 
och förtjänar sin egen rubrik så detta kommer att diskuteras i nästkommande stycke. 

2.2.3. Mognad 
Cullberg (2007) menar att mognad inte är en egenskap som vissa personer innehar och 
andra inte, utan det är en individuell process som pågår livet ut. Det handlar dock om tre 
olika typer av insikt. En insikt om livets förutsättningar, en resursinriktad insikt och en 
begränsande insikt. Livets förutsättningar är ett abstrakt begrepp att förhålla sig till men 
med hjälp av att vi lånar begrepp från livsformsanalysen så kan vi förstå det på ett mer 
överskådligt sätt. För att förstå livets förutsättningar - förutsättningar för liv - så kan 
man se till hur livsformsanalysen bygger sin tes om hur produktionen av liv ser ut. 

Dessa förutsättningar blir således arbetskraften som producerar existensmedlen och 
kärlekskraften som producerar den sociala existensen. Livet är alltså en produkt av 
kombinationen arbetskraft och kärlekskraft. Detta kommer förklaras närmre i 
nästkommande avsnitt som går djupare in på den realistiska livsformsanalysen. 

I enlighet med detta resonemang kan man utläsa en specifik livsformsideologi med 
bakomliggande strukturer och mekanismer som biprodukter av livets förutsättningar. 
Mognad leder alltså till ökad förståelse för livets förutsättningar och därmed ökad 
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förståelse för den livsformsideologi som man bär på. Därefter delar sig det som mognad 
leder till i två skilda insikter.  

Först och främst leder mognad till insikt om egna och andras resurser. Detta har en 
optimistisk karaktär då man i sin omgivning ser massor med människor som går runt 
och bär på medel som till exempel glädje eller kärlek som man sedan själv får ta del av. 
Dessa nyfunna resurser blir intressanta när man kombinerar de med livets 
förutsättningar, det vill säga samspelet mellan människor. Mina egna resurser kan 
tillsammans med andras resurser skapa nya resurser som är unika för dessa 
mellanmänskliga möten. När människor möts så skapas till exempel gemenskap, arbete 
och kärlek vilket är fantastiska resurser att få insikt om.  

Slutligen leder mognad även till insikten om mänskliga begränsningar. Dessa 
begränsningar ser man både hos sig själv och hos andra. Denna utveckling är av en 
pessimistisk karaktär då man nu ser sig själv och andra i sin omgivning som begränsade 
varelser. I kombination med livets förutsättningar blir den här delen av mognaden mörk 
och dyster. Här kommer man till insikt om livets oundvikliga förutsättningar, så som det 
egna slutliga försvinnandet. En del kan mena att de tappat sin möjlighet att påverka sin 
omvärld genom denna insikt om den egna begränsningen. Detta kan leda så långt att 
man upplever att man inte kan behärska omvärlden och till slut tappar tron på ett fortsatt 
liv.  

Dessa två skilda insikter om livets begränsningar och resurser ses vid första anblick som 
totalt oförenliga. Men det som gör teorin om mognad och utveckling så fruktbar är dess 
dialektiska dimension. När man genomgått en kris och är redo för att mogna så ”väljer” 
man inte ett spår av de två utan man får åka med båda tågen helt enkelt. Samtidigt som 
jag utvecklar kunskap om livets begränsningar så utvecklar jag kunskap om min egen 
och omgivningens resurser. Denna dialektiska syn ger oss möjlighet till att inte bara se 
kriser som något som skulle hämma den mänskliga utvecklingen utan faktiskt som 
något som kan hjälpa personer att finna en djupare förståelse för vad som skulle vara ett 
gott liv för honom. 

2.3. Den realistiska livsformsanalysen 
Den realistiska livsformsanalysen är en vidareutveckling av den Danska 
livsformsanalysen som utvecklades under 1980-talet (Højrup 1989 ; Christensen 1987 
refererad i Jakobsen & Karlsson 1993, s. 20). Livsformsanalysen baseras på två 
antaganden. Det första bygger på att människor inom ett och samma land lever utifrån 
skilda villkor och levnadsstandarder beroende på vilken kultur individen tillhör. Dessa 
skilda kulturer kallas för livsformer. Det andra antagandet utgörs av att 
kulturskillnaderna inte är tillfälliga eller slumpmässig utan att de är sociala strukturer 
som inte kan avlägsnas från samhället (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 13f). 

Tidigare i uppsatsen har vi nämnt ”det goda livet” ett antal gånger, detta har gjorts 
avsiktligt och ska nu närmas ytterligare. Människor som lever i olika livsformar har 
olika behov, värderingar och normer. Deras perception av vad ”det goda livet” innebär 
och vad som krävs för att uppnå det blir helt olika. Något som i en livsform anses vara 
en nödvändighet, kan i en annan livsform vara helt ointressant (Jakobsen & Karlsson 
1993, s. 51).  
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Den realistiska livsformsanalysen bygger på förutsättningen att mekanismer från en viss 
arbetsform och en viss kärleksform tillsammans bildar en specifik livsform. Den 
skapade livsformen utgörs av en social struktur, vilket i sig medför att de innefattar 
interna sociala relationer. Det förutsätts att dessa livsformer i grunden består av en 
underliggande kausal sammansättning av arbete och kärlek (Jakobsen 1999, s. 78). Som 
tidigare nämnts så är viktiga delar i diskussionen kring kris den drabbades förhistoria 
och sociala förutsättningar. En kris ska dessutom vara ett direkt hot mot den sociala 
identiteten och möjligheten till tillfredsställelse, eller med andra ord ett gott liv.  

Jakobsen (1999, s. 42, s. 97f) menar att livsformsbegreppet är teoretiskt, abstrakt och 
strukturellt grundat. Vidare förtydligas att människor inte är en livsform men att man 
kan leva i en eller flera livsformer samtidigt. Eftersom människor lever livsformer blir 
det möjligt att byta fram och tillbaka mellan dessa, men det sker inte villkorslöst. Byte 
av livsform kan inträffa genom att samhället förändras och därmed livsformens struktur, 
vilket är en långsam och tidskrävande process. En andra möjlighet till att byta livsform 
sker genom att individen själv förändras, vilket kan inträffa under en kortare period. 
Detta kan resultera i att personen blir influerad av flera livsformers mekanismer och 
kommer därmed leva blandformer av livsformer. Människor som lever blandformer 
kommer att påverkas av flera samband mellan mål och medel för hur ett gott liv skall 
uppnås. Detta strider mot varandra. Blandformer kan vara förklaringen till människors 
interna konflikter men även deras erfarenheter och beteenden (Jakobsen 1999, s. 56). 

2.3.1. Arbete och kärlek 
Arbete och kärlek är grundpelarna som den realistiska livsformsanalysen bygger på. 
Utifrån olika relationer mellan begreppen, samhället och kön så tillkommer 
förtydliganden av människors tillvaro och vad det goda livet är. För att få en djupare 
förståelse kring den realistiska livsformsanalysen och dess olika livsformer förklaras 
därför dess två grundpelare, arbete och kärlek, i nästkommande stycken. 

2.3.1.1. Arbete 
Arbetsbegreppet har genom tiden definierats på ett flertal sätt utifrån principer som är 
mer eller mindre motstridiga. Som forskningsverktyg sätts arbetsbegreppets 
användbarhet på prov genom att föreställningen negligeras, men också genom att 
begreppet har satts i sträckbänk under de senaste decennierna.  

Genom att vidga arbetsbegreppet till dess brytpunk så minimeras även det så kallade 
icke-arbetet: - de sysslor som inte tillhör arbete. Innebörden blir till slut att 
arbetsbegreppet kommer att sönderfalla. Det föreliggande påståendet bygger på teorin 
att tillkomsten av ett begrepp kan förklaras som processen att avgränsa en vald 
företeelse från andra. Vidare innebär detta att ett begrepp som innefattar det mesta inte 
är ett begrepp (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 73, s. 76ff). 

Jakobsen och Karlsson (1993, s. 78) har identifierat tre motsatta principer i de 
arbetsdefinitioner som existerar. Den första gäller om man bör förutsätta att det finns ett 
eller flera arbetsbegrepp. Normen är att använda ett begrepp, vilket i sig medför 
restriktioner i teori och empiri.  

Den andra konflikten berör arbetsbegreppets grundläggande teori. Här kan arbete 
antingen ses som en bestämd samling aktiviter som är oberoende av den sociala 
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relationen där aktiviteterna utförs, eller så kan vilken aktivitet som helst anses vara 
arbete så länge de inträffar inom en viss typ av sociala relationer. De motsatta 
principerna brukar dessvärre bli svåra att särskilja och förväxlas ofta (Jakobsen & 
Karlsson 1993, s. 78f). 

Avslutningsvis bygger den tredje motsättningen på om begreppet arbete antingen är av 
empirisk eller ontologisk art. Jakobsen och Karlsson (1993, s. 79) utgår från filosofen 
Karel Kosíks resonemang att arbetsbegreppet är ontologiskt och inte empiriskt eftersom 
vår analyseringsförmåga är väldigt begränsad. En sammanfattning av Kosíks 
ontologiska formulering av arbete är ”görandet i nödvändighetens sfär”. Arbete 
uppfattas som de yttre ansträngningar som krävs av oss för att vi skall kunna fortsätta att 
finnas till. Detta medför att beroende på om en aktivitet utförs i eller utanför 
nödvändighetens sfär så kan samma aktivitet vara både arbete och icke-arbete. 
Exempelvis kan en person måla tavlor som en hobby, medan en konstnär gör det som ett 
arbete. 

Genom att utgå ifrån att arbete är ”görandet i nödvändighetens sfär” så kan vi även ta 
ställning till de två övriga principerna om hur arbete skall definieras. 
Sammanställningen att arbete är ”görandet i nödvändighetens sfär” beskriver en 
avgränsad sektion. Detta gör att vi kan konstatera att arbete bestäms av dess tillhörande 
sociala relationer. Fortsättningsvis leder den första principen till att Karlsson och 
Jakobsen (1993) använt sig av ett ontologiskt begrepp, med syfte att kartlägga en mängd 
arbetsformer utifrån interna sociala relationer. Deras resonemang bygger på att det är de 
sociala relationerna som ligger till grund för vad arbete är, inte aktiviteterna. En 
arbetsform är därmed en bestämd social struktur med sina egna specifika mekanismer. 
Mekanismer är de som gör att saker händer och de antas finnas i verkligheten. Ett 
samhälle kan bestå av flertalet olika arbetsformer och dessa tillsammans utgör 
”nödvändighetens sfär” (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 79f). 

2.3.1.2. Kärlek 
Utifrån den realistiska livsformsanalysen utgörs kärlek, precis som arbete, av en 
relationsbaserad praktik där kärlek inte längre enbart anses som en ideologi eller endast 
en känsla. Precis som arbete anses även kärlek innefatta produktion, men inom socio-
sexuella ramar. Följaktligen konstateras att där arbetet producerar nödvändigheter för 
fortsatt mänskligt liv, så producerar kärlek det mänskliga livet. Produkten av kärlek blir 
alltså att män och kvinnor tillsammans utgör mänskligheten. Kärlek, precis som arbete, 
är en praktik som bygger på interna sociala relationer samt ses som en kausal kraft 
(Jakobsen & Karlsson 1993, s. 86ff, s. 113). 

Där det finns arbete och icke-arbete, finns även två kärleksformer som kommer att 
kallas för bekräftande och de bemyndigade. Det är relationen mellan män och kvinnor 
som skapar de situationer som män och kvinnor kan befinna sig i. Dessa utgör den 
kvinnliga bekräftande livsformen och den manliga bemyndigade (Jakobsen 1999, s. 
96f). 

2.3.2. Praktik och ideologi 
Genom att en kärleksform och en arbetsform förs samman så skapas en livsform. 
Samtidigt tillkommer även en praktik och en ideologi som är specifik för livsformen 
(Jakobsen & Karlsson 1993, s. 97). Det krävs en intern relation mellan praktiken och 

!13



ideologin för att livsformen ska kunna existera som en livsform, där praktiken genererar 
ideologin och därmed även att ideologin är rotad i praktiken. Rent teoretiskt går det 
alltså att bestämma en ideologi utifrån en praktik och tvärtom, vilket då även fastställer 
livsformen. För livsformsanalysen är det däremot helt avgörande att, på det konkreta 
planet, kunna lösgöra praktiken och ideologin från varandra (Jakobsen 1999, s. 66f). 

Livsformspraktiken positioneras inom samhällets materiella struktur och delas upp 
utifrån vilka som har och vilka som inte har tillgång till resurser i ett samspel med 
omgivningen. Jakobsen (1999, s. 68f) beskriver att livsformspraktiker är av materiell 
social struktur och utgörs av interna relationer som består av fysiska och mänskliga 
resurser. Fysiska resurser handlar om exempelvis pengar eller fabriker. De mänskliga 
resurserna relateras till exploaterbar arbetskraft och kärlekskraft som finns inom 
människor. Det finns många skilda konkreta praktiker vilka har gemensamt att de 
utformas och positioneras inom sociala strukturer, dessa förutsätter människors 
handlingar olika (Jakobsen 1999, s. 70). Praktikerna skapas i par, där de så kallade 
mansspecifika livsformernas praktiker möjliggör de kvinnospecifika praktikerna 
(Jakobsen & Karlsson 1993, s. 123). 

Precis som praktiken är även ideologin positionerad inom samhälleliga strukturer men 
då av kulturell karaktär. De kulturella strukturerna berättar idéer och föreställningar om 
vad som är sant och falskt gällande de mål och medel som beskriver hur ett gott 
vardagsliv skall uppnås. Detta skapas utifrån de olika praktikernas positionsintressen 
och är därmed av olika karaktärer. En livsformsideologi är alltså det gemensamma 
synsättet på omvärlden och delas av de som lever livsformen. Den utgörs ytterligare av 
en gemensam begreppsvärld, i relation till dess praktik, som medför att människor som 
delar samma ideologi förstår och kan relatera till varandra. En ideologi är en tankefigur 
som delas av människorna inom en livsform (Jakobsen 1999, s. 70ff). 

Jakobsen och Karlsson (1993, s. 97) använder sig av en tidigare utvecklad modell för att 
tydliggöra livsformsideologiernas tillhörande mekanismer. Modellen är uppbyggd av tre 
nivåer som omfattas av en övre diskursiv nivå, en mellanliggande tankefigur och en 
lägre nivå gällande praxis, där praxis är en synonym till livsformspraktik. På den 
diskursiva nivån bedöms olika tankegånger utifrån relationen till tankefigurer, som 
befinner sig på den mellersta nivån. Vidare medför detta att en tankefigur krävs för att 
kunna undersöka hur två diskurser förhåller sig till varandra. För att förtydliga 
relationen mellan diskurser och tankefigurer tar Jakobsen och Karlsson (1993, s. 98ff) 
upp ett exempel där människor som talar två olika språk kan förstå varandra om de går 
tillbaka till en gemensam tankefigur. På samma sätt kan två personer som pratar samma 
språk missförstå varandra om de har olika tankefigurer. Ett tydligt exempel på detta är 
att vi som förstår tankefiguren svenska kan förstå det tyska begreppet Schadenfreude 
utan någon djupgående förklaring, eftersom vi i svenskan kan tala om skadeglädje som 
bygger på samma tankefigur som den tyska motsvarigheten. Tankefiguren genereras av 
praktiken och återskapas av diskursen. Om man vill ta reda på betydelsen av en diskurs 
så söker man tankefiguren, som i sin tur urskiljs utifrån den underliggande praktiken. 

2.3.3. De bemyndigades livsformer 
Som tidigare har konstaterats så är alla livsformer uppbyggda av en arbetsform och en 
kärleksform. De manliga livsformerna har alla gemensamt att de bygger på de 
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bemyndigades kärleksform tillsammans med olika tillhörande arbetsformer. 
Kärleksformen bygger på en tillägnelsepraktik där män erhåller kvinnors kärlekskraft 
genom att antingen få eller ta den. Sedan omvandlas kärlekskraften så att han blir 
förstärkt i sin sociala tillvaro. Mannen ger ingenting i utbyte mot kärlekskraften, vilket 
underminerar kvinnan och gör henne till det avvikande könet (Jakobsen & Karlsson 
1993, s. 114). Eftersom samhället är uppbyggt av ekonomiska ojämnheter så tillkommer 
flera olika arbetsformer. Dessa medför att det finns flera manliga livsformer (Jakobsen 
1999, s. 157). Axelsson (2009, s. 103f) resonerar att i de manliga livsformerna skapas 
först en arbetsform och att det därefter genereras en kärleksform. Vidare förklarar 
Axelsson att först förs arbete och kärlek samman, där arbetet är dominerande och 
resulterar i att en arbetsform tillkommer. Först därefter skapas en tillhörande 
kärleksform som ursprungligen inte haft några typiska kärleksdrag. 

2.3.3.1. Arbetarlivsformen 
Arbetarlivsformen är resultatet av att de bemyndigades kärleksform och det traditionella 
lönarbetets arbetsform förs samman (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 29). Praktiken kring 
denna livsform baseras på att lönarbetaren säljer sin arbetskraft under en viss tid, 
vanligtvis åtta timmar om dagen i Sverige. Kostnaden för att använda lönarbetaren 
bestäms enligt kollektivavtal, vilket resulterar i ett hierarkiskt underordnande av 
arbetaren då denna inte längre bestämmer över sin tid. Härifrån finns möjligheten att 
byta till andra arbeten, men det går inte att klättra i karriärsstegen. Livsformens ideologi 
grundar sig i en särskiljning mellan arbete och fritid. Relationen mellan dessa begrepp 
konstateras i livsformen som ”arbete !  fritid”. Arbete anses vara görandet i 
nödvändighetens sfär och som består av medel som måste uppnås för att man skall 
kunna tillfredsställa sitt mål, vilket består av fritiden. Det tillhör emellertid flera 
förhållanden av motsatta aspekter, till exempel plikt/nöje samt yttre behov/inre 
tillfredsställelse. Arbetets sfär består av yttre behov med tillhörande plikt, samt inom 
fritidens sfär ger tillfredsställelse ett inre nöje. Den kvinnospecifika husmorslivsformen 
är motsvarigheten som möjliggör för arbetarlivsformen att existera (Jakobsen & 
Karlsson 1993, s. 139f, s. 170ff). 

2.3.3.2. Karriärens livsform 
Karriärslivsformen är resultatet av att de bemyndigades kärleksform och arbetsformen 
karriärarbete förs samman (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 30). I karriärslivsformen 
säljer mannen inte längre sin arbetskraft, istället säljer man kunskap i utbyte mot en 
inkomst som baseras på den utförda prestationen. Exempelvis kan arbete handla om att 
sköta marknadsföring, forskning eller liknande. Kännetecknande för karriärslivsformen 
är att den utgörs av en hierarkisk överordnad, vilket är motsatsen till arbetarlivsformen. 
Fortsättningsvis är livsformen uppbyggd av ett antal karriärsstegar, som är mer eller 
mindre bestämda, vilka man förväntas ta sig an redan på en låg position för att visa sig 
kompetent och drivande samt för att skapa kontakter och meriter för framtida 
avancerande. Karriärslivsformen har inga tydliga ramar för vad som bör räknas som 
arbete och fritid. Fritiden tenderar att bli ett hjälpmedel för att stärka arbetet, genom att 
man exempelvis går på kvällskurser, tar ut klienter på middagar eller spelar en runda 
golf. Tankefiguren som skapas för denna livsform lyder ”arbete !  fritid”, och är den 
raka motsatsen till arbetarlivsformen med avsaknaden av tydliga gränser. Fritiden består 
inte av ständiga aktiviteter och måsten. Att ta det lugnt och samla energi för kommande 

!15



arbetsdag anses vara lika viktigt. Karriäristen kommer att få krav på sig att se 
representativ och respektabel ut mot kunder, leverantörer och klienter. De ska ha en viss 
”livsstil” som medför att man ska ha rätt bil, rätt bostad, rätta fritidsintressen och dylikt. 
Allt detta görs för att inte stänga några dörrar gällande karriärmöjligheter. 
Karriärslivsformen möjliggörs genom den tillhöranade kvinnospecifika 
representationspraktiken (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 147ff, s. 179ff). 

2.3.3.3. Självständighetens livsform 
Självständighetens livsform är resultatet av att de bemyndigades kärleksform och 
arbetsformen egenarbete förs samman (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 31f). 
Människorna som innefattas av livsformen är egenföretagare med verksamheter 
relaterade till exempelvis fiske, jordbruk eller konsultarbete. Egenföretagarna äger de 
produktionsmedel och produkter som de tillverkar, vilket vid försäljningen konstateras 
som en försäljning av arbetsresultat och inte den egna tiden. Det blir tydligt att de inte 
säljer arbetstiden när det är lågkonjunktur eller bara går allmänt dåligt för egenföretaget. 
Individer i självständighetens livsform gör det mesta för att inte förlora det egna 
företaget vilket kan leda till ett lönearbete vid sidan om. Detta står i så fall i direkt tjänst 
för att stötta den egna verksamheten och dess överlevnad. Ideologin inom livsformen 
medför inga gränser mellan arbete och fritid, utan hela dygnet ses som företagets bästa. 
Denna relationen har illustrerats som ”arbete !  fritid”, där livsformen kännetecknas 
av hårt arbete, med den inre motivationen att fortsätta att vara självständig. 
Verksamheten blir på så vis både sitt egna mål och medel, där egenpraktiken finns till 
för att upprätthålla egenpraktiken. Självständighetens livsform existerar med hjälp av 
dess kvinnospecifika motsvarighet, medhjälperskans livsform (Jakobsen & Karlsson 
1993, s. 126ff, s. 188ff). 

2.3.3.4. Kapitalistens och investorns livsform  
Kapitalistens och investorns livsform är de minst utforskade livsformerna på grund av 
en väldigt begränsad mängd empirisk data och består därför av en jämförligt hög grad 
av antaganden. För att kunna reproducera dessa livsformer har det dock konstaterats att 
det krävs risktagande. Båda livsformerna bygger på att man har resurser, som 
exempelvis fastigheter, aktier eller pengar. Dessa använder man som kapital i strävan 
efter att utöka sitt kapital (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 33). Dessa förutsättningar 
identifierar två praktiker med två tillhörande livsformer. Den första praktiken går ut på 
att individen själv driver ett företag, vilket har skapat kapitalistens livsform. I den andra 
praktiken utgörs inget ägande av produktionsmedel, detta sker istället genom 
finansieringsskapital som exempelvis aktieportföljer. Investorns livsform tillkommer 
från denna praktik och utgörs av att flytta runt kapital på aktiemarknaden utifrån 
förräntningsmöjligheter. Teoretiskt sett bör det finnas en kvinnospecifik livsform 
kopplat till de manliga livsformerna. Kapitalistens fru eller Investorinnans livsform är 
möjligheter av dessa, men det finns för lite forskning kring detta (Jakobsen 1999, s. 
158f). 

2.3.4. De bekräftandes livsformer 
Att det i ett samhälle som Sverige fortfarande skulle finnas kvinnospecifika 
arbetsformer som är ekonomiskt beroende av en man låter för många konstigt. Jakobsen 
(1999, s. 205f) har diskuterat kring detta och har konstaterat att trots att den svenska 
arbetsmarknaden består av en nästan lika stor del kvinnor så är begreppet fortfarande 
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relevant. Kvinnor har nu till större del ett ”fritt val” vad gäller sammankopplandet med 
en manlig försörjare. Kvinnor som väljer att förvärvsarbeta kommer att få arbeta 
dubbelt eftersom de fortfarande i störst utsträckning tar hand om hem och familj. Detta 
sker oberoende av om kvinnan arbetar lika mycket eller mer än mannen. Jakobsen 
menar att trots att kvinnor i väldigt stor utsträckning utför lönearbete är de fortfarande 
underordnade männen och besitter de bekräftande livsformerna med ansvar för 
produktionen av det mänskliga livet (Jakobsen 1999, s. 205f). De bekräftandes 
livsformer är kvinnospecifika och bygger på en omsorgspraktik där kvinnorna 
investerar sin kärlekskraft i andra människors produktion. Hon underkastar sig mannen 
och bekräftar denne (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 114). Axelsson (2009, s. 128f) 
beskriver att i de bekräftandes livsformer så uppstår först en kärleksform och sedan 
uppstår en arbetsform. Inledningsvis strömmar arbete och kärlek samman. Här är 
kärleken dominerande vilket resulterar i att en kärleksform skapas. Först efter att 
kärleksformen etablerats genereras en arbetsform, som inte varit arbetsspecifik från 
början. 

2.3.4.1. Husmorslivsform 
Husmorslivsformen är resultatet av att de bekräftandes kärleksform och arbetsformen 
husmorsarbete förs samman (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 30). Den renodlade 
husmorslivsformen finns knappt kvar längre då kvinnor i stor utsträckning 
förvärvsarbetar, men den tillkommer ofta som en blandform. Strukturellt sett så kräver 
denna livsform en parrellation med en man som utför traditionellt lönearbete. Denna 
relation medför dessvärre en obalans mellan de sammankopplade livsformerna eftersom 
husmorsarbetet är helt frånkopplat den ekonomiska produktionen. Kvinnan blir 
beroende av mannens lön, medan mannen inte är beroende av hemmafruns arbete (att 
städa, diska, m.m.). Ideologin i husmorslivsformen byggs upp av hem och familj, där 
hennes alla mål och medel finns. Dessa mål och medel tenderar att flyta samman 
eftersom alla sysslor som utförs är inom ramen för hem och familj. Husmorslivsformen 
bygger på att familjen som helhet mår bra, vilket i sig uppfyller dennes mål (Jakobsen 
& Karlsson 1993, s. 143ff, s. 173ff). 

2.3.4.2. Representationshustruns livsform 
Representationshustruns livsform är resultatet av att de bekräftandes kärleksform och 
arbetsformen representationsarbete förs samman (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 30f). 
Denna kvinnliga livsform är direkt kopplad till mannens karriärslivsform, med 
möjligheten att påverka hans försörjning genom att exempelvis skapa representativitet 
och respektabilitet. Precis som andra kvinnliga praktiker så ligger även 
representationshustruns mål och medel inom hem- och familjesfären. Till skillnad från 
de övriga kvinnolivsformerna så är karriärslivsformen i behov av kvinnan för att 
fulländas i sitt yrke. Kvinnan kan tillföra ytterligare status och representation genom 
exempelvis hennes förvärvsarbete eller hobby. Detta får inte bli till ett hinder för 
mannens karriär utan anpassas därefter. Hon anses kultiverad vilket blir en fördel mot 
de konkurrerande karriäristerna. Det goda livet uppfylls i representationshustruns 
livsform genom välmående och trivsel i familjen, där hemmet upplevs som en bra miljö 
utan hinder för mannens karriär (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 150ff, s. 182ff). 
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2.3.4.3. Medhjälperskans livsform 
Medhjälperskans livsform är resultatet av att de bekräftandes kärleksform och 
arbetsformen medhjälpsarbete förs samman (Bergqvist & Axelsson 2011, s. 30f). 
Livsformen är ganska outforskad, men den är till stor del uppbyggd som de övriga 
kvinnospecifika livsformerna. Hem och familj utgör fortfarande kvinnans huvudsakliga 
arbetsuppgift och det är här hon får utlopp för sina medel och mål, i relation till mannen 
och den hjälp han behöver med hänsyn till den egna verksamheten. Följaktligen så ses 
kvinnan som en medhjälpare, vars roll är att stötta mannen och egenföretaget. Detta 
medför att kvinnans arbetsuppgifter kan vara allt från att sköta hemmet, ha egna 
arbetsuppgifter i den egna verksamheten eller att vid ekonomiska kriser utföra ett 
lönearbete. Trots att dessa arbetsuppgifter kan likställas med de manliga 
arbetsuppgifterna så anses de ändå vara medhjälp på grund av livsformernas strukturella 
krav samt kvinnans syn på det goda livet - att ha ett självständigt företag tillsammans 
med hem och familj (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 128ff, s. 191ff). 
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3. METOD 
I detta avsnitt kommer vi presentera vilket tillvägagångssätt som vi har haft i 
undersökningen. Vi kommer dessutom att motivera varför vi har använt oss av den 
metod som vi presenterar. Efter det kommer vi gå igenom hur vi har analyserat datan vi 
samlat in. Sedan kommer undersökningens kvalitet att diskuteras och avslutningsvis 
kommer vi att presentera de etiska riktlinjer studien lyder under.  

3.1. Val av metod 
Den metod som vi valde för vår undersökning är av kvalitativ karaktär. Vi valde att 
genomföra intervjuer. Vi bestämde oss för den så kallade riktade öppna intervjun. 
Denna intervjuform innebär att man utgår från några centrala teman i intervjun och 
försöker få intervjupersonen att ge sin subjektiva uppfattning om dessa (Lantz 2007, s. 
33). Det här är den typen av intervjuteknik som traditionellt sett har använts vid 
tillämpning av den realistiska livsformsanalysen men vi ser även att den passar bra för 
det vi ville få reda på om krisbearbetningen.  

Om vi tittar på frågeställningarna ser vi att vi omöjligt på förhand skulle kunna ställa 
upp hypoteser eller svarsalternativ för att kunna undersöka det vi var intresserade av. Vi 
hade som mål att närma oss problemet genom individen som intervjuas. Man kan säga 
att det vi har undersökt är hur den intervjuade har sin verklighet konstruerad och då i 
relation till den förbestämda teoretiska referensramen. Detta har gett oss svar som är 
kontextuellt betingade vilket har gett oss en spännande och unik position där vi kan få 
kunskap om individers relation till de begrepp och teorier som vi valt att orbitera kring 
utifrån individers alldeles egna inifrån bestämda kontexter (Lantz 2007).  

Det var vi som utförde intervjun som bestämde på förhand vilken eller vilka kontexter 
som var av intresse. Utifrån dessa förbestämda begrepp och teorier försökte vi finna 
individers mening inom den ramen som vi har byggt upp. Detta har vi gjort genom 
empati, vi har utgått från individers subjektivitet för att sedan sätta våra egna begrepp 
och teorier genom personen i frågas berättelser och historier. Detta betyder att olika 
personer kommer ge olika beskrivningar av det vi vill undersöka. Vi kommer då att få 
variation i svaren vilket i sin tur kommer vara fruktbart för vårt syfte och våra 
frågeställningar (Lantz 2007, s. 33). 

3.1.1. Intervjuguide 
Vi har inspirerats av en redan etablerad och beprövad intervjuguide som Jakobsen och 
Karlsson (1988) har utformat. De ändringar som vi har gjort handlade om att vi tagit 
fokus från hela livsspannet och försökt koncentrera intervjun - i den mån det varit 
möjligt - på det som är intressant utifrån våra tidigare ställda frågeställningar.  

Den intervjuguide som varit inspirationskälla har som utgångspunkt att försöka forma 
en relation mellan det som händer i personens liv och vad som sägs om de här 
händelserna. Intervjuguiden pendlar alltså hela tiden mellan det som händer, det vill 
säga livsformspraktiken, med det som sägs om de här händelserna, alltså en diskussion 
på en diskursiv nivå om praktiken. För att förstå meningen med praktiken måste man 
förstå de bakomliggande motiven, alltså diskursen. Det som man sedan kan formulera 
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och börja föra analyser kring är det som ligger mellan praxis och diskurs, det som kallas 
tankefigurer eller i vårt fall livsformsideologi. Dessa är oftast omedvetna och komplexa 
strukturer men följer oftast ett visst system (Jakobsen & Karlsson 1993, s. 97ff). 

Vi har sedan använt samma utgångspunkt när vi vidareutvecklade intervjuguiden med 
det som vi var intresserade av utöver de livsformsrelaterade frågorna. Det vill säga 
frågorna om HIV och kris har haft samma struktur som frågorna om livsform. Detta har 
gjorts för att kunna få ett lättanalyserbart resultat då svaren från intervjupersonen 
kommer ha samma karaktär i alla delarna som vi vill undersöka.  

Intervjuguiden har haft frågeställningarna som utgångspunkt. Detta har resulterat i att 
guiden har haft tre centrala teman. Tidpunkten före intervjupersonen fick kännedom om 
sin diagnos, hanteringen av krisen och slutligen tiden från krisen fram tills idag. Det 
som inte varit livsformsrelaterat har vi själva konstruerat. Annars har vi tagit inspiration 
från den redan etablerade intervjuguiden. Vi har dock försökt fortsätta med samma 
formuleringar och begrepp som livsformsanalysen har gett oss. Men den delen som 
handlar om kris och krishantering är djupt förankrad i den teoretiska referensramen 
kring de olika faserna och deras karaktär. Se intervjuguiden som bilaga för närmre 
precisering i hur frågorna är formulerade.  

De bakomliggande frågorna som intervjuguiden har haft till uppgift att besvara är:  
• Vilken eller vilka livsformer levde IP innan kännedom gavs?  
• Hur har IP bearbetat sin kris? 
• Vilken eller vilka livsformer lever IP idag? Har det skett en förändring? 

3.1.2. Deltagare 
Vi har valt att studera gruppen svenskar som lever med HIV. Om vi hade haft lyxen att 
göra ett mer stratifierat urval av deltagare i undersökningen så hade vi gjort det då det 
hade kunnat ge större variation och djup i svaren vi skulle få. Ett stratifierat urval är när 
man delar in gruppen man är intresserad av i olika delar (strata) för att få en bättre 
spridning i svaren. Eftersom det är en mycket känslig grupp vi valt att undersöka så har 
vi använt oss av ett tillgänglighetsurval. Vi har sökt upp personer som lever med HIV 
genom internetforum och intresseorganisationer och frågat om de vill ställa upp på en 
intervju. Därefter har vi valt de första bästa som kunnat delta i undersökningen. Den 
valda studiegruppen var svår att få tag på och det har varit en utmaning att få personer 
att ställa upp på intervjuer trots att vi har tryckt på de etiska riktlinjer som vår studie 
lyder. Detta resulterade i att de som har ställt upp är sex stycken män med en stor 
åldersspridning där vi har haft medverkande från 20-årsåldern upp till 50-årsåldern. Vi 
har med detta som bakgrund valt att använda pronomen ”Han” genomgående i 
uppsatsen.  

3.1.3. Genomförande 
När vi kom i kontakt med personer som kunde tänka sig att medverka i vår 
undersökning så gick vi tydligt igenom undersökningens syfte och de etiska riktlinjer vi 
följer. Vi fortsatte sedan med att boka in en tid och plats för de fysiska intervjuerna, 
alternativt endast en tid för de som ville medverka via en telefonintervju. Vi anpassade 
oss efter den tid och plats som passade för intervjupersonerna vilket har resulterat i att 
de flesta intervjuer har skett på kvällstid. 
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Vi genomförde sex telefonintervjuer. Detta har varit en fördel för oss då det blir lättare 
för både oss och intervjupersonen att ställa, samt svara, på de känsliga frågor som vår 
intervju är uppbyggd på (Bryman 2011). 

Den resterande intervjun utfördes ansikte mot ansikte i en miljö som den medverkande 
fick bestämma. Vi såg däremot till att det fanns förutsättningar för att genomföra en bra 
intervju, i en miljö som var avskild och lugn. Deltagaren fick välja miljö och tid för att 
bidra till trygghetsfaktorn och därmed våga dela med sig av sin livshistoria (Lantz 
2007). 

Innan varje intervju inleddes så repeterade vi syftet med vår undersökning, nämligen att 
det är helt frivilligt att medverka samt att vi hanterar all information med största 
integritet. Enligt Lantz (2007) är dessa frågor av största vikt för att skapa en relation till 
respondenten samt att det är förtroendeskapande. Vi säkerställde att det fanns gott om 
tid vid intervjutillfället, som i snitt har tagit ungefär en timme och en kvart. Vi frågade 
sedan om tillåtelse att spela in intervjun, vilket vi fick göra för alla utom en. Där vi inte 
fick spela in förde vi istället anteckningar. Telefonintervjuerna delade vi upp mellan oss, 
medan vi båda var närvarande under den fysiska intervjun. Under den fysiska intervjun 
var det en av oss som ledde intervjun och ställde de flesta frågorna. 

Vi hade som mål att avdramatisera intervjusittuationen och skapa en känsla av att vi 
hade en vanlig konversation. Flera av intervjuerna gick lätt då vi fick intervjupersonerna 
att själva utförligt besvara större delar av våra frågor. Vi behövde endast ställa ett 
mindre antal följdfrågor för att styra intervjun i rätt riktning. Andra intervjupersoner 
besvarade frågorna kortfattat, vilket gjorde att det krävdes mer av oss som intervjuare 
för att få tillräckligt utförliga svar. I dessa fall var vi tvugna att vara snabbtänkta och 
ställa öppna följdfrågor för att få den data som vi behövde. 

Efter varje avslutad intervju gick vi gemensamt igenom och skrev ner våra reflektioner 
och de funderingar som uppkommit. Vi fortsatte sedan med att transkribera intervjun. 
Detta gjorde vi löpande vilket medförde att vi kunde göra förändringar i vår 
intervjuguide utifrån lärdomar från tidigare intervjuer. 

3.2. Dataanalys 
Vi har varit väldigt inspirerade av den analysmetod som Huzell och Lundberg (2010) 
använt sig av. Vi har spelat in intervjuerna och transkriberat dem var för sig i sin helhet. 
Därefter lästes dessa texter igenom ett par gånger så att vi skulle kunna få en känsla för 
helheten av vad deltagarna sagt. Därefter markerades de meningar och fraser som 
innehöll information som ansågs relevant för studiens syfte och frågeställningar. De vi 
tycker är mest relevanta kommer att presenteras i nästkommande kapitel. Dessa 
markeringar kallar Huzell och Lundberg (2010) för meningsbärande enheter. 

Först och främst var vi tvungna att identifiera vilka livsformer som personen levde 
innan kännedom gavs. Därefter gick vi igenom hur krishanteringen sett ut för 
intervjupersonen. Sedan gick vi igenom hur personens livsformer såg ut idag. När vi 
bestämde vilken livsform deltagarna levde i så har vi utgått ifrån arbetsformen där det 
har varit svårt att se tendenser för en kärleksform. Slutligen gick vi igenom helheten för 
varje intervju där vi kunde se samband och tendenser för livsform, krishantering och en 
eventuell förändring. 
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3.3. Kvalitetskriterier 
För oss har det varit viktigt att studien ska kunna presenteras med god kvalitet. Därför 
har vi under hela studiens gång försökt att förhålla oss till reliabiliteten och validiteten i 
undersökningen på ett gott sätt. Nedan presenteras det som vi har gjort för att försäkra 
oss om att vårt resultat har god kvalitet.  

3.3.1. Reliabilitet 
Undersökningens reliabilitet handlar om hur väl vår undersökning mäter det som är 
undersökningens syfte, alltså pålitligheten i vår metod. Reliabiliteten handlar också om 
hur väl undersökningen anses vara reproducerarbar och om en reproducerad studie 
skulle mäta samma fenomen (Saville 2008).  

Vi har arbetat med reliabiliteten på ett antal olika sätt för att styrka studiens pålitlighet. 
För det första och som redan förklarats så har vi i de frågor som rör livsformsanalysen 
använt en redan beprövad och etablerad intervjuguide som utgångspunkt. Som vi 
beskrev när vi gick igenom genomförandet så har vi arbetat aktivt under själva intervjun 
för att få så bra och tillförlitliga svar som möjligt. Detta har främst gjorts för att våra 
deltagare ska förstå att vi vill få en inblick i deras världsbild och att inga svar är fel. Ett 
ledord för oss genom alla intervjuer har varit just deltagarnas trygghet, så att de kunde 
känna att de kunde dela med sig av sina världsbilder utan några konsekvenser. 

Som ledare för studien står vi också för en del av de eventuella brister som kan finnas i 
reliabiliteten. Vår tolkningsförmåga kan vara påverkad av förförståelse eller att vi vill 
att studien ska producera ett visst önskat resultat. Detta har vi motverkat genom att 
ständigt diskuterat de idéer och tankar vi fört mellan oss. Vi har sedan presenterat kritik 
för varandra och hela tiden försökt ha ett ifrågasättande förhållningssätt. Det har varit 
svårt och vi har haft en del vilda diskussioner men vi tror det har varit en viktig faktor 
som har lett till den höga kvaliteten studien har. 

3.3.2. Validitet 
Detta handlar om hur korrekt mätinstrumentet reflekterar det fenomen vi studerar samt 
hur trovärdig eller giltig kunskapen om fenomenet är utifrån vår studie (Saville 2008). 
När vi skulle utforma intervjuguiden så valde vi att först jämföra olika guider som 
tidigare använts av studenter men också de som andra forskare på avdelningen för 
arbetsvetenskap har använt. Vi valde till slut att använda den intervjuguide som 
Jakobsen och Karlsson utformat då de flesta andra intervjuguider vi tittade på använt 
denna som utgångspunkt själv. Då tänkte vi att det är bättre att gå på originalkällan än 
att andrahandsinspireras.  

I frågorna som rör krisbearbetning så har vi inte haft några tidigare guider att utgå ifrån, 
men den har förankrats djupt i den teoretiska referensramen på ett annat sätt. Vi har 
plockat ut nyckelord för varje fas för att sedan formulera om de till frågor. Till exempel 
chockfasen som är den omedelbara reaktionen på kännedomen ska vara från ett 
ögonblick till några dagar. Då har vi helt enkelt formulerat frågan som så att ”Vill du 
återberätta hur du fick kännedom?”. Detta har gett oss väldigt fruktbara svar som har 
stärkt undersökningens kvalitet.  
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3.4. Etiska riktlinjer 
I den här undersökningen har etiken varit en central del. Vi har behandlat mycket 
känsliga uppgifter för deltagarna och vi har stött på utmaningar i att få deltagare att 
medverka i vår studie. Det som har fått individer att ställa upp har varit att vi noggrant 
har presenterat och påvisat de starka etiska riktlinjerna som undersökningen lyder under. 
Vi har valt att följa Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska riktlinjer: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

3.4.1. Informationskravet 
Detta innebär att vi skall informera de som blir berörda av undersökningen om 
uppgiftens syfte. Det handlar om information som rör vilken institutionsanknyntning vi 
har och vilka vi som driver projektet är. Men även information om att deltagandet i 
undersökningen är frivillig och huruvida vi ska publicera resultatet eller inte. All denna 
information har lämnats innan intervjuerna har påbörjats. 

3.4.2. Samtyckeskravet 
Detta krav handlar om att individen vi undersöker ska vara medveten om och själv 
bestämma över sin medverkan. Detta är något vi redan delade med oss av vid första 
kontakten med våra deltagare. Vi tror dock att de personer som valt att deltaga i 
undersökningen vill bidra till en ökad kunskap och berätta ”sin historia”. Dock så har vi 
meddelat deltagarna att de kan välja att avbryta en intervju om personen skulle känna 
sig obekväm. Om detta skulle hända så har vi planerat att radera all insamlad data om 
personen. Detta skulle ske utan konsekvenser för individen i fråga.  

3.4.3. Konfidentialitetskravet 
Det centrala etikkravet i vår undersökning som vi har tryckt allra mest på med tanke på 
de känsliga uppgifter vi hanterade är konfidentialitetskravet. Vi har valt att redan vid 
transkriberingen av intervjuerna ge pseudonymer åt deltagarna och de känsliga 
uppgifter som de nämner. Detta betyder att redan i första steget av analysen finns ingen 
utanför forskningsgruppen som kan identifiera personen i fråga. De inspelade 
intervjuerna har förvarats låsta i ett utrymme dit ingen obehörig har haft tillträde. De 
enda som har haft tillgång till dessa inspelningar där de sanna namnen används har varit 
uppsatsens författare och handledare. 

3.4.4. Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet är det sista kravet som vetenskapsrådet presenterar. Det handlar om att 
deltagarna ska ha blivit informerade om vad intervjun kommer användas till. Den data 
vi samlat in har ett syfte och ett syfte endast, det är för forskning och det har samtliga 
deltagare blivit informerade om. Den data vi samlat in kommer inte användas för något 
annat bruk än i forskningssyfte.  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4. ANALYS OCH RESULTAT 
I detta kapitel kommer intervjuerna att presenteras. Det presenterade materialet är inte 
intervjuerna som helheter utan vi har endast lyft det som har berört syftet med 
undersökningen. Vi kommer presentera intervjuerna under två kategorier, där vi kan se 
att HIV har medfört en förändring av livsform och där vi inte kan se någon förändring. 
Intervjuerna kommer presenteras utifrån de teorier vi har redogjort för i den teoretiska 
referensramen. 

4.1. Där vi inte kan se en förändring 
Vi tänkte börja det här kapitlet med att helt enkelt gå emot hela den givna 
argumentationen om att HIV skulle vara en kris och därmed skulle påverka de 
livsformer som deltagarna i undersökningen lever. Det var fyra stycken av de 
intervjuade som inte kunde visa på någon utveckling på grund av diagnosen.  

4.1.1. HIV ska inte få påverka mig mer än nödvändigt 
David är i 30-årsåldern och bor i en större stad i Sverige. Idag har David en egen ateljé, 
men för att kunna driva sitt företag har han också ett heltidsarbete vid sidan av sin 
verksamhet. Han bor själv och har ingen partner för tillfället.  

Innan David fick kännedom om sin diagnos så arbetade han som personlig assistent. 
Men han hade planer redan då på att starta egen verksamhet för att få möjlighet att hålla 
på med något som han verkligen brinner för. Han hade en pojkvän som han också bodde 
tillsammans med under den här perioden. 

Vi ser det som att David levde självständighetens livsform då han uttryckligen hade en 
önskan om och planer på att starta eget och därmed göra något som han verkligen brann 
för. Detta är typiskt för självständighetens ideologi, vi ser dock ingen direkt klar praktik 
inom denna livsform. Däremot så ser vi att David har ett lönearbete och då kanske man 
tänker att David skulle leva i arbetarlivsformen. Men för David är lönarbetet bara ett 
sätt för honom att kunna nå självständighet. Detta kan vi se när David berättar om hur 
han tänkt att nå de målen. Han menar att han hade planer på att gå någon kurs senare i 
livet för att utveckla sina hantverkskunskaper men att han behövde pengar från sitt 
lönearbete för att kunna göra det.  

När David fick reda på att han var HIV-positiv så låter det inte som att det var någon 
dramatisk upplevelse för honom. Det som han säger om bearbetningen är att han 
självklart blev ledsen men att han inte ser det som en stor kris i sitt liv. Ett halvår efter 
han fick kännedom om sin diagnos så startade David sin verksamhet och den driver han 
än idag.  

Vi ser det som att han lever i samma livsform idag som han gjorde innan han fick 
kännedom om sin diagnos. Idag tar dock självständighetens livsform sig uttryck i en 
klarare livsformspraktik. Detta tror vi dock inte har något med hans bearbetning att 
göra, men mer om det snart! David berättar att han lever ett helt vanligt liv och menar 
att den enda gången som han blir påmind om att han är HIV-positiv är när han tar sin 
medicin och även i vissa fall i date-sammanhang. Han säger att det annars inte är något 
som påverkar honom idag.  
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Det var till och med så att under intervjun så förstår inte David riktigt vad det är vi vill 
undersöka. Han frågade i slutat av intervjun vad syftet med alla frågor om arbete och 
sådant var. Detta gjorde han trots att vi hade berättat det för honom. Vi svarade att vi 
ville undersöka hur han organiserat sitt vardagsliv före och efter han fick kännedom och 
sedan se om det skett någon förändring. Sen sa vi att det i hans fall inte verkar ha skett 
någon riktig förändring. Han svarade med:  

Det tror jag handlar om hur mycket man låter HIV påverka sitt liv också. 
Det är väldigt många som lever kvar i det gamla tänket kring HIV som var 
förut liksom. Naturligtvis vill man inte ha HIV - om man får välja själv är 
det så klart att man inte vill ha HIV. Men idag i Sverige så är det liksom inte 
så farligt att ha det. Jag menar att - och det kanske är väldigt kraftigt av mig 
att tänka så - men jag menar i alla fall att man kan faktiskt välja själv hur 
mycket man låter HIV påverka en. Många tar det otroligt hårt liksom, och 
jag förstår att man tar det hårt, absolut. Men jag tänker också att hade 
svenskarna varit bättre informerade och haft större kunskap kring dem här 
frågorna generellt sett så tror jag inte att lika många hade blivit lika 
chockade över ett sådant här besked faktiskt. Och jag har ju liksom bestämt 
mig för att HIV inte ska få påverka mig mer än nödvändigt liksom. Och 
därför så gör den inte det heller. 

Vi tror att det inte har skett någon större förändring av livsform för David på grund av 
karaktären av livsformen han levde vid tidpunkten då han fick sin diagnos. Om vi går 
tillbaka i uppsatsen och ser på resonemanget vi förde då vi definierade krisbegreppet. 
Där ser vi att Jakobsen (1999) menar att kris är ett utlöst hot, ett hot är en negativ risk 
och en risk är av existensiell karaktär. Under nästkommande del kommer vi titta på de 
fallen då det har skett en förändring av livsform. Men de deltagarna har inte levt 
självständighetens livsform. Därför att för självständighetens livsform är inte HIV något 
som är av existensiell karaktär. För självständighetens livsform är det viktigaste den 
egna självständigheten och den egna självständigheten kan nås via verksamheten som 
bedrivs. HIV är inte något som hotar verksamheten för David - därför är det inte något 
som är av existensiell karaktär för honom. Då kan man fråga sig om det handlar om en 
kris över huvud taget. Det som vi kan se är hur som helst att detta är anledningen till att 
det inte har skett någon förändring av livsform. 

4.1.2. Att ordna upp livet men ändå leva i nuet 
Lars är i tidig 40-årsålder och bor i en av Sveriges större städer. Han har nyligen gått 
igenom en skilsmässa med en man som han var tillsammans med i ungefär 20 år. Vi 
kom i kontakt med Lars genom den intresseorganisation som han jobbar för. 

Lars berättar att innan han fick kännedom skulle söka gymnasieutbildning inte alls varit 
säker på vad han ville arbeta med i framtiden, det hade stått mellan några väldigt olika 
utbildningar men som i sista stund, genom uteslutningsmetoden, hade lett till ett 
program riktat mot sjukvården. Möjligheten till eftergymnasiala studier i samband med 
jobbsäkerhet har påverkat hans beslutsfattande. 

Att ingen dörr skulle vara stängd, det var viktigt! (...) Ha ett jobb som det 
alltid finns jobb för, även om det inte alltid är där man vill jobba, för att 
tjäna pengar och klara sig själv. 
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Det blev väldigt tydligt att han gjort rätt val när han redan vid sin första praktikplats 
kommit i kontakt med människor som var dödssjuka och som han hade kunnat hjälpa 
och vara där för. Han hade fått en känsla av att han verkligen kunde göra tillvaron bättre 
för patienterna genom att lyssna till dem. Lars förklarar det som att vara samhällets 
representant för folket. Han utvecklade en framtidsplan där han skulle jobba på  en 
intensivavdelning för att kunna hjälpa människor med behov. 

Perioderna under studietiden då Lars inte jobbade eller praktiserade så spenderade han 
större delen av dagen med studierna. Det var höga krav som Lars var tvungen att nå upp 
till för att få gå kvar på utbildningen. Men han berättar att han alltid pluggade 
tillsammans med sina kompisar och att dom brukade skämta väldigt mycket för att lätta 
upp stämningen. Trots en väldig stress så hade de mycket roligt tillsammans, där 
helgerna spenderades med vännerna. 

Vi har identifierat en praktik tillhörande arbetarlivsformen, då Lars har möjlighet att 
byta arbete och arbetsuppgifter men utan att klättra uppför några hierarkiska stegar. Han 
må känna en glädje och motivation till sitt arbete, men i grund och botten säljer han sin 
arbetskraft. Att Lars levde arbetarlivsformen under den här perioden förstärks ytterligare 
då vi kan urskilja den tillhörande ideologin. Hans utbildning var ett medel som skulle 
säkerställa att han aldrig skulle vara arbetslös. Att han därmed skulle kunna betala för 
livsnödvändigheter samtidigt som han hade råd med sina fritidsintressen. Dessa 
innefattades av att göra saker med sina vänner, dom fikade, festade och tog taxi vart 
dom än skulle. Under den här perioden berättar Lars att pengarna var till för att 
spenderas och att han kände trivsel i sin dåvarande situation. 

Lars hade inte hunnit gå färdigt sin gymnasieutbildning innan han fick kännedom om 
sin HIV. Han skulle bli blodgivare och då testas man för HIV samtidigt. Det resulterade 
i att han fick en tidig diagnos. Han berättar att han blev kallad till sin läkare som gav 
honom beskedet. Läkaren hade börjat gråta och då hade Lars reagerat genom att trösta 
henne och säga att dom skulle klara sig igenom det tillsammans. Samtalet som följde 
har han inget minne av, men när han kom ut från mötet och träffade sin pojkvän så insåg 
han vad som hade hänt och började då gråta. Under den kommande veckan drömmer 
Lars att han blir jagad av döden och den vakna tiden med tankar om att han när som 
helst kommer att dö. När det inte inträffar under de första två veckorna börjar han 
istället att fokusera på sig själv och hur han ville leva sitt liv. 

Jag valde att fokusera på mig själv istället, jag blev väldigt rationell, att 
ordna upp livet men ändå att leva i nuet, jag ville leva mitt liv så att jag 
mådde bra! (...) Jag fick en större livslängtan, att leva för nuet, större 
motivation att ta tag i saker! 

Tidigare tankar om att skolan hade känts väldigt tung var som bortblåsta, han blev 
väldigt fokuserad och bestämde sig för att bli färdig med sina studier och reda upp sitt 
liv. Efter studierna arbetade han inom vården under en kort period, men valde istället att 
prova på lite andra mindre påfrestande yrken. Vännerna som redan tidigare varit en stor 
del av hans liv blev nu ännu viktigare och de startade egna traditioner tillsammans. Lars 
beskriver hur han under de första fem åren inte planerade längre än ett år in i framtiden. 
Han har hållit hårt i inställningen att leva sitt liv efter sina egna premisser. Först när de 
bättre medicinerna kom vågade han planera längre in i framtiden. 
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I samma veva som Lars valde att leva livet efter sina egna villkor så bestämde han sig 
för att vara väldigt öppen med sin diagnos. Han ville att vännerna skulle vänja sig vid 
beskedet så att de skulle kunna hjälpa honom och vara vid hans sida när han blivit sjuk. 
Detta medförde en upplevd stigmatisering då vissa personer i hans omgivning drog sig 
undan. Lars berättar att det inte påverkade honom så mycket, ville de inte spendera tid 
med honom så förtjänade de inte hans tid. En person hade till och med sagt att ”det inte 
var lönt att hon lärde känna Lars eftersom han ändå bara skulle dö.”, vilket fortfarande 
är tydligt i minnet. Trots mognad ligger händelsen fortfarande nära i minnet. 

Arbetet som han utför idag är väldigt stressigt och tidskrävande då han har ett stort 
ansvarsområde samt att medarbetarna ofta vänder sig till honom för hjälp. Han 
konstaterar att det varken finns karriärmöjligheter eller någon lön som är anledning till 
hans nuvarande arbetssituation. Drivkraften finner han inom sig själv eftersom han kan 
hjälpa andra genom sina egna erfarenheter, vilket gör att han får utlopp för sina egna 
känslor och undviker då att själv må dåligt. 

Vi har dock haft problem med att lyfta in Lars i en kärleksform. När Lars berättar om 
hur han och hans dåvarande make fördelade hushållssysslorna så säger han att: 

Något som var skönt som var väldigt speciellt, vi hade inga normer om att 
någon ska göra vissa saker asså, det blir ju skillnaden, tycker jag, att vara 
gay på det sättet, jämfört med straighta så liksom, det blir ett, man tänker 
inte vem var bra eller dålig på det. 

Som vi ser så säger Lars att deras förhållande inte går att jämföra med heterosexuella 
par. Fortsättningsvis berättar Lars att när han bodde tillsammans med sin dåvarande man 
så brukade de beställa hem mat under veckorna men att de på helgerna lagade 
lyxmåltider tillsammans. Hushållssysslorna var jämnt fördelade utan någon speciell 
uppdelning mellan exempelvis vem som städade eller vem som servade bilen. Han säger 
att ”vi var lika dåliga eller lika bra”. 

På fritiden umgås han med sina vänner där de exempelvis pratar politik och kollar på 
film. Han är även väldigt aktiv inom en stödorganisation för HIV samt en politisk 
organisation, vilket sker ideellt då den personliga utvecklingen har blivit väldigt viktig 
för honom. I framtiden vill han byta till något mindre krävande arbeta så att han orkar 
göra mer saker på sin fritid, fortsätta utveckla sig själv och på så vis leva ett - enligt 
honom - gott liv. 

På grund av att Lars var så ung när han fick reda på sin diagnos så kan detta ha påverkat 
hans livsformsutveckling. Vi tror att människor lättare påverkas av förändringar i sina 
liv innan de har skaffat en sambo, studerat färdigt och fått ett fast jobb. Trots detta anser 
vi att Lars fortfarande lever arbetarlivsformen. Den påverkan som vi kan urskilja är att 
hans ideologi har tagit en större plats när det gäller synen på det goda livet. 

4.1.3. Att återhämta sig efter ett dödsbesked 
Magnus är idag bosatt i en större stad i Sverige. Han är i sen 40-årsålder och är 
ensamstående. Sedan ett antal år tillbaka är han helt förtidspensionerad, men engagerar 
sig ideellt inom en stödorganisation för människor som direkt eller indirekt är drabbade 
av HIV.  
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Innan han fick kännedom så studerade han samtidigt som han arbetade deltid som 
tågförare. Han ville studera språk för att få möjlighet att arbeta internationellt eller så 
ville han hålla på med teater. Han jobbade som tågförare under den här tiden och det 
passade väldigt bra då han hade möjligheten att jobba på helger och kvällar. Han 
berättar att det inte var meningen att han skulle fastna inom det yrket, men han insåg att 
han trivdes bra där.  

Jag tänkte först att jag kan ju jobba bara helger, men sen tyckte jag ju att det 
här är ett ganska bra jobb, jag tjänade bra med pengar liksom. Man hade ju 
kollegor men det är ju ändå jag som styr, man behöver inte kompromissa 
med massa människor hela tiden, sådant där som man måste på ett 
kontorsjobb eller sådär, det passade min personlighet ganska bra, plus att jag 
tyckte jättemycket om kundkontakten, när människor kom fram och tackade 
för en körning. 

Det Magnus i ovanstående citat beskriver är arbetarlivsformens praktik, där han säljer 
sin tid för pengar vilket gör honom hierarkiskt underlägsen. Vidare förstärks denna 
praktik då han förklarar att han inte hade planer på att klättra inom företaget utan att han 
var nöjd med de arbetsuppgifter han hade. Fortsättningsvis berättar Magnus att han inte 
hade några specifika framtidsplaner, men han hade lite idéer. 

Jag hade nog tänkt att, det där med litteratur och teater och sådant där, den 
typen av arbete, litteraturvetenskapligt, och sen språkligt, kanske lärare. (...) 
Jag tyckte om att resa också, så fort jag hade tillfälle så skulle jag resa 
utomlands och sådär då, jag hade bott i Frankrike ett tag, i Paris i ett par 
olika perioder, så det hade jag också kanske lite drömmar om. 

De relationer som var viktigast för Magnus var familjen och nära vänner, han berättar 
att några vänner hade gått bort i AIDS med åren. Men innan kännedomen så spenderade 
han fritiden med att umgås med vännerna och de gick regelbundet ut och festade. 
Mycket av fritiden gick även ut till kulturella intressen då han läste mycket, gick på 
teater samt reste så ofta det fanns tid till det. Han beskriver tydligt att hans fritid är 
väldigt viktig och att hans jobb som tågförare var hans medel för att ha råd med sina 
intressen, vilket är tecken på arbetarlivsformens ideologi och som medför att Magnus 
levde arbetarlivsformen innan han fick kännedom. 

När han var tjugofem år så insjuknade han väldigt och fick utslag över kroppen. När han 
gick till läkaren för att göra prover så skickade läkaren honom vidare till en 
infektionsklinik. Väl där så blev han besökt av varje läkare på avdelningen eftersom de 
aldrig sett de utslagen som Magnus hade. Det visade sig att han blivit smittad av en 
annan stam av HIV som inte är så vanlig i Sverige. Detta bidrog till att läkarna trodde 
att han skulle avlida inom en snar framtid. Han berättar att det var vanligt att människor 
dog i HIV under den här tiden och beskriver att han accepterade att han förmodligen 
skulle gå bort inom ett eller två år men försökte slå bort de tankarna.  

Tanken på att dö är ju aldrig rolig, men jag tyckte att det var skönt att få 
beskedet, att veta liksom. (...) På den tiden levde jag ganska mycket sådär, 
att varje dag är den sista, och det gjorde jag redan innan liksom. (...) Jag ska 
ta tillvara på det här, om andra blir arga eller sura då får dom bli det, jag 
tänker inte låta mig hindras utav vad folk tycker och sådant där va, jag ska 
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leva och jag ska göra vad jag vill, på något sätt kunde jag inte ändra 
tillvaron så där jättemycket, det var bara att fortsätta att försöka leva, det 
som fanns kvar. 

Tiden efter så följde han sitt motto att leva i nuet, vilket bestod av en hel del festande 
och droger. Han passade även på att resa utomlands när han ändå inte hade några 
fysiska problem av sin diagnos, men han hade psykiska problem. Detta var möjligt 
eftersom Magnus hade blivit förtidspensionär då försäkringskassan inte visste hur de 
skulle hantera människor med HIV. 

Försäkringskassan har ibland sagt att du kan ju prova på det där och du kan 
prova på det där, så det har ju dykt upp möjligheter, det är inte så att man 
gått och slått dank i alla år, det tror jag man skulle må jättedåligt utav, utan 
jag har ju varit engagerad i flera projekt och böcker. 

Idag arbetar Magnus ideellt för en intresseorganisation som arbetar mot HIV-positiva 
och deras anhöriga. Han berättar att han gärna hade velat utföra ett traditionellt 
lönearbete, som exempelvis att arbeta på flygplan eller som lärare, men att han 
begränsas av att han saknar utbildning och att ett flertal år är helt tomma på hans CV. 
Detta tillsammans med hans ålder och förtidspension beskriver Magnus motarbetar hans 
möjligheter. När han har sökt arbeten på egen hand har svaren blivit att han saknar 
erfarenhet, varit för gammal eller liknande. Under åren har han haft arbeten, men dessa 
har alla varit tidsbegränsade som exempelvis projektanställningar. 

Vidare beskriver han att det varit viktigt för honom att arbeta eftersom han mår bra av 
att dela med sig av sina erfarenheter samt för att det ger vardagen betydelse. Utifrån 
detta anser vi att Magnus besitter arbetarlivsformens ideologi som han hade innan 
diagnosen. Det blir däremot problematiskt att bestämma en praktik då han arbetar ideellt 
och är hierarkiskt jämställd med övriga anställda. Utifrån ideologin anser vi honom 
ändå leva arbetarlivsformen. 

4.1.4. Jag lever på övertid 
Johannes är bosatt i en storstad i Sverige, är i 40-årsåldern och har nyligen kommit ur 
ett långvarigt förhållande. Idag är han förtidspensionerad till 50 procent och arbetar 
deltid för en hjälporganisation som stödjer människor som är berörda av HIV där han 
reser runt och föreläser om diagnosen.  

Johannes berättar att när han var i mitten av 20-årsåldern innan han fick kännedom. Han 
hade tidigare flyttat utomlands till ett europeiskt semesterparadis där han under ett 
halvår skulle lära sig språket. När halva tiden hade gått blev han tillsammans med en 
kille, hoppade av kursen och bestämde sig för att stanna kvar i landet på obestämd tid. 
De flyttade ihop och startade tillsammans upp en bar för att försörja sig. 

Ja, 1998 startade han och jag en bar liksom, som gick väldigt väldigt bra där. 
(...) De första två åren jobbade vi jättemycket, men sen vid 2000 där så gick 
det så bra att vi behövde inte jobba i princip, bara någon timme om dan. (...) 
Så typ 2002 när jag blev sjuk, det var verkligen höjdpunkten på mitt liv 
verkligen, hittills. 

Ovan beskrivs en praktik tillhörande arbetsformen egenarbete med hänsyn till den 
nystartade verksamheten. Målet med baren är att göra den vinstdrivande som gör det 
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möjligt att ägna sig åt verksamheten, vilket upprätthåller egenpraktiken. Vidare berättar 
han mer om tiden då baren hade blivit populär och en säker inkomstkälla. Han var sin 
egna chef och hade ungefär femton anställda som arbetade någon eller ett par kvällar i 
veckan. Fortsättningsvis ber vi honom berätta hur hans framtidsplaner såg ut, om det 
fanns tid utöver arbetet och hur den i så fall spenderades, då svarade Johannes: 

Mycket festa var det, mycket kokain och mycket alkohol. (...) Jag levde min 
dröm då tror jag faktiskt, just det där med att ha en liten bar, som man inte 
behövde jobba i så mycket. Sen ta det coolt, ta det lugnt. (...)Vi käkade ute 
varje dag, vi hade dom pengarna, och vi hade en städtjej som kom och 
städade en gång i veckan, man behövde inte göra det heller, och allting var 
bara svarta pengar, mycket svarta pengar, all personal var ju svart, man fick 
ett kuvert i slutet av kvällen. 

När Johannes berättar om sin avsaknad gällande framtidsplaner, då han levde sin dröm, 
så tydliggörs egenarbetets ideologi. Detta förstärks då hans drivkraft var baren och att 
genom den fortsätta vara självständig. Han hade lyckats starta en framgångsrik 
verksamhet där han fick arbeta med sina nära och kära, han säger bland annat att ”vi var 
ju kompisar allihopa, vi var ju ett stort kompisgäng som jobbade och drev baren”. Det 
var med dessa vänner som han spenderade sin lediga tid, där de umgicks och festade. I 
Johannes fall har vi fastställt att han levde självständighetens livsform innan han fick 
kännedom. 

Johannes berättar att han som drygt trettio år gammal och fortfarande bosatt utomlands 
hade börjat få svampinfektioner och konstiga utslag på benen, han ignorerade dessa och 
fortsatte leva som vanligt. Under perioden som följde rasade han i vikt och valde att 
testa sig till slut. Resultatet var positivt. I landet som han då bodde i var det individens 
eget ansvar att söka hjälp, vilket medförde att han ignorerade diagnosen och fortsatte 
leva som vanligt. Drygt två månader senare kunde han inte längre förtränga diagnosen 
då han med väldigt hög feber och lunginflammation tvingades åka in till akuten. Där 
lades han in och påbörjade sin medicinering. Johannes berättar att han förträngde sin 
kännedom tills han inte längre hade något val, han säger att ”jag hade dött annars”. En 
vecka var han på sjukhuset och därefter blev han sängliggandes i över tre månader 
innan han klarade av att gå tillbaka till arbetet. 

Men sen fortsätter ju mina sjukdomar, ”tack vare” att jag åt av dom här 
gamla medicinerna och att jag rökte väldigt mycket, så fick jag en stroke 
2003, och det var efter en tung natt med kokain verkligen, så jag vaknade en 
morgon med att jag kunde knappt prata liksom, jag bara sluddrade, och 
ringde till mamma och mamma trodde att jag var full liksom. Då bodde jag 
fortfarande utomlands, och jag sökte inte någon hjälp där, utan mamma 
tyckte att jag skulle åka hem liksom, så då åkte jag hem, bara några dagar 
efter stroken, och gick till en mottagning och blev inskriven där. 

Att flytta tillbaka till Sverige hade han inte haft någon tanke på innan den stroken. Men 
han berättar att han tidigare även haft en hjärtattack och att hans kropp fått stå ut med 
väldigt mycket under endast några års tid, vilket ledde till att han flyttade tillbaka till 
Sverige. Det är på grund av just hjärtattacken och stroken som han blivit 
förtidspensionerad, inte beroende av HIV diagnosen berättar Johannes. Fortsättningsvis 
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ber vi honom berätta om hur öppen han varit med sin diagnos och hur han påverkats av 
detta. Då berättar han att han inte känt någon skam för sin diagnos och var redan från 
början väldigt öppen om den. Men vid några tillfällen har människor pratat om hans 
diagnos bakom ryggen på honom. Det gjorde så att han valde att inte låta sig reduceras 
till sin diagnos utan istället göra det till en del av honom. När han träffat nya människor 
så har bland det första han berättat varit att ”jag har HIV vad vet du om det?”, vilket han 
beskriver har skapat ett intresse och en ytterligare dimension av honom. Denna 
öppenhet är även en anledningen till varför han har fick sitt nuvarande arbete, där han 
föreläser och delar med sig av sina erfarenheter. Det är tydligt att Johannes känner en 
väldig glädje till det jobb som han har idag, där han har möjlighet att informera om HIV 
samt stödja drabbade. Trots att han verkar nöjd med denna praktik, som tillhör 
arbetarlivsformen, är det ändå tydligt att han fortfarande tänker och saknar tiden när han 
drev baren. 

Det känns lite som att det är över nu på något vänster, att man är på väg 
neråt nu, jag har peakat liksom, att jag lever ett lugnt liv nu, jag går inte ut 
på bögklubb längre, jag dricker väldigt lite alkohol och ja, kokain och det 
har jag slutat med efter stroaken, jag har inte tagit några tunga droger 
liksom, men jag röker cigg fortfarande. 

Likt det resonemang vi hade kring David som också levde självständighetens livsform 
så ser vi även dessa drag hos Johannes. Han levde självständighetens livsform och 
därigenom även sin dröm om det goda livet. Krisen hotade inte livsformen eftersom 
hans självständighet fortfarande var i centrum. Däremot så anser vi att de påfrestningar 
på Johannes kropp, hjärtattacken och två strokes, är de faktorer som satte stop för 
egenarbetets praktik. Idag har hans praktik övergått till den tillhörande 
arbetarlivsformen. Utifrån ovanstående citat kan vi däremot tyda att han inte är helt nöjd 
med ideologin som tillhör arbetarlivsformen. Han tänker tillbaka på tiden, samt den 
tillhörande ideologin, då han bodde utomlands och drev sin bar. Utifrån detta 
resonerande anser vi att Johannes idag lever en blandform av självständighetens 
livsform och arbetarlivsformen som nu blivit dominerande. 

4.2. Där vi kan se en förändring 
Vi kan även peka på två fall där det faktiskt har skett en förändring på grund av 
diagnosen. Dessa levde båda två i en blandform av livsformer innan de fick kännedom 
om sin diagnos.  

4.2.1. Mitt i krisen 
Innan vi presenterar den här intervjun vill vi tillägga att Johan inte ville att vi skulle 
spela in intervjun. Så analysen har skett på anteckningar och återberättande av intervjun. 
Detta är också anledningen till varför vi inte kan presentera några citat. 

Johan är en man som bor med sin hund i en större stad i Sverige. Han är i 20-årsåldern, 
är singel och arbetar idag inom vården. Han fick kännedom om sin diagnos ungefär ett 
halvår innan intervjutillfället.  

Innan Johan fick kännedom om sin diagnos så arbetade han på samma arbetsplats som 
han gör idag, han var anställd inom vården. Vi menar att det finns tecken på att Johan 
levde arbetarlivsformen. Arbetet var längst ner i hierarkin och han hade inte så stort 
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inflytande i beslutsfattande eller över arbetsuppgifterna. Arbetet fick han av en ren 
tillfällighet och accepterade erbjudandet mest för att det var bekvämt. Det här är 
tillsammans med att Johan saknade autonomi och inflytande i arbetet tecken på en 
praktik i enlighet med arbetarlivsformens praktik.  

Några månader innan vi pratade med Johan så hade han precis kommit ur ett 
samboförhållande, så han hade inte bott själv så länge. Han hade en stor vänskapskrets 
och de flesta av Johans vänner arbetade tillsammans med honom. Han spenderade sin 
fritid med sina vänner och gillade att gå ut och festa med dem. När han var ute och 
festade så menar han själv att han ”låg runt” väldigt mycket. När Johan berättade om sin 
fritid var det med en väldig entusiasm så vi tror att det betydde mycket för honom. Detta 
är tecken på att Johan levde arbetarlivsformens ideologis syn på arbete och fritid. Det 
blir ännu tydligare att Johan levde arbetarlivsformen när han berättar om sin ekonomi. 
Han menade att han prioriterade och la ut mycket pengar på alkohol och festande.  

Men vi kan även se tecken på en ideologi som stämmer överens med karriärens 
livsform. När Johan berättade om sina framtidsplaner var det uteslutande gällande sitt 
arbete. Han berättade att han ville byta både arbetsplats och arbetsuppgifter till något 
som var mer stimulerande och utmanande för honom. De medlen som han skulle 
använda för att nå dessa mål var han själv. Han skulle ”visa framfötterna” och arbeta 
hårdare. Detta stämmer överens med karriärens ideologi om livets mål och medel. I 
denna ideologi ligger målen i arbetet som ska vara engagerande och fullt av kreativitet. 
Johans tankar stämmer också överens med karriärens ideologi i hans syn på medlen som 
ska nå målet där de är han själv som ska användas men att hans fritid finns till för 
rekreation. Däremot så kan vi inte se några tecken på karriärens livsform i den praktik 
som Johan lever.  

Vi kan alltså dra slutsatsen att innan Johan fick kännedom om sin diagnos så levde han 
två livsformer. Den dominerande livsformen var arbetarlivsformen då han levde både i 
den praktiken och den ideologin som den livsformen utgörs av. Men han levde också i 
karriärens ideologi.  

Den krisbearbetning som Johan har gått igenom är lite bristfällig då han bara levt med 
HIV i lite mer än ett halvår. Dock så kan vi se tydliga tecken på att han har varit i både 
den första och den andra krisfasen och befinner sig nu i början av den tredje fasen.  

När Johan berättade om sin omedelbara reaktion på meddelandet om att det fanns en 
risk för att han skulle ha blivit smittad så började han med att säga att det kom väldigt 
oväntat. Han hade gått för att testa sig som ett stöd till en vän. Han hade testat sig bara 
ett par månader innan så han var helt säker på att det skulle vara negativt, men han 
följde med sin kompis som ett stöd och tog testet ändå. De skulle båda två göra ett 
snabbtest hos varsin läkare. Vid ett snabbtest får man ett resultat på en gång men det är 
inte helt träffsäkert, om det visar spår av HIV måste man göra ett till test som har större 
träffsäkerhet men tar längre tid att analysera. När Johans läkare berättade att hans test 
hade kommit tillbaka positivt så blev Johan helt apatisk. Han minns att läkaren 
berättade massa saker men han kommer inte ihåg vad. Han hade blivit översvämmad av 
tankar och det var liksom ett kaos inom honom.  

Det är inte först då han träffar sin kompis som han inser vad som faktiskt har hänt. Hans 
kompis frågade hur det gick och Johan berättade vad som hade hänt. Kompisen tror 
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honom inte och skrattar som om det var ett skämt, det är först då som Johan bryter ihop 
och inser att han kanske har HIV. 

Efter detta så följde ett par dagar då Johan inte kunde sova, åt dåligt och bara gick runt 
och väntade på det slutgiltiga resultatet. Under den här tiden så arbetade han och levde 
sitt liv som vanligt men han berättade att han liksom inte var närvarande utan hade 
samma apatiska känslor. Senare samma vecka får Johan gå till sin läkare och få reda på 
svaret på det sista testet. Det är här vi kan se brytpunkten mellan chockfasen och 
reaktionsfasen för Johan. Typiskt för chockfasen är just apati och det är det som Johan 
kände de följande dagarna efter det första testet.  

Johan blev sjukskriven på en gång och inledde sin behandling omedelbart. De närmsta 
veckorna var för Johan präglade av dödslängtan, tappad aptit och stor sorg. Hans vänner 
såg till att han aldrig var ensam då de var rädda om Johans välmående. Behandlingen 
som Johan påbörjade gjorde honom väldigt sjuk och han gick ner väldigt mycket i vikt 
under den här perioden. Allt detta är typiska exempel på vad som kan förväntas under 
reaktionsfasen.  

Vi kan dock inte se att Johan har gått igenom någon egentlig bearbetningsfas. Vi frågade 
om han hade börjat tänka på hur hans framtid med sjukdomen skulle kunna se ut men då 
svarade han med ett skratt och berättade att han inte har hunnit tänka på någon framtid.  

Den stigmatisering som Johan upplevt är både förväntad och erfaren. Från början så var 
Johan väldigt selektiv gällande vilka han var öppen för och inte. Han berättade bara för 
de vänner som också var arbetskollegor. Johan menade att deras erfarenhet inom vården 
gjort dem mindre fördomsfulla och gett dem större förståelse för sjukdomen. Han 
berättade inte för någon annan på grund av det förväntade stigmat. Vid endast ett 
tillfälle hade Johan berättat för någon och det var då han fick sin första erfarenhet av 
stigmatisering. Han hade varit ute på krogen med sina vänner och hade träffat en kille 
som han skulle gå hem med. När de var på väg hem så berättade han om sin diagnos och 
då hade han fått en loska i ansiktet och blivit kallad för äckel. Efter det bestämde Johan 
sig för att inte berätta för någon mer.  

Även om Johan inte har gått igenom alla krisfaser så ville vi ställa frågor om han kunde 
visa tecken på mognad. Han berättade för oss att han har samma mål som tidigare, alltså 
att han vill få ett mer stimulerande och utmanande arbete. Men att han nu hade fokus på 
ett helt annat arbete. Istället för att jobba inom vården så vill Johan nu arbeta med frågor 
som rör HIV. Detta för att kunna uppmärksamma andra om sjukdomen och samtidigt 
sänka graden av stigmatisering i samhället.  

Idag så är Johan tillbaka på sin gamla arbetsplats sedan ett par veckor. Han tycker det är 
skönt att inte bara ligga hemma och få lite struktur på vardagen. Han har inte samma 
behov av att festa lika mycket längre. När han gör det så lägger han inte ut lika mycket 
pengar som han gjorde förut utan han spar dem hellre.  

Vi kan inte se någon förändring av vilken livsform som är den dominerande livsformen 
för Johan. Däremot så kan vi se att den icke dominerande livsformen, alltså karriärens 
livsform har tagit lite större plats idag än den gjorde förut. Han är säkrare idag på vad 
han vill göra med sitt liv och verkar ha motivationen att ta tag i de mål han har berättat 
om.  

!33



4.2.2. Jag var rädd att jag skulle bli min sjukdom 
Kenneth är en man som bor i en större stad i Sverige. Han har levt med sin diagnos 
sedan början av 90-talet och är idag något år över 50. Han bor själv och har precis 
påbörjat ett förhållande med en man.  

Innan Kenneth fick reda på sin diagnos så arbetade han med HIV och AIDS inom 
vården. Han hade väckt ett intresse för frågorna när han utbildade sig. Kenneth tyckte 
att det fanns för lite kunskap om sjukdomen och att man visste för lite så han ville vara 
med ifrån början. Han säger att det var lite ”nybyggaranda” att arbeta med HIV på den 
tiden. Han var chef över ungefär 10-12 personer och beskriver sina arbetsuppgifter som 
väldigt reaktiva. Han menar att visserligen så hade han utrymme för en del autonomi 
men att han hela tiden var tvungen att finnas tillgänglig om han skulle behövas.  

Under den här tiden så levde Kenneth i ett förhållande med en man. Han trivdes bra 
med sina arbetskollegor och tycker att han hade ett trevligt hem. Han beskriver sin 
umgängeskrets som rätt så stor men att det var mest ytliga bekanta - sådana vänner som 
man festade ihop med men inte pratade med så mycket i veckorna som man gör med 
nära vänner. Hans fritid gick mycket åt att festa och han beskriver att han var lite av en 
”festprisse” som gärna tog en öl med sina arbetskollegor efter jobbet.  

Kenneth var här nöjd med det mesta i sitt liv, men han beskriver att han inte riktigt var 
till freds med sitt arbete. Han ville hålla på med något annat och få mer stimulerande 
uppgifter men visste inte riktigt vad han ville hålla på med, men han visste att han ville 
vidare på något sätt. Han berättar att han hade några olika inriktningar på 
vidareutbildningar som han tittade på, men att han inte hade bestämt sig för vilken han 
skulle söka till.  

Vi ser att Kenneth levde en klar ideologi från karriärens livsform vid den här 
tidpunkten. Han beskriver klart och tydligt att han vill få utrymme för sina egna mål och 
ambitioner i arbetet. Men vi ser inte någon direkt praktik från den livsformen då han 
inte använder fritiden som ett medel för att nå de här målen utan fritiden använder 
Kenneth åt sina vänner och för att festa och ha kul. Vi ser alltså att Kenneth lever i en 
arbetarpraktik där vi också ser den tillhörande arbetarideologin. Kenneth levde alltså en 
livsformspraktik och två livsformsideologier men att den dominerande livsformen vid 
det här tillfället var arbetarlivsformen.  

När vi ber Kenneth att återberätta hur han fick kännedom om sin diagnos så berättar han 
att det var genom hans dåvarande pojkvän som han hade blivit smittad. Vi ber Kenneth 
att berätta hur den närmsta tiden såg ut för att kunna se tecken på den akuta krisfasen 
och han säger:  

Jag misstänkte att, eller jag fick reda på att min dåvarande pojkvän hade 
varit otrogen och då tänkte jag att nu vill jag ta ett blodprov och kolla. (…) 
Det var svart, det var det, det var tufft. (…) Jag tänkte hela tiden att det här 
kan inte stämma, det kan det inte, det här måste vara fel. Jag kunde inte 
riktigt ta till mig det. (…) Jag kände en oerhörd skam och skuld, hur kan jag 
utsätta mig för det här, hur kunde jag drabbats av det här. Jag som är 
välutbildad, jag kan det här, jag jobbar med det här. Jag borde veta bättre.  
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Kenneth berättar att han inte kunde acceptera situationen i början. Han kunde börja 
acceptera det som hade hänt efter att han hade fått gå till en ny mottagning som 
specialiserade sig på HIV. Vi frågar om den här skammen och skulden som Kenneth 
kände fick sig utlopp i några handlingar och då berättar Kenneth att: 

(…) Jag drack lite mer under en period och så. (…) Undrar inte om jag 
rökte, att jag feströkte, det var mycket fest under en period. (…) Jag tror jag 
drog undan mig lite mer, så jag distanserade mig nog, och jag tror att jag 
valde bort mycket, jag gjorde mycket aktiva val, ytliga bekantskaper (…) 
dem valde jag nog bort. (…) Nu tänkte jag att jaa, jobbet får inte ta liksom 
allt. (…) Min fritid prioriterade jag mer tror jag, att göra roliga och trevliga 
saker, umgås med vänner och sådana saker var väldigt viktigt, nära vänner 
inte de här ytliga bekanta.  

Som vi ser så tar Kenneths dominerande livsform sig utryck i den akuta krisfasen. Han 
gör sådana saker som är viktigt i enlighet med arbetarlivsformen. Han lägger mer tid 
och energi på sin fritid och berättar att han till och med tänkte att jobbet inte skulle få 
utrymme att dominera hans liv. Han berättar även att eftersom han arbetade med det 
som han hade blivit drabbad av så hade han en problematisk syn på sitt arbete. Det blev 
så jobbigt för Kenneth att han till och med valde att byta arbete till ett arbete med 
mindre kvalificerade uppgifter - trots den uttryckta önskan om ett mer stimulerande 
arbete. Han menar att:  

När jag fick reda på att jag hade HIV (…) då ville jag inte jobba kvar där på 
den arbetsplatsen. (…) Jag tror inte att jag kan fokusera eller göra något bra 
jobb när jag själv är drabbad. (…) Jag hade inte kunnat haft fokus på 
arbetet, då hade jag tänkt att den här personen som har gått ner väldigt 
mycket i vikt och som det märks på. (…) Så skulle jag säkert sitta och 
grubbla själv om det är sådär jag kommer att bli. (…) Jag behövde lite tid 
och fundera över vad jag skulle göra i framtiden, jag hade ju varit påväg att 
fundera lite på det här med den professionella utvecklingen.  

Vi ser här också ett uttryck för den icke dominerande livsformen som Kenneth levde vid 
den här tidpunkten. Han tog den tiden då han själv inte ville arbeta på samma 
arbetsplats åt att fundera på hur karriärens livsform skulle få ta sig uttryck i hans liv. Det 
var det här tillfället som Kenneth menar var brytpunkten då han kunde sluta fokusera på 
krisen och lägga nytt fokus på framtiden. Alltså att han kunde lämna den akuta krisfasen 
och gå mot de senare faserna. 

De här senare faserna inföll parallellt med varandra för Kenneth. Han berättar att han 
hade ett väldigt stort och djupt känsloliv under den här perioden. Han blev ledsen och 
glad oftare och det var mycket kraftigare känslor än tidigare. Han förklarar det som att 
han ”började uppskatta livet på ett helt annat sätt” och att han ”levde lite mera för 
dagen”. Kenneth var inte så öppen under den här perioden utan det var en handfull 
människor som visste om hans diagnos. Han förklarar varför han inte var så öppen som 
att han var rädd för ”att jag skulle bli min sjukdom”. Han ville dessutom inte få någon 
HIV-stämpel eller att folk skulle tycka synd om honom. Han menar att: 

Berättar man så är det oåterkalleligt, man kan inte ta tillbaks det. Då är det 
bättre att skjuta det framför en. Jag berättar när det är aktuellt, när jag blir 
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dålig, för jag tänkte då att jag kommer inte leva så många år till men just nu 
lever jag i alla fall, så tänkte jag.  

Detta är även anledningen till varför han levde mer i nuet menar Kenneth. Han menar 
att erkännandet inför det slutliga försvinnandet gjorde att han började uppskatta den 
tiden han hade kvar mer.  

Idag lever Kenneth en renodlad variant av karriärens livsform. Han arbetar med 
forskning och har ett utmanande och kreativt arbete tycker han. Fritiden använder 
Kenneth främst för återhämtning så man kan verkligen se att han använder fritiden till 
tjänst av sitt arbete. Han menar att: 

Jag har ett större behov av att vara ensam idag, jag har sådana jobb där jag 
träffar mycket människor, så jag behöver lite tid för mig själv för att orka 
med känner jag. (…) För återhämtning (när vi frågade vad han gjorde på 
helgerna), vila och återhämtning, jag har blivit mer och mer medveten om 
det, jag gör mycket fler saker som jag känner att jag behöver, känner jag att 
jag är fysiskt väldigt trött, att jag sovit dåligt denna veckan då har jag inte 
dåligt samvete om jag ligger och sover en hel helg.  

Däremot har vi haft problem att placera in Kenneth i en kärleksform. Till exempel 
frågade vi Kenneth om hur han och hans tidigare sambo hade fördelat sysslorna i 
hemmet. Då säger han att:  

Det var nog ganska lika. (…) Jag jobbade hemifrån ganska mycket och hade 
ganska mycket tid mellan deadlines och sådana saker så jag hann sköta tvätt 
och sådant i lägenheten, och han kanske var den som handlade mat på vägen 
hem och så då, vi var nog ganska jämlika där. (…) Ibland hann jag inte med 
alls mycket, jag var ofta på resande fot och då var han tvungen att fixa med 
dammsugning och det andra och det tredje. (…) Det var jag som fixade det 
här med hemmet, men han var den som var lite mer pysslig och bytte 
gardiner och så, planerade och sådant.  

När man läser det här citatet så kanske man tänker att Kenneth och hans sambo ändå 
hade hushållsuppgifter utifrån de traditionella könsrollerna och att man då kan placera 
in dem i en mer tillägnelsebaserad kärleksform och en mer omsorgsinriktad. Vi tänkte 
hur som helst så och valde att fråga om han kunde se tendenser till traditionella 
könsroller och då exempelvis om vem som lagade något som hade gått sönder. När vi 
frågar detta så menar Kenneth att så inte alls var fallet. För att försöka få reda på mer 
information om Kenneths kärleksform så frågade vi hur han såg på det här med att 
skaffa barn. Då sa Kenneth att:  

Jag har aldrig haft en önskan av att skaffa barn, det har jag inte, men jag 
skulle faktiskt inte ha några problem att träffa någon som hade det. Jag har 
haft en relation med en man som hade vuxna barn och det var inte problem, 
men det är liksom ingenting som är viktigt för mig. 

Som vi ser här har Kenneth en väldigt neutral inställning till det här med barn som inte 
hjälper oss att placera in Kenneth i en av de kärleksformerna som den realistiska 
livsformsanalysen presenterar.  
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Vid ett tillfälle så sa Kenneth att han var väldigt analytisk och att han hade tänkt väldigt 
mycket på det här med HIV och hur det har påverkat hans val. Vi valde att i slutet av 
intervjun helt enkelt fråga rakt ut hur han tyckte att HIV hade påverkat hans liv. 
Kenneth svarade såhär:  

Jag är mer rädd om livet. Jag gör mer medvetna val. Jag har blivit en mera 
trygg person. (…) Jag förstår mig själv mycket mer och ibland kan jag 
liksom titta lite på mig själv från sidan och tänka att - vad håller jag på med 
egentligen? Nu får jag ta och lugna ner mig lite grann. Dels är jag väldigt 
självkritisk men också är jag mer tillåtande mot mig själv och andra. Förut 
skulle allting vara väldigt perfekt liksom, jag sa inte så mycket men jag 
tyckte väldigt mycket. (…) Idag är jag lite mera förlåtande, kanske lite 
ödmjukare också. (…) Det vet jag inte om det är HIV eller livets medel som 
gör att man blir det, det vet jag inte. Men å andra sidan finns det dem i min 
ålder som är bittra och så, haha! Men jag har blivit bättre på att hantera 
motgångar, sätta dem i proportioner mot det stora hela, jag har ju hälsan. 

Som vi ser i Kenneths berättelse så har han gått från en blandform av livsformer mot en 
tydligare och klarare livsform. Innan han fick kännedom så levde han i 
arbetarlivsformen men kunde visa tecken på en ideologi som stämmer överens med 
karriärens livsform. Efter krisbearbetningen så började Kenneth att praktisera karriärens 
livsform och tog tag i de saker som är viktigt i enlighet med den ideologin. 

!
!
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
I det här kapitlet kommer vi först och främst presentera de slutsatser vi kan dra utifrån 
den analys och resultatredovisningen vi gjorde i föregående kapitel. Därefter kommer vi 
föra en diskussion om slutsatserna där vi även kommer framföra förslag för framtida 
forskning. 

5.1. Slutsatser 
Vi har kunnat dra tre huvudsakliga slutsatser som förklaras under varsin rubrik. Den 
första slutsatsen vi har kunnat dra är en förklaring till hur HIV har påverkat deltagarnas 
livsformer. Den andra slutsatsen vi har kunnat dra handlar om kärleksformerna i 
samkönade par och är ett förslag om ett tillägg i den realistiska livsformsanalysen. 
Slutligen kommer vi presentera slutsatserna vi kan dra utifrån livsformernas koppling 
till krisbearbetningen.  

5.1.1. Förstärkning 
Som vi såg i både Johans och Kenneths fall så har de utryckt ambitioner och planer som 
de hade innan de fick kännedom om sin diagnos. Idag tar dessa livsformsideologier ett 
större utrymme i deras liv och har dessutom fått en tillhörande praktik. 

I Johans fall är det inte lika tydligt som det är i Kenneths fall. Men vi kan ändå se på 
tendenser som liknar Kenneths berättelse. Betyder det här att om man lever i 
arbetarlivsformen så går man mot karriärens livsform efter man fått HIV? Vi vill 
argumentera för att det handlar om vilken ideologi man hade före kännedom gavs.  

När vi har analyserat intervjuerna så har vi hela tiden reflekterat över det här med 
praktik och ideologi och vad som dominerar över vad. Vi skulle vilja lyfta upp en 
diskussion om vilken livsform som är den dominerande och hur relationen mellan 
praktik och ideologi ser ut. Vi tror att det till och med i vissa fall där vi inte kan se en 
förändring på grund av HIV, så har den dominerande ideologin blivit tydligare och fått 
ta större utrymme efter att bearbetningen av kännedomen har genomförts. 

Vi menar att i Davids fall - där vi inte kunde se någon förändring på grund 
av HIV - så har den ideologin som han levde innan han fick kännedom 
blivit tydligare och fått mer utrymme efter det att kännedom gavs. För 
David handlade det om att faktiskt ta tag i självständigheten som han 
uttryckligen hade en önskan om. Det handlade för honom om att faktiskt 
starta den verksamhet som han ville hålla på med.  

Vi kan se samma fenomen i Kenneths fall men att det är lite mer 
komplicerat eftersom han levde en blandform innan han fick kännedom. 
Innan Kenneth fick kännedom så var hans karriärsideologi dominerande 
över hans arbetarideologi men eftersom Kenneth praktiserade 
arbetarpraktiken så var det den livsformen som var den dominerande 
livsformen, se Figur 1.  

I teorikapitlet så förklarade vi hur en livsformspraktik genererar en 
livsformsideologi. Men här kan vi alltså se på motsatt effekt, att en ideologi genererar 
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en praktik. Vi kan alltså se att i Kenneths fall så gjorde kännedomen om hans diagnos, 
insikten om livets slutliga försvinnande och att - som han själv beskriver - han började 
leva mer för dagen att den ideologin som hans praktik hade genererat blev oviktig och 
den dominerande livsformsideologin fick sin egentliga innebörd uppenbarad.  

Vi kan se på samma tendenser hos Johan trots att han inte är klar med bearbetningen. I 
Johans fall handlar det om att de tecken han visade på som stämde överens med 
karriärens livsformsideologi före kännedom har klarnat. Han hade före kännedom mål 
om ett mer stimulerande arbete och nu vet han hur detta ska få ta sig uttryck i hans liv.  

Vi tror alltså att HIV rent teoretiskt sett har rubbat deltagarnas praktik och gjort så att de 
gått tillbaka och reflekterat över vad de tycker är viktigt i livet. Detta är tydligt i de fall 
där det har skett en förändring men rent teoretiskt så kan vi se samma fenomen i de fall 
då det inte har skett någon förändring av livsform heller. 

Vi har valt att kalla det här för förstärkning av livsformsideologi. Att HIV har gjort så 
att deltagarnas dominerande ideologi har blivit tydligare och att de har skapat en praktik 
utifrån den här ideologin. I vissa fall har den dominerande livsformsideologin som 
deltagaren levt stått i konflikt mot den dominerande livsformen. I dessa fall har 
deltagaren bytt livsform. 

I de fall där deltagaren redan levde i den dominerande livsformsideologin har han inte 
bytt livsform heller. Detta då den livsformen redan praktiserats. Men här kan vi ändå se 
att den dominerande livsformsideologin har förstärkts och blivit klarare för deltagarna.  

5.1.2. De bemötandes kärleksform 
När vi har bestämt vilken livsform som deltagarna levt i så har vi utgått ifrån 
arbetsformen. Som vi förklarade i teorikapitlet så föds de mansspecifika livsformerna ur 
en arbetsform. Det är arbetsformen som genererar en kärleksform och som tillsammans 
med denna bildar en livsform. Till skillnad från de kvinnospecifika livsformerna där det 
istället är en kärleksform som genererar en arbetsform som sedan tillsammans bildar en 
kvinnospecifik livsform.  

I den data vi har samlat in så kan vi i många fall inte se några tecken på varken en 
bekräftande kärleksform eller en bemyndigande kärleksform hos intervjupersonen. I 
vissa fall är det till och med uttalat att det är problematiskt att jämföra samkönade par 
med heterosexuella par som vi såg i Lars fall. Vi ser i resultatet att kärleksformerna som 
används i den realistiska livsformsanalysen inte räcker till. För att kunna förstå den 
kärlekskraft som produceras i de samkönade paren så behöver vi en kärleksform som 
passar in på dem. Idag har vi inte det.  

Om vi närmar oss Axelssons (2009) diskussion om hur de mansspecifika livsformerna 
medieras ur en arbetsform så tror vi att det stämmer in på de män som står utanför den 
heteronormativa sfären också. Vi kan ju faktiskt se att våra deltagare visar tecken på 
samma arbetsformer som finns i dessa livsformer. Men däremot menar vi att den 
kärleksform som Axelsson säger föds ur samtliga arbetsformer inte går att applicera på 
alla våra deltagare. Vi tror att i samkönade kärlekspar måste det ur arbetsformerna 
kunna födas en annan kärleksform.  
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Hur skulle denna kärleksform se ut? Vi skulle först vilja förklara de kärleksformer som 
finns idag utifrån de mansspecifika arbetsformerna. Detta görs för att vi kan se en klar 
likhet dem emellan.  

De bekräftandes kärleksform kan man likna med arbetarlivsformens arbetsform, 
nämligen traditionellt lönearbete. De båda ger mer kraft än vad de får erkännande för. I 
det traditionella lönarbetet så ger man sin arbetsgivare arbetskraft. Arbetsgivaren 
förväntar sig dock kunna göra vinst på detta avtal. Alltså måste arbetarlivsformen ge 
mer arbetskraft än han får betalt för. Kvinnor som lever de bekräftandes kärleksform ger 
kärlekskraft åt sin man men får mindre kärlek tillbaka. Alltså kan man säga att i de 
bekräftandes kärleksform ger man mer kärlekskraft än man får erkännande för liksom 
man i arbetarlivsformen ger mer arbetskraft än man får erkännande för.  

Vi kan även se på likheter mellan de bemyndigandes kärleksform och kapitalistens 
arbetsform. I de bemyndigades kärleksform tar man mer kärlekskraft än man ger. Man 
extraherar kärlekskraft från andra för egen vinning. Detta är väldigt likt kapitalistens 
sätt att extrahera andras arbetskraft för egen ekonomisk vinning.  

Det finns även liknelser i relationen mellan kärleksformerna med relationen mellan de 
nämnda arbetsformerna. De är nämligen varandras förutsättningar. Kapitalisten kan inte 
bedriva sitt kapitalistarbete utan att det finns någon med traditionellt lönarbetare som 
kan producera arbetskraft. Samtidigt kan inte arbetarlivsformen utföra traditionellt 
lönarbete om där inte finns någon kapitalist att arbeta för. På ett liknande sätt finns det 
ingen som bekräftaren kan ge kärlekskraft åt om det inte finns någon bemyndigande 
som kan ta den till sig.  

Detta är bara ett förhållande på arbetsmarknaden. Vi har redan nämnt några av de andra 
arbetsformerna som med sina egna tillhörande relationer finns på samma arbetsmarknad 
som arbetarlivsformen och kapitalistlivsformen. Som vi presenterade i den teoretiska 
referensramen finns det minst sju stycken arbetsformer som alla agerar på en och 
samma arbetsmarknad. Vore det inte väldigt konstigt då om det bara fanns två 
kärleksformer på den ännu icke teoretiserade kärleksmarknaden? 

Den kärleksformen som föds ur de mansspecifika arbetsformerna behöver alltså en 
bekräftare för att kunna existera, det är inbyggt i kärleksformernas natur. Men i våra fall 
finns det ingen kvinna att extrahera kärlekskraft ur. Detta betyder att de mansspecifika 
arbetsformerna måste kunna föda en tredje kärleksform som har en annan tillhörande 
relation på den outforskade kärleksmarknaden.  

I de fall vi har fått ta del av ser vi att hushållsarbetet är uppdelat på någon form av 
behovsbasis. I Kenneths fall handlar det om att hans dåvarande sambo var tvungen att ta 
hand om hemmet när Kenneth var bortrest. Men då kunde Kenneth sköta mer av 
sysslorna när han var hemma som kompensation. Vi kan se på samma fenomen i det 
som Lars berättar. Där handlade det också om någon form av uppdelning på grund av 
behov. Det finns i båda fallen ingen kvinna som frivilligt ställer upp och sköter 
hushållsbehoven just i egenskap av att hon är kvinna. 

Vi kan här alltså utlösa en kärlekspraktik som är grundad på någon form av 
kompromiss. I de bemyndigandes kärleksform talar man om en tillägnelsepraktik där 
mannen tillägnar sig en kvinna och i de bekräftandes kärleksform talar man om en 
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omsorgspraktik där kvinnan ger ovillkorad omsorg åt mannen. Här skulle vi vilja 
argumentera för en kompromisspraktik där den ena mannen gör upp kompromisser med 
den andra mannen. 

Här handlar det inte om en ovillkorad omsorg utan om en mera villkorad omsorg. Som 
vi såg i Kenneths fall hade de gjort upp behovsgrundade avtal. Det kanske kan låta lite 
hårt att kalla detta för avtal men vi menar så klart att det inte är något dokument de har 
signerat utan snarare ett socialt och informellt avtal. Till exempel att när Kenneth var 
ute och reste i jobbet skötte hans sambo större delen av omsorgen av hem och hushåll 
men att Kenneth då fick kompensera för det när han var hemma. De har alltså bestämt 
en kompromiss, träffat ett avtal, att ”jag gör mer nu så gör du mer sedan”. 

Vi har valt att kalla den kärleksformen som grundar sig i den kompromissbaserade 
praktiken för de bemötandes kärleksform. För de bemötandes kärleksform handlar det 
inte om att bli bekräftad eller bli bemyndigad av sin partner. Utan för denna kärleksform 
är det viktigaste att man möts halvvägs och kommer överens. Man bemöter varandras 
behov. Man gör upp avtal om hushållsarbetet och organiserar den socio-sexuella sfären 
utifrån kompromisser.  

För bekräftaren krävs en bemyndigade för att den bekräftande ska kunna existera och 
tvärt om. I de bemötandes kärleksform krävs det en annan livsform med samma 
bakomliggande kärleksform att bemöta för att de båda två ska kunna existera. Där de 
två tidigare kärleksformerna är varandras förutsättningar är den bemötandes 
kärleksformen sin egen förutsättning.  

Till exempel så vill Kenneth själv inte skaffa barn, men om han träffade en man som 
hade barn så skulle han kunna bemöta honom och föra den här kompromisspraktiken. 
Kenneth kan alltså tänka sig att ge lite för att sedan få lite tillbaka som kompensation. 
Detta hade Kenneth inte kunnat gjort utan relationen till en annan med samma 
bemötande kärleksform. De skapas liksom i par och förutsätter varandras existens, 
precis som de två andra kärleksformerna.  

5.1.3. Livsformsspecifik krisbearbetning 
Vår sista frågeställning handlade om att undersöka om de olika livsformerna bearbetade 
kännedomen om HIV på olika sätt. Vi ville se om det fanns någon form av 
livsformsspecifik krisbearbetning. I den data vi har samlat in har vi inte kunnat se någon 
sådan. Vi kan alltså inte argumentera för en livsformsspecifik krisbearbetning utan den 
ser ut att vara helt baserad på individuella faktorer som ligger utanför ramen för den 
realistiska livsformsanalysen.  

5.2. Diskussion 
När vi ser tillbaka på skrivningsprocessen och ska försöka se till de delar vi hade kunnat 
göra annorlunda för att få ett bättre resultat väcks så klart en del funderingar. En brist i 
undersökningen är den urvalsmetoden som vi har använt oss av. De personer som har 
valt att deltaga har mer ofta än sällan själva jobbat i intresseorganisationer med frågor 
som rör HIV. Då ligger det liksom i deras intresse att försöka påverka vårt resultat i den 
riktningen som ligger i enlighet med den organisationsanknytningen de har. Dock kan vi 
inte riktigt se hur man skulle kunna nå ut till den gruppen vi är intresserade av på ett 
annat sätt än det vi gjorde med de förutsättande ramar som finns för en kandidatuppsats. 
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Angående den livsformsspecifika krisbearbetningen så har vi egentligen inte så mycket 
att diskutera kring. Detta då vi inte har kunnat presentera några direkta slutsatser som vi 
kan lyfta fram till diskussionsdelen. Varför det? Är det vi som har gjort fel? Eller finns 
det helt enkelt inte något som skulle kunna kallas för livsformsspecifik krisbearbetning? 
Vi tror på det sistnämnda. Det som deltagarna i vår studie berättat gällande 
bearbetningen kan inte alls liknas vid de tankefigurer eller begrepp som presenteras 
inom den realistiska livsformsanalysen. Men vi vill ändå lyfta frågan för framtida 
forskning där vi gärna ser att någon skulle operationalisera krisbearbetningen på ett 
annorlunda sätt. 

Vi vill också lyfta en diskussion om vad det är vi faktiskt har undersökt. Har vi 
undersökt HIV:s påverkan på livsformer? Eller är det egentligen krisers påverkan på 
livsformer vi har undersökt? Det har varit svårt att operationalisera detta på rätt sätt men 
vi ser det som att HIV går att identifierat som en kris men inte tvärt om. Vi har alltså 
undersökt en väldigt specifik form av kris. Vi ser dock att en annorlunda 
operationalisering av HIV också skulle vara av akademiskt intresse.  

Vi har gett oss ut på väldigt djupt vatten när vi försökt formulera en ny kärleksform i en 
kandidatuppsats. Men vi ville inte bara peka ut ett problem eller en brist i en teori utan 
att försöka bidra med vårt synsätt på frågan då vi faktiskt har data som kan stödja i alla 
fall en grov skiss på hur detta skulle kunna se ut. Vi tror att de bemötandes kärleksform 
kan, om inte öppna en dörr så kanske ställa en på glänt för någon som vill studera 
samkönad kärlek på ett djupare plan. De slutsatser som vi har presenterat handlar dock 
inte om mellankvinnlig sådan, då vi endast har undersökt män, så det är något vi gärna 
skulle vilja se att framtida forskning behandlar. Vi har också valt att inte göra försök till 
att formulera helt nya livsformer som skulle grunda sig på de bemötandes kärleksform 
och de redan etablerade mansspecifika arbetsformerna, utan det lämnar vi också åt 
framtida forskning.  

En sak som vi valt att blunda för i analysen och slutsatserna handlar om potentialen för 
en ny arbetsform. Vi valde att blunda för det då vi inte skulle få ett fruktbart resultat att 
dra slutsatser ifrån om vi varken kunde identifiera en kärleksform eller arbetsform i 
vissa fall, men vi vill ändå lyfta upp diskussionen. Vi ser en potential till en ny 
arbetsform hos de personer som arbetat i intresseorganisationer. För de personerna är 
arbetet det viktiga och de arbetar liksom för arbetets egen skull liksom man gör i 
karriärens livsform. Men i många fall stämmer deras tankegångar inte helt överens med 
karriärens livsform då det till exempel inte är centralt med karriärvägar. Vi tror det finns 
en outforskad livsform här helt enkelt. Men då vi inte har tillräckligt med data skulle vi 
gärna se att framtida forskning behandlar ideellt arbete ur ett livsformsperspektiv.  

Avslutningsvis är det alltid av akademiskt intresse att göra prövningar på kvalitativa 
ansatser med kvantitativa ansatser. Det är något vi så klart gärna skulle vilja se även här 
men då inte specifikt i någon fråga utan på uppsatsen i sin helhet.  
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7. BILAGOR 
7.1. Intervjuguide 

Allmänna frågor om IP 
• Hur gammal är du?  
• Har du partner? Civilstatus? Familjeförhållanden? Barn?  
• Vad arbetar du med idag? Hur länge har du haft det arbetet?  
• När gavs kännedom?  

Livsform före kännedom 
• Vad arbetade du med? Hur länge hade du haft det arbetet? 
• Hade du partner? Civilstatus? Familjeförhållanden? Barn? 
• Kan du berätta historien bakom hur du hamnade där? Faktorer som lett fram till den 

arbets- och familjesituation du befann dig i före kännedom? Arbetshistoria? 
Kärlekshistoria? Relevant livshistoria?  

• Vad arbetade du med? Arbetsgivare? Yrkestitel? Anställningsförhållanden? Konkreta 
arbetsuppgifter? Medverkande i beslutsfattande? Hierarkisk position? Nöjd med den 
positionen? Karriärmöjligheter? Autonomi? Hur kunde en vanlig arbetsdag se ut?  

• Vilka var dina närmsta och viktigaste relationer? Vad för typ av relationer? Hur lärde 
ni känna varandra? Varför var det här en viktig relation för dig?  

• Kände du att du hade någon fritid? Vad gjorde du på din fritid? Vem spenderade du 
din fritid med?  

• Vilka ingick i ditt hushåll? Hur såg hemmet ut? Vem skötte vilka hushållssysslor? Var 
du nöjd med den här uppdelningen? Hur såg du på andra sätt att dela upp 
hushållssysslorna på? Vad skulle dina pengar räcka till?  

• Vad hade du för livsmål och framtidsplaner? Ditt eget eller andras: Arbete, Fritid, 
Egenarbete eller Kapital? 

• Med vilka medel och tillvägagångssätt skulle du nå de målen? Fritid, Arbete, 
Verksamhet, Kapital eller du själv?  

Krisfaserna 
Chockfasen - omedelbar till ett par dygn 
• Vill du återberätta om hur du fick kännedom? Vad hände? Vad sas? När? 
• Hur reagerade du på meddelandet? Apatiskt? Minns ej? Skrek? Extrem reaktion?  
• Vad hade du för tankar och känslor omedelbart efter kännedom? Förvirrad? 

Onaturligt? Mardrömsliknande? 

Reaktionsfasen - upp till sex veckor 
• Insåg du efter ett tag att det som hade hänt faktiskt hade hänt? När? Hur?  
• Vilka känslor & tankar hade du efter insikten? Skuld? Sorg? Tomhet? Kaos? Ångest? 

Tänk om? Varför jag?  
• Hur tog sig dessa känslor & tankar uttryck i handlingar? Alkoholmissbruk? 

Dödslängtan? Tappad aptit? 
• Hur påverkade det här -> Arbete - Fritid - Hem - Relationer -> Hur påverkade de här i 

sin tur dig 



Bearbetningsfasen - tydligast mellan ett halvår till ett år 
• Kunde du vända blicken från det som har hänt och börja fokusera på framtiden? När? 

Hur? 
• Ledde detta framtidsfokus till någon form av anpassning efter kännedom? Vänjande? 

Prövande?  
• Vilka känslor & tankar hade du om anpassningen?  
• Hur påverkade det här -> Arbete - Fritid - Hem - Relationer -> Hur påverkade de här i 

sin tur dig 

Nyorienteringsfasen - livet ut 
• Har du erkänt att kännedom är en sann del av ditt fortsatta liv? När? Hur? 
• Vilka känslor & tankar hade du efter erkännandet? Fulländad? Entusiasm? Utmattad? 

Frigjord? 
• Hur tog sig dessa känslor & tankar uttryck i handlingar? Nya relationer? Tillkomna 

intressen? 

Potentiell Hjälp - med bakgrund mot tidigare faser och effekter i mognad 
• Hur öppen var du om din kännedom? Dold? Selektiv? Spridd? Vald? Synlig? 
• Hur såg du på stigmat kring HIV? Inre stigma? Förväntad stigma? Erfaren stigma?  
• Vilken slags hjälp har du blivit erbjuden? När? Hur? Rätt tidpunkt? Tillräcklig? 
• Vilka har hjälpt dig? Institutioner? Relationer från innan kännedom? Nya relationer?  

Mognad - process som pågår livet ut 
• Har krisen förändrat dina livsmål och framtidsplaner?  
• Vilka medel skulle du använda för att nå dessa nu? Har/ser du fler resurser idag?  
• Vad skulle kunna hämma uppfyllelsen av dina livsmål och framtidsplaner? 

Begränsningar? 

Livsform idag 
• Vill du med utgångspunkt i det liv du levde innan kännedom gå igenom din 

livshistoria fram tills idag. Arbetshistoria? Kärlekshistoria?  
• Vad har du för relation till stigmatiseringen av HIV idag? Inre stigma? Förväntad 

stigma? Erfaren stigma?  
• Hur öppen är du om din kännedom idag? Dold? Selektiv? Spridd? Vald? Synlig?  
• Vad arbetar du med idag? Arbetsgivare? Yrkestitel? Anställningsförhållanden? 

Konkreta arbetsuppgifter? Medverkande i beslutsfattande? Hierarkisk position? Nöjd 
med den positionen? Karriärmöjligheter? Autonomi? Hur kan en vanlig arbetsdag se 
ut?  

• Vilka är dina närmsta och viktigaste relationer idag? Vad för typ av relationer? Hur 
lärde ni känna varandra? Varför är det här en viktig relation för dig? 

• Känner du att du har någon fritid? Vad gör du på din fritid? Vem spenderar du din 
fritid med?  

• Vilka ingår i ditt hushåll? Hur ser hemmet ut? Vem sköter vilka hushållssysslor? Är du 
nöjd med den här uppdelningen? Hur ser du på andra sätt att dela upp 
hushållssysslorna på? Vad ska dina pengar räcka till?  

• Vad har du för mål och framtidsplaner i ditt liv? Ditt eget eller andras: Arbete, Fritid, 
Självständighet eller Kapital? 

• Med vilka medel och tillvägagångssätt ska du nå de målen? Arbete, Fritid, 
Verksamhet, Kapital eller du själv? 


